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Valg av nytt medlem til Internasjonalt utvalg 

 

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

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni 2019 og ut valgperioden, 
mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknaden, datert 25.04.2019 Nei 
Internasjonal strategi – Gran i en global verden, vedtatt i kommunestyremøtet 
12.12.2013, revidert i møtet 21.02.2019 K-sak 4/19. 

Nei 

Saksutredning og vedtak i sak: Internasjonalt utvalg – oppnevning av medlemmer, K-
sak 21/16, i møtet 11.02.2016 

Nei 

Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til internasjonalt utvalg. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til internasjonalt utvalg som følge av at ordfører Willy 
Westhagen 25.04.2019 innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019. 
 
Ordfører Willy Westhagen vil redegjøre kort når saken behandles i kommunestyremøtet 23.05.2019, 
om status for Internasjonalt utvalg, arbeid og oppgaver som er planlagt framover i valgperioden. 
 
I henhold til kommuneloven § 16 nr 3 må kommunestyret så langt det er mulig ta hensyn til at hvert 
kjønn er representert med minst 40 % i utvalget. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som 
den uttredende tilhørte. Se punktet Gjeldende vedtak, om utvalgets sammensetning per i dag. 

Saksgang Møtedato 
Valgnemnda             
Kommunestyret            
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven 
 
Eksisterende planer 
Internasjonal strategi – Gran i en global verden, vedtatt i kommunestyremøtet 12.12.2013, revidert i 
møtet 21.02.2019 K-sak 4/19. 
 
Gjeldende vedtak 
Følgende medlemmer ble valgt av kommunestyret til Internasjonalt utvalg, i K-sak 21/16, møtet 
11.02.2016: 
 

Rune Meier (H) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Paul Andre Lindseth (Uavh.) 

 
Kommunestyret vedtok i K-sak 4/19, møtet 21.02.2019, å utvide Internasjonalt utvalg med ordfører 
som et fjerde medlem i utvalget. (Punkt 3 i vedtaket.)  
 
 
Økonomi 
Kommunestyret vedtok følgende i sak 4/19 i møtet 21.02.2019, - i punkt 2 i vedtaket:  
 

2. Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale 
prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid 
finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990. 
 

 
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 internasjonalt utvalg, i tråd med 
vedtaket i K-sak 4/19 i møtet 21.02.2019, og reglene i kommuneloven § 16 nr 3. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
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Informasjon om vedtaket sendes den som blir valgt. Oversikten over oppnevninger oppdateres på 
kommunens hjemmeside.  
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


