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Valg av nytt medlem til Brandbu barneskoles samarbeidsutvalg (SU) 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem i samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, 
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 
Saksutredning og vedtak i sak: Styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019 – 
diverse oppnevninger, K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 

Nei 

Saksutredning og vedtak i sak: Presisering av vedtak om valg av representanter til 
samarbeidsutvalgene (SU) i grunnskolen, barnehagene og oppvekstsentrene for 
perioden 2015 – 2019, - K-sak 153/15 i møtet 10.12.2015 

Nei 

Opplæringslova av 17.07.1998 Nei 
Regler for valg av medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte 
medlemmer til samarbeidsutvalgene i grunnskolen, vedtatt i kommunestyremøtet 
18.06.2015, K-sak 65/15, Håndbok for folkevalgte (Politikerhåndboka) kapittel 19. 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, fra 1. 
juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019, som følge av at ordfører Willy Westhagen 25.04.2019 
innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv. 
 
Det er normalt to møter i SU per semester ved Brandbu barneskole. Møtedatoene i den aktuelle 
perioden er foreløpig ikke fastsatt. 

Saksgang Møtedato 
Valgnemnda             
Kommunestyret            
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Medlemmer til samarbeidsutvalgene i grunnskolen skal velges blant kommunestyret faste 
medlemmer, slik det fremgår under. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Opplæringslova av 17.07.1998 § 11-1 
Regler for valg av medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til 
samarbeidsutvalgene i grunnskolen, vedtatt i kommunestyremøtet 18.06.2015, K-sak 65/15. 
 
Kommunestyremøtet vedtok følgende regler i møtet 18.06.2015 sak 65/15, for valg av medlemmer 
og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til samarbeidsutvalgene i 
grunnskolen: 

1. De politisk valgte medlemmene til samarbeidsutvalgene i grunnskolen (SU) skal velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer. 

2. De politisk valgte SU-medlemmene skal i tillegg til de faste SU-møtene, innkalles til de årlige 
møtene for skolevurdering, for den skolen de er valgt til.  

3. Innkallinger og referater fra SU-møtene på de ulike skolene, gjøres tilgjengelig for alle via 
skolenes hjemmesider. 

4. Rektor gjennomgår samarbeidsutvalgenes rolle og skolenes felles satsningsområder, med de 
valgte medlemmene, jf. rundskriv av 20.09.2012 med kommunens retningslinjer for 
samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) ved skolene. 

5. De politisk valgte SU-medlemmene avklarer med SU ved den skolen de er valgt til, - hvilke 
saker det er viktig å gi tilbakemelding på, til kommunestyret. 

6. Ordføreren innkaller de politisk valgte SU-medlemmene og gruppelederne, til et årlig møte 
der tilbakemeldingene blir gjennomgått. Rektorene og grunnskolesjef inviteres til å delta i 
dette møtet.  
 

 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret valgte i K-sak 153/15 i møtet 10.12.2015 følgende til samarbeidsutvalget ved 
Brandbu barneskole: 

 
Fast representant: Rune Meier – innvilget fritak fra 1. juni og ut valgperioden 

Vara: Kari-Anne Jønnes 

 

 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
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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 samarbeidsutvalget (SU) ved 
Brandbu barneskole, i tråd med reglene i opplæringsloven og kommunens reglement for valg av 
medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til 
samarbeidsutvalgene i grunnskolen (Politikerhåndboka kapittel 19). 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kommunestyrets vedtak sendes kommunalsjef barnehage og skole og rektor ved Brandbu 
barneskole. Oversikten over valgte SU-medlemmer oppdateres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


