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Arkivsak-dok. 19/00187-6 
Saksbehandler Else Hagen Lyngstad 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av nytt medlem til politisk styringsgruppe for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til politisk styringsgruppe for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur for resten av valgperioden 2015-2019: …  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
K-sak 40/18 Interpellasjon angående frivillighet  
K-sak 52/18 Gran kommunes frivillighetspolitikk 
Søknad om fritak fra politisk verv, fra varaordfører Kent Arntzen (Frp), mottatt 
21.0.2019 
K-sak 22/19, Oppstart planprosess for kulturområdet 

Ja 
Nei 
Nei 
 
Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til politisk styringsgruppe for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur.  
Kent Arntzen, som ble valgt som medlem i styringsgruppa gjennom vedtak i K-sak 40/18, er 
innvilget fritak for alle verv fra og med 01.04.19 og for resten av valgperioden 2015-2019. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kent Arntzen ble oppnevnt som medlem til styringsgruppa for arbeidet med frivillighetspolitikk i K-
sak 40/18.  
 
Den allerede igangsatte styringsgruppa og tilhørende referansegrupper/arbeidsgrupper for 
frivillighetspolitikken ble i K-sak 22/19 videreført som styringsgruppe for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur.  
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) er innvilget fritak fra alle verv, fra og med 01.04.19 og for resten av 
valgperioden 2015-2019 og på bakgrunn av dette må det velges nytt medlem til styringsgruppa. 
 
Styringsgruppa har følgende sammensetning: 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret            
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Kent Arntzen (Frp) – har fått innvilget fritak 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
Styringsgruppa har selv utpekt Kent Arntzen til leder. 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad 
 
Gjeldende vedtak 
Styringsgruppa for arbeidet med kommunedelplan for kultur har følgende sammensetning: 
Kent Arntzen (Frp) – har fått innvilget fritak 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
 
Det er ikke valgt varamedlemmer. 
 
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 nytt medlem til styringsgruppa for arbeidet med 
kommunedelplan for kultur. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som blir valgt blir underrettet av kommunestyrets vedtak.  
 

 
Dato: 8. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


