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Arkivsak-dok. 16/02867-158 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av nytt medlem til Regionrådet for Hadeland 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksutredning og vedtak i sak: Valg av representanter til regionrådet for perioden 
2015 – 2019, - K-sak 96/15 i møtet 15.10.2015 

Nei 

Saksutredninger og vedtak i saker om valg av nye medlemmer til regionrådet som 
følge av fritak gjennom valgperioden  

Nei 

Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni og ut valgperioden, fra Rune 
Meier (H), mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak fra politiske verv, 25.04.2019 Nei 
Reglement for Regionrådet for Hadeland vedtatt 28.11.2008, revidert 17.06.2011 og 
02.09.2016 

Nei* 

Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
 

*) https://regionhadeland.no/regionradet/om-regionradet  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til regionrådet for resten av valgperioden 2015 – 2019. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ordfører Willy Westhagen innvilget 25.04.2019 Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 1. 
juni. På bakgrunn av dette må kommunestyret velge nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, for 
resten av valgperioden 2015 – 2019. 
 
Regionrådet har følgende formål i henhold til reglementet:  

Saksgang Møtedato 
Valgnemnda             
Kommunestyret            

https://regionhadeland.no/regionradet/om-regionradet
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 Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og være et 
samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. 

 Å fremme regionens interesser ovenfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et 
prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som 
bor og har virksomhet i regionen. 

 Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen. 

 Rådet skal samordne utvikling- og utredningsarbeid som er av felles interesse for 
kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for 
enkeltprosjekter. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Reglement for regionrådet, vedtatt 28.11.2008, revidert 17.06.2011 og 02.09.2016. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Etter at Hilde Kristin Smerud (Frp) ble valgt til varaordfører i K-sak 33/19 i møtet 03.04.2019 har Gran 
kommune hatt følgende politiske representanter i regionrådet: 
 
Ordfører Willy Westhagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Rune Meier (H) – innvilget fritak fra 1. juni og ut valgperioden 
 
Varamedlemmer: 
For GBL/Frp: varaordfører Hilde Kristin Smerud 
For Ap: Paul Andre Lindseth  
For H: Kari-Anne Jønnes, Oskar Sunde 
 
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 regionrådet, i tråd med reglement 
for Regionrådet for Hadeland og reglene i kommuneloven. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtaket sendes regionrådets sekretariat og den som blir valgt. Oversikter over 
regionrådets medlemmer oppdateres på kommunens hjemmeside og regionrådets hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


