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Valg av nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn 
IKS (GHMT) 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 
(GHMT) for resten av perioden 2015 – 2019: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om fritak fra verv som styremedlem i GHMT, fra Anne Solstad (GBL), mottatt 
13.02.2019 

Nei 

Anne Solstad, Svar på søknad om fritak fra verv som styremedlem i GHMT, fra ordfører 
Willy Westhagen, sendt 23.03.2019 

Nei 

Saksframlegg og vedtak i K-sak 114/12, møtet 15.11.2012: Gjøvikregionen Helse- og 
miljøtilsyn IKS. Godkjenning av selskapsavtale. Valg av representanter til 
representantskap og styre. 

Nei 

Saksframlegg og vedtak i K-sak 149/15, møtet 10.12.2015: Valg av medlemmer til 
representantskapet og styret i Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS, som 
følge av at ordføreren har innvilget Anne Solstad (GBL) fritak fra vervet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS (GHMT), 
som følge av at ordfører Willy Westhagen innvilget Anne Solstad (GBL) fritak fra vervet 23.03.2019. 
 
GHMT utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter 
folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven, med tilhørende forskrifter. 
Miljørettet helsevern skal også ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helse, oversikt 
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over helsetilstanden i kommunen, samt ivareta helseaspektet i planlegging. Samarbeid med andre 
etater er viktig for å ivareta oppgavene. Oppgavene prioriteres etter risiko, henvendelser og klager. 
 
Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap og styre. Gran kommune har siden 
desember 2015 valgt politiske representanter til vervene som styremedlem og vara til styret. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven, med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Gran kommunes medlemmer i representantskap og styret i GHMT velges for 
kommunestyreperioden. Følgende er valgt for perioden 2015 – 2019: 
 
Styret: 
Medlem Anne Solstad (GBL) 
Vara: Anne Marte Skari (Sp) 
 
Representantskapet: 
Medlem: Ordfører 
Vara: Varaordfører 
 
De fleste kommunene som er med i samarbeidet, har valgt politiske representanter til styret. Gran 
kommune gjorde også vedtak med valg av politikere til styret i GHMT i K-sak 149/15 i møtet 
10.12.2015. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger en politisk representant til nytt medlem i styret i 
GHMT, for resten av valgperioden 2015 – 2019. 
 
 
 



 

3 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtaket sendes Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS, og den som er valgt.  
Oversikten over valgte representanter oppdateres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


