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MØTEINNKALLING   
 

Kommunestyret 
 
Dato: 24.10.2019 19:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00023    
Arkivkode: 033  
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
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4/19 19/00824-2 Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023  

5/19 19/00825-1 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023  

6/19 19/00826-1 
Valg av medlemmer til representantskapet for Innlandet Revisjon IKS 
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14/19 19/00836-5 
Valg av råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
2019-2023 

 

    

 
 
Gran kommune, Jaren, 26. september 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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1/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 
 
Arkivsak-dok.  18/00683-76 
Arkivkode.  014  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret 10.10.2019 10/19 

Kommunestyret 24.10.2019 1/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyrevalget 2019 godkjennes. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget, signert i møtet 11.09.2019, med 
vedlegg.  

Ja 

Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
 
 

Oppsummering 
Sak om godkjenning av kommunestyrevalget må behandles som første sak i konstituerende 
kommunestyremøte. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Godkjenning av kommunestyrevalget er det nye kommunestyrets første oppgave, og tas opp som 
første sak i det konstituerende møtet. Kommunestyret skal godkjenne valget selv, på bakgrunn av 
innstilling fra valgstyret.  
 
Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget, signert i møtet 11.09.2019, er grunnlaget for 
kommunestyrets beslutning. Møteboka er vedlagt saken. Tjenestegjørende ordfører innkaller til det 
konstituerende møtet og leder behandlingen av saken om godkjenning av valget. 
 
Valget kan og skal kjennes ugyldig hvis det er begått feil som kan ha betydning for mandatfordelingen 
mellom listene, og som det ikke er mulig å rette på andre måter enn ved å holde omvalg. Dersom 
kommunestyret kjenner valget ugyldig, skal det sendes melding til departementet. Det er 
departementet som eventuelt påbyr omvalg, jf. valgloven § 13-4 fjerde ledd. 
 
Fristen for å klage er sju dager etter valgdagen. Det er ikke kommet inn klager per 24.09.2019. 
Eventuelle klager som kommer inn etter klagefristen, vil bli lagt fram for valgstyret til orientering i 
møtet 10.10.2019. 
 
Valgte kommunestyremedlemmer og varamedlemmer ble tilskrevet i brev 11.09.2019, med 
underretning om valget. Samtidig ble det gitt informasjon om retten til å bli fritatt, jf. valgloven § 3-4. 
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Den som mener å ha rett til å bli fritatt, må sende skriftlig melding innen tre dager etter at 
underretningen om valget er mottatt. Per 24.09.2019 har ingen påberopt seg rett til å bli fritatt fra 
vervet som kommunestyremedlem for perioden 2019 - 2023. 
 
Valgtinget 
Planlegging, forberedelser og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget involverer 
mange personer, både ansatte i kommunens sentrale valgadministrasjon, andre kommunalt ansatte 
og personer som er valgt til stemmestyrer og valgfunksjonærer ute i stemmekretsene.  
 
Hver av de fem stemmekretsene har et valgmannskap på mellom 9  og 24 personer, avhengig av 
stemmekretsens størrelse. Blant kommunens ansatte var ca 65 personer direkte involvert i ulike 
deler av valgforberedelsene, i forhåndsstemmeperioden, under gjennomføringen av valgtinget og i 
arbeidet med opptellingen. Det vil si at de hadde store eller små oppgaver vedrørende valg i tillegg til 
sine ordinære arbeidsoppgaver. 
 
Valgstyret er avhengig av stemmestyrer med valgerfaring og valgkompetanse, og dyktige 
valgfunksjonærer rundt om i valglokalene. Valgadministrasjonen har holdt tre 
kurssamlinger/opplæringsmøter for stemmestyrene (leder, nestleder, stemmestyremedlemmer). På 
samlingen i mai deltok også valgfunksjonærene. Viktige tema i opplæringen er å sikre kravet om 
hemmelig valg, god veiledning og likebehandling, krav om legitimasjon, god systematikk og sikkerhet, 
kontroll og orden i valglokalene, og hvordan en gir assistanse til velgere som har behov for ekstra 
hjelp. Stemmestyrene har gjennomført valget på en god måte. 
 
Det er viktig å opprettholde kontinuitet, både faglig og praktisk, når stemmestyremedlemmer og 
valgfunksjonærer skal oppnevnes for valgperiodene 2021 og 2023. 
 
Opptelling 
Stemmestyrene leverer selv valgmateriellet på rådhuset. Stemmelokalene i Gran kommune var åpne 
til kl 2000. Valgadministrasjonen rapporterte opptelling av forhåndsstemmer kl 2100 mandag kveld 
9. september, jobbet med foreløpig telling av valgtingsstemmer fram til kl 2330 og var ferdig med 
endelig telling av valgtingsstemmer/skanning kl 0130. Opprydding og sikring av materiell pågikk fram 
til kl 0245 natt til tirsdag. 
 
Valgoppgjøret ble foretatt tirsdag kveld kl 1930, etter at sent innkomne forhåndsstemmer og 
forhåndsstemmer som var lagt til side for å bli telt sammen med de sent innkomne, var ferdig. 
Kandidatberegningen, personstemmer og «slengere» ble korrigert i telefonmøte med 
valgdirektoratet kl 0720 onsdag morgen før valgstyremøtet kl 0800, - manuell korrigering for 
listekandidater som ikke er valgbare på grunn av flytting ut av kommunen før valgdagen. Den 
korrigerte beregningen følger vedlagt saken sammen med valgstyrets møtebok signert 11.09.2019. 
 
Forhåndsstemming 
Kommunetorget hadde langåpent fra kl 1500 til 1900 mandag til torsdag de to siste ukene før valget. 
Det ble gjennomført forhåndsstemmegivning på de to helse- og omsorgsinstitusjonene Marka og 
Skjervum, samt på Granhøi og Fagertun, og på Haugsbakken 5 Dagsendteret. I tillegg ble det 
gjennomført ambulerende stemmegivning (hjemmestemming), samt stemmegivning på biblioteket i 
Brandbu og to dager på biblioteket på Hadeland Videregående skole. Det ble også holdt 
forhåndsstemming en lørdag på Andfossen handelssenter og på Smietorget handelssenter.  
 
Forhåndsstemmgvigningen begynte 12. august i 2019. I perioden fra 1. juli fram til 
forhåndsstemmingen begynner, kan velgere som ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller 
stemme på valgtinget, avgi tidligstemme. 12 velgere avga tidligstemme ved årets valg, mot 9 i 2017, 8 
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i 2015 og 9 i 2013. 
 
I 2019 mottok Gran kommune totalt 2556 forhåndsstemmegivninger, hvorav 2435 til egen kommune 
og 121 til andre kommuner. 
 
Detaljert rapport fra valgsystemet, over forhåndsstemmegivninger: 

 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven §§ 13-4 og 17 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at det nye kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget 2019. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknad. 
 

 
Dato: 24. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Valgprotokoll for 

valgstyret Kommunestyrevalget i Gran kommune 2019 Signert - Vedlegg korrigert etter merknader 
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2/19 Valg av formannskap for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00833-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til formannskapet for perioden 2019 – 2023: 
 
Medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer:  ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for formannskapet i Gran kommune Ja 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Rundskriv om konstituerande 
møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir, 
vedlegg i brev av 28.06.2019 

Ja 

Reglement for delegering i Gran kommune, revidert 18.09.2019 i sak 82/19 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge formannskap i det konstituerende møtet, jf. kommuneloven § 5-6. 
Valget bør av praktiske hensyn vedtas som første sak etter godkjenning av valget og før valg av 
ordfører, jf. kapittel 2.2 i vedlagt veiledning fra KMD. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Formannskapet velges med hjemmel i kommuneloven § 5-6. Valget skal skje som forholdsvalg hvis 
minst ett av medlemmene krever det, jf. kommuneloven § 5-6 andre avsnitt. Se regler under. 
 
Formannskapet velges for 4 år av kommunestyret selv, blant kommunestyrets faste medlemmer. 
 
Formannskapets ansvars- og arbeidsområde, og delegerte myndighet, fremgår av vedlagt reglement 
for formannskapet, punkt 2, og av delegeringsreglementet punkt 3.1.1 til 3.1.10. 
 
Gran kommunestyre vedtok i K-sak 48/95 at formannskapet skal bestå av 9 medlemmer. Det skal i 
tillegg velges vararepresentanter blant kommunestyrets faste medlemmer. Ved forholdsvalg velges 
for hver liste, så vidt mulig, 2 vararepresentanter mer enn det antall representanter listen har fått, jf. 
§ 7-6 femte avsnitt. 
 
Forholdsvalg 
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I henhold til kommuneloven § 7-5 foregår forholdsvalg på grunnlag av innleverte lister med forslag til 
kandidater. Partier eller grupperinger leverer ett listeforslag hver, som kan inneholde inntil dobbelt 
så mange navn som det skal velges medlemmer. Når utvalget har ni medlemmer, skal hvert kjønn 
være representert med minst fire jf. § 7-5 andre avsnitt. Regelen skal følges så langt det er mulig. 
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som 
fremsetter forslaget, jf. kommuneloven § 7-5 tredje avsnitt. Den som underskriver må være medlem 
av det velgende organet, det vil si kommunestyret. 
 
Avtalevalg 
Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg 
jf. kommuneloven § 7-7. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer 
og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelser av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 
innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer medlemmer gruppen 
skal ha, med tillegg av to. Ved avtalevalg må innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret. 
Hvert kjønn skal være representert med minst fire medlemmer, så langt det er mulig. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
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 formannskap og varamedlemmer blant 
kommunestyrets faste medlemmer, i henhold til reglene i kommuneloven, og at saken av praktiske 
hensyn behandles som første sak etter godkjenning av valget. 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til nytt formannskap, samt varamedlemstister i nummerert 
rekkefølge og med kontaktinformasjon, publiseres på kommunens hjemmeside. 
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Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Rundskriv om 

konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting - veiledning fra KMD 28.06.2019 

Reglement for 

formannskapet i Gran kommune revidert 18.09.2019 sak 83-19 
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3/19 Valg av ordfører for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00824-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 3/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til ordfører for perioden 2019 – 2023: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Rundskriv om konstituerande møte i 
kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir, 
vedlegg i brev av 28.06.2019 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge ny ordfører i det konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Med hjemmel i kommuneloven § 6-2 velger kommunestyret en ordfører blant formannskapets 
medlemmer. Saken om valg av ordfører behandles etter sak om godkjenning av valget og sak om valg 
av formannskap.  
 
Den som skal velges til ny ordfører må ha samtykket til å stille til valg. 
 
Ordføreren velges for hele perioden 2019 - 2023. 
 
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny 
varaordfører skal da velges midlertidig.  
Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny ordfører. 
 
Valg av ordfører er regulert i kommunelovens regler om flertallsvalg, i § 7-8: 
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 
Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest 
stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Kommuneloven av 22.06.2018. 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. 
 
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 ordfører i henhold til reglene i kommuneloven  
§§ 6-2 og 7-8. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtaket publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Rundskriv om 

konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting - veiledning fra KMD 28.06.2019 
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4/19 Valg av varaordfører for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00824-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 4/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til varaordfører for perioden 2019 – 2023: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Rundskriv om konstituerande møte i 
kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir, 
vedlegg i brev av 28.06.2019 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal i det konstituerende møtet velge en varaordfører blant formannskapets 
medlemmer, med hjemmel i kommuneloven §§ 6-2 og 7-8. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal selv velge varaordfører blant formannskapets medlemmer.  
 
Den som skal velges må før valget ha samtykket til å stille til valg.  
 
Varaordføreren velges for hele valgperioden. 
 
Valg av varaordfører er regulert i kommunelovens regler om flertallsvalg, i § 7-8: 
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 
Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest 
stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
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Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 varaordfører for perioden 2019 – 2023, i henhold til 
reglene i kommuneloven §§ 6-2 og 7-8. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til varaordfører vil bli publisert på kommunens hjemmeside, 
under oversikten over kommunestyrets representanter. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
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5/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00825-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 5/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023: 
 
Leder: ... 
Nestleder ... 
Øvrige medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer: ... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Forskrift om kontrollutvalg av 17.06.2019 Nei* 
 
*) Forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904  

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge kontrollutvalg, herunder leder og nestleder. Valget bør gjøres i det 
konstituerende møtet. Det må velges minst fem medlemmer, og varamedlemmer. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I henhold til kommuneloven § 23-1 velger kommunestyret et kontrollutvalg som fører løpende 
kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at regnskapet blir revidert på 
betryggende måte, føre kontroll med den økonomiske forvaltningen, utføre forvaltningsrevisjon av 
kommunens virksomhet og selskaper kommunen har eierinteresser i, og påse at vedtak ved 
behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp. Utvalgets oppgaver er nærmere omhandlet i 
forskrift om kontrollutvalg, fastsatt 17.06.2019.  
 
Kommuneloven § 23-1 gir følgende regler om valg av medlemmer og varamedlemmer til utvalget: 

 kontrollutvalget oppnevnes av kommunestyret selv 

 utvalget skal ha minst fem medlemmer 

 minst ett av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer 

 kommunestyret velger leder og nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
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Følgende er utelukket fra valg: 

a) ordfører og ordfører 

b) medlemmer og varamedlemmer av formannskapet eller fylkesting 

c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 

d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e) medlemmer og varamedlemmer av kommunesyrekomité eller fylkestingskomité 

f) ansatte som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap 

 
Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt. Hvis ett eller flere 
medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 
 
Reglene i kommuneloven § 7-5 andre ledd krever at hvert kjønn er representert med minst 40 %. 
Dette gjelder også vararepresentanter. §§ 7-5 og 7-7 om forholdsvalg og avtalevalg gjelder 
tilsvarende som valg av andre utvalg. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
Forskrift om kontrollutvalg av 17.06.2019 
(Kontrollutvalget i Gran kommune har ikke eget reglement.) 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. 
 
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 
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til 
nytt kontrollutvalg, i konstituerende møte 24.10.2019, etter reglene i kommuneloven kapittel 23. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om vedtaket sendes sekretariatet for kontrollutvalget og publiseres på kommunens 
hjemmeside. Valgte medlemmer får melding om vedtaket via sekretariatet for kontrollutvalget. 
 

 
Dato: 9. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
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6/19 Valg av medlemmer til representantskapet for Innlandet Revisjon IKS for 
perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00826-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 6/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til representantskapet for Innlandet Revisjon IKS, for perioden 2019 
– 2023: 
 
Medlem: ... 
 
Vara: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lov om interkommunale selskaper, av 29.06.1999 Nei 
Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS vedtatt i K-sak 56/17 i møtet 20.09.2017 Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge medlem og vara til representantskapet for Innlandet Revisjon IKS. 
Valgene bør gjøres i det konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal velge et medlem og et varamedlem til representantskapet i Innlandet Revisjon 
IKS, i henhold til vedtatt selskapsavtale i 2017. Representantskapet er selskapets høyeste myndighet 
og består av 9 personer, en fra hver av de deltakende kommunene. Valgene følger 
kommunevalgperioden. 
 

Det er de vanlige valgbarhetsreglene i kommuneloven som gjelder, jf. § 7-2 g): 

 Den som velges skal ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

 Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i 
fylket på tidspunktet for det aktuelle valget.  

 Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg. 

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og 
stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg. 
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Kommuneloven § 7-3 gir regler for hvem som er utelukket fra valg: 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes stedfortreder 

c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 

d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 

e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 

f) de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 

g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 
fylkeskommunen 

h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert myndighet 
fra rådet 

 
En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han 
eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. 
 
I følge selskapsavtalen § 6 skal kandidater til leder og nestleder i representantskapet, samt styre, 
leder og nestleder i styret, foreslås av en valgkomite. Kandidater til disse vervene omfattes derfor 
ikke av denne saken til konstituerende kommunestyremøte. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om interkommunale selskaper 
Kommuneloven av 22.06.2018 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger medlem og varamedlem til representantskapet for 
Innlandet Revisjon IKS, etter reglene i kommuneloven og selskapsavtalen. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 26. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
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7/19 Valg av planutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00834-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til planutvalget perioden 2019 – 2023: 
 
Medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for planutvalget i Gran kommune, Politikerhåndboka kapittel 7 Ja 
Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 Nei 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Rundskriv om konstituerande møte i 
kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir, 
vedlegg i brev av 28.06.2019 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge medlemmer til planutvalget, samt velge leder og nestleder. Valget bør 
gjøres i det konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reglementet for planutvalget i Gran kommune fremgår av politikerhåndboka kapittel 7,  
og bestemmer følgende om valg av medlemmer og varamedlemmer: 

 Planutvalget skal ha ni medlemmer og varamedlemmer, som velges av kommunestyret. 

 Medlemmene skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer eller varamedlemmer. 

 Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer eller 
varamedlemmer. 

 Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 Som medlemmer bør ikke velges medlemmer av formannskapet. 
 
Planutvalgets ansvars- og arbeidsområde 
Utvalget er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-1 og plan- og bygningsloven § 3-3. 
Planutvalgets ansvars- og arbeidsområde er å behandle plansaker etter plan- og bygningslovens 
regler.  
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Utvalget er ikke lovbestemt.  
 
Valgbarhet 
Kommuneloven § 7-2 tredje ledd a) til c) gir følgende regler for valgbarhet og plikt til å ta imot valg: 

En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt: 

a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

b) 
Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av 
kommunene i fylket på tidspunktet for det aktuelle valget. 

c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg. 

 
Dette følger av sjette og siste ledd i § 7-2, at:  
 

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for 
valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg. 

 

Utelukket fra valg 

Ved valg til organer nevnt i§ 7-2 første ledd, kan følgende ikke velges jf.§ 7-3 første ledd: 

• fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

• kommunedirektøren i kommunen/fylkeskommunen og hans eller hennes avløser 

• kommunalsjefer, etatssjefer og leder på tilsvarande nivå 

• sekretæren for kommunestyret/fylkestinget 

• den som er ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen/fylkeskommunen 

• den som utfører revisjon for kommunen/fylkeskommunen 

• ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvaglet i kommunen 

• ansatte i sekretariatet til kommunerådet/fylkesrådet som har fått delegert myndighet fra 
rådet 

 
En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han 
eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. 
 
Forholdsvalg 
I henhold til kommuneloven § 7-5 foregår forholdsvalg på grunnlag av innleverte lister med forslag til 
kandidater. Partier eller grupperinger leverer ett listeforslag hver, som kan inneholde inntil dobbelt 
så mange navn som det skal velges medlemmer. Når utvalget har ni medlemmer, skal hvert kjønn 
være representert med minst fire jf. § 7-5 andre avsnitt. Regelen skal følges så lagt det er mulig. 
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som 
fremsetter forslaget, jf. kommuneloven § 7-5 tredje avsnitt. Den som underskriver må være medlem 
av det velgende organet, det vil si kommunestyret. 
 
Avtalevalg 
Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg 
jf. kommuneloven § 7-7. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer 
og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelser av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 
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innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer medlemmer gruppen 
skal ha, med tillegg av to. Ved avtalevalg må innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret. 
Kravet til kjønnsbalanse gjelder tilsvarende § 7-5 andre ledd. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018, Reglementet for planutvalget. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 planutvalg i samsvar med reglene i 
kommuneloven og reglementet for planutvalget. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt vil bli publisert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Reglement for 

Planutvalget revidert 18.06.2015 i K-sak 66-15
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8/19 Valg av valgutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00828-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 8/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret velger ordfører og gruppelederne for de enkelte partiene i kommunestyret, til 

valgutvalg. 
2. Partiene har følgende personlige varamedlemmer for sine medlemmer: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglementet for kommunestyrets valgutvalg, Politikerhåndboka kapittel 9, sist 
revidert i K-sak 86/19 i møtet 18.09.2019 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger ordføreren og gruppelederne som medlemmer til 
valgutvalget, og velger personlige varamedlemmer for disse, for hver partigruppe i 
kommunestyret, jf. reglementet for valgutvalget og kommuneloven § 5-1. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgnemnda er opprettet som et forberedende organ til å fremme forslag til alle vesentlige valg og 
oppnevninger som kommunestyret skal foreta. 
 
Valgutvalget i Gran kommune trer i funksjon først etter at kommunestyret har konstituert seg. 
 
Reglementet for valgutvalget sier i punkt 3 at oppgavene er å forberede og foreslå personer til de 
valg og oppnevninger som kommunestyret ber valgnemnda om å behandle, herunder 
nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunevalgperioden. 
 
I henhold til reglementet skal valgutvalget bestå av gruppelederne og ordfører. Partiene skal velge 
personlige vararepresentanter for sine medlemmer. Møtene ledes av ordfører, eller i dennes fravær, 
varaordfører. 
 
Ved valg av medlemmer til et politisk utvalg skal hvert kjønn som hovedregel være representert med 
minst 40 prosent, i henhold kommuneloven §§ 7-5 andre ledd og 7-6 tredje ledd. På grunn av at 
valgutvalget skal bestå av gruppelederne i kommunestyret vil ikke reglene om kjønnsbalanse gjelde 
for valget av de faste medlemmene. Kjønnsbalanse bør derfor vektlegges ved valget av de personlige 
varamedlemmene, så langt det er mulig innenfor hver partigruppe i kommunestyret. 
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For ordens skyld: Valgutvalget og valgstyret er to forskjellige utvalg, og har ulike ansvars- og 
oppgaveområder. Sistnevnte har ansvaret for å tilrettelegge for- og gjennomføre stortings- og 
sametingsvalg, og kommunestyre- og fylkestingsvalg, herunder å oppnevne stemmestyrer og 
assistenter/valgfunksjonærer. Valgstyret er hjemlet i valgloven, og er i Gran kommune 
personidentisk med formannskapet. Det legges derfor ikke fram egen sak om valg til valgstyret. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018. 
Reglement for valgutvalget, revidert i K-sak 86/19 i møtet 18.09.2019. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 medlemmer og varamedlemmer til valgutvalget i 
henhold til reglene i kommuneloven og reglementet for valgutvalget, og at valget vedtas i 
konstituerende kommunestyremøtet jf. reglementet punkt 1, tredje ledd. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til medlemmer og varamedlemmer i valgutvalget blir publisert på 
kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Reglement for 

valgutvalget Utskrift per 19.09.2019 
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9/19 Valg av representanter til KS fylkesmøte i Innlandet for perioden 2019 - 
2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00830-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 9/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende representanter som delegater til KS fylkesmøte i Innlandet, for 
perioden 2019 - 2023: 
 
Delegater: ... 
 
Vararepresentanter for delegatene: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valg til KS, brev fra kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, mottatt 
27.08.2019 

Ja 

Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
KS Vedtekter, revidert av Landstinget i mai 2019* 
 

Nei 

*) Lenke til vedtektene: https://www.ks.no/om-ks/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/   
 

 
Oppsummering 
Kommunestyret skal i henhold til vedtektene for KS velge tre delegater til fylkesmøtet for 
Innlandet. Valget skal foretas i kommunestyrets konstituerende møte. Delegatene skal velges blant 
kommunestyrets faste representanter. Ordføreren bør være blant delegatene. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I henhold til vedtektene i KS, revidert av Landstinget i mai 2019, skal valg av representanter til 
fylkesmøtet i KS foretas av det konstituerende møtet i det nyvalgte kommunestyret. Tidspunktet er 
viktig for å sikre at delegatene er klare til fylkesmøtet. 
 
KS konstituerende fylkesmøte er fastsatt til tirsdag 12. november 2019 og holdes på Lillehammer. 
 
Antall delegater 
Hver kommune velger delegater til fylkesmøtet på bakgrunn av kommunens folketall per januar i 
valgåret for kommunestyrevalget. I henhold til dette skal det for Gran kommune velges tre delegater 

https://www.ks.no/om-ks/om-ks/hvem-er-vi/vedtekster-for-ks/
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med vararepresentanter. Representantene velges etter samme regler som valg av formannskap, 
blant kommunestyrets faste representanter jf. kommuneloven § 5-6. 
 
KS anbefaler at ordføreren velges som en av representantene til fylkesmøtet. 
 
Antallet vararepresentanter for delegatene 
Antall vararepresentanter skal velges tilsvarende antallet representanter. KS anbefaler at 
kommunestyret i tillegg velger to vararepresentanter for hvert parti/gruppe. 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperioden 2019 – 2023. 
 
Kommunenes delegater til KS Landsting velges på fylkesmøtet. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
Vedtekter i KS, revidert i mai 2019 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 tre representanter til KS fylkesmøte i Innlandet, og 
velger et tilsvarende antall vararepresentanter med et tillegg av to vararepresentanter for hvert 
parti/gruppe. Ordføreren bør velges som en av de tre delegatene. 
 
Det er viktig at valget vedtas i konstituerende møte i kommunestyret, slik at valg av delegater er 
klare før konstituerende fylkesmøte i KS 12.11.2019. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
KS Innlandet og de som velges får melding om vedtaket. Informasjon om hvem som er valgt 
publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 30. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Valg til fylkesmøter 

mv - 2019  

Skjema Delegater HO
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10/19 Valg av representanter til Regionrådet for Hadeland - Interkommunalt 
politisk råd for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00827-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 10/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til Regionråd for Hadeland – Interkommunalt politisk 
råd, for perioden 2019 – 2023: 
 
Medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for regionrådet, vedtatt 28.11.2008. Sist revidert 02.09.2016 i sak 17/16 Ja 
Saksutredning og vedtak i sak 10/19 i møtet i regionrådet 14.06.2019 i saken 
Fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland, med vedlagt notat 
fra regionkoordinator Sigmund Hagen, av 06.06.2019.  

Ja 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge tre representanter til Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt 
politisk råd for perioden 2019 – 2023, samt varamedlemmer for disse. Valget bør skje i det 
konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Valg av interkommunalt politisk råd 
Regionrådet for Hadeland vedtok i juni 2019 å slutte seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom 
kommunene Gran, Lunner og Jevnaker, som danner grunnlag for avtaler med Viken og Innlandet 
fylke.  
 
Navnet ble vedtatt endret til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd. Hele vedtaket 
følger vedlagt denne saken, sammen med saksutredningen og vedlegg til denne. 
 
I følge reglementet for Regionrådet for Hadeland, skal det velges tre representanter med 
vararepresentanter for Gran kommune. Valget skjer etter forholdstallsprinsippet, i den enkelte 
kommune. Ordføreren skal være en av representantene. 
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Reglementet for regionrådet ble vedtatt 28.11.2008 og revidert i vedtak i møtet i regionrådet 
17.06.2011. 

Regionrådet har følgende formål i henhold til reglementet: 

 Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og fylkeskommunen 
og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. 

 Å fremme regionens interesser overfor 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 kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for 
kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for 
enkeltprosjekter. 

 Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i 
rådet. 

Valg av representantskap 
Regionrådet for Hadeland har tolket kommuneloven slik at samarbeidskommunene kan velge å vente 
i inntil fire år med å velge Representantskap. Valg av representantskap legges ikke fram for 
kommunestyret i denne saken, da Regionrådet for Hadeland og kommunestyrene ikke har besluttet 
at det skal velges slikt organ for perioden 2019 – 2023. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 og reglementet for Regionrådet for Hadeland følger vedlagt. 
 
Kommuneloven § 18-1 gir følgende regler for Interkommunalt politisk råd: 

§ 18-1.Interkommunalt politisk råd 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar 

selv å opprette et slikt råd. 

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet 

til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske 

råd. 

Kommuneloven § 18-3 første ledd sier følgende om representantskap: 
 

§ 18-3.Representantskap 

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal 

være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv 

sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet 
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kan velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og 

nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang 

mellom deltakerne. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv 

fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 

Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis 

ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i 

samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og 

varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av 

valgperioden. 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv en 

leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer. 

 
Det følger av overgangsreglene i kommuneloven § 31-2 første ledd at samarbeidskommunene kan 
velge å vente i inntil fire år med å velge Representantskap til Regionrådet for Hadeland – 
Interkommunalt politisk råd, jf. § 18-3, når det interkommunale samarbeidet er organisert som et 
interkommunalt styre etter § 27 i kommuneloven av 25.09.1992: 
 

Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25. september 1992 
nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1 
eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven 

her trer i kraft. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 
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Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger tre medlemmer med varamedlemmer til 
Regionrådet for Hadeland – Interkommunal politisk råd, slik det følger av reglementet for 
regionrådet. Rådmannen anbefaler at valget skjer etter forholdstallsprinsippet og at ordføreren 
velges som en av representantene. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Regionrådets sekretariat og valgte medlemmer får melding om vedtaket. Informasjon om hvem som 
er valgt publiseres på regionrådets hjemmeside og Gran kommunes hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Reglement for 

Regionrådet for Hadeland vedtatt 02.09.2016 i sak 17-16 

Vedtak REG, 

14062019, Sak 10/19, Fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland 

Fremtidig 

organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland 

NOTAT-organisering. 

juni 2019  
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11/19 Valg av klagenemnd for perioden 2019 - 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00829-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 11/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende medlemmer til klagenemnda for perioden 2019 – 2023: 
 
Leder: ... 
Nestleder: ... 
Medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Forvaltningsloven av 10.02.1967 Nei 
Reglement for klagenemnda, Politikerhåndboka kapittel 8, vedtatt av 
kommunestyret i møtet 19.12.2003, revidert 24.10.2007 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge fem medlemmer til klagenemnda med varamedlemmer, samt velge 
leder og nestleder blant de valgte medlemmene. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal velge fem medlemmer til klagenemnda, med personlige varamedlemmer.  
 
Leder og nestleder for klagenemnda skal velges av kommunestyret selv. 
 
Klagenemnda er kommunens særskilte klageorgan etter forvaltningsloven § 28. Klagenemnda skal 
behandle klager over enkeltvedtak som er fattet av kommunalt organ hvor det ikke ved særlov er 
fastsatt særskilt klageorgan. Der det er slike spesialordninger, skal klagen ikke gå til det kommunale 
klageorgan, men til det klageorgan som følger av vedkommende lov. 
 
Kommunelovens gir regler om hvem som kan velges til klagenemnda, jf. kommuneloven § 7-2 i. 

 I følge kommuneloven §§ 7-5 og 7-7 skal hvert kjønn være representert med minst 40 % i 
utvalget. 

 Personene som velges må være innført i folkeregisteret som bosatt i Gran kommune, på 
valgtidspunktet, jf. koml § 7-2, andre ledd, b). 
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 De som velges må ha samtykket skriftlig til å stille til valg til internasjonalt utvalg, jf. koml § 7-2, 
andre ledd, c).  

 Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene, er valgbare, 
men ikke pliktige til å ta i mot valg, jf. koml § 7-2, femte ledd. 

 
Kommuneloven § 7-3 gir regler for hvem som er utelukket fra valg:  
 
Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 
 

b) 
  kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes     
  stedfortreder 

 

c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 
 

d)  sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 
 

e)  den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 
 

f)  de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 
 

g) 
 ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 
 fylkeskommunen 

 

h) 
 ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert 
 myndighet fra rådet. 

 

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan etter § 7-3, andre ledd c) ikke velges som 
medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med  
beslutningsmyndighet. 
 

En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han 
eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon, jf § 7-3 siste ledd. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
Forvaltningsloven av 10.02.1967 
Reglement for klagenemnda, politikerhåndboka kap. 8. Vedtatt av kommunestyret 19.12.2003, 
revidert 24.10.2007. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
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 medlemmer til klagenemnda slik det fremgår av 
saksutredningen, etter reglene i kommuneloven kapittel 7 og reglementet for klagenemnda. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
De som velges blir informert om vedtaket. Oversikten over oppnevninger oppdateres på kommunens 
hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Reglement for 

Klagenemnda Utksrift per 19.09.2019 
  



 36  

12/19 Valg av kommunestyrets kontaktperson i Gran ungdomsråd for 
perioden 2019 til 2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00832-6 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 12/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende, blant kommunestyrets faste representanter, som møter i 
ungdomsrådet som kontaktperson for perioden 2019 – 2023: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Retningslinjer for Gran ungdomsråd, Håndbok for folkevalgte i Gran kommune 
kapittel 16 

Ja 

Saksframlegg: Valg av medlemmer til Gran ungdomsråd 2019 – 2020 Nei 
Vedtak i K-sak 121/18 i kommunestyremøtet 13.12.2018: Valg av medlemmer til 
Gran ungdomsråd 2019-2020 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge en person blant kommunestyrets faste representanter, som møter i 
ungdomsrådet som kommunestyrets kontaktperson i perioden 2019 – 2023. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Mandatet for Gran ungdomsråd er å ivareta ungdommens interesser og tale ungdommens sak. Gran 
kommune etablerte ungdomsråd i 2000, og ungdomsrådet holdt sitt første møte 29.05.2000. 
 
I henhold til retningslinjene for Gran ungdomsråd valgte kommunestyret representanter til 
ungdomsrådet for perioden 2019 til 2020 i møtet 13.12.2018 i sak 121/18.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Retningslinjer for Gran ungdomsråd, Håndbok for folkevalgte kapittel 16. Vedtatt i K-sak 68/11, 
16.06.2011. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
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Det sittende ungdomsrådet er valgt for perioden 2019 – 2020, mens kommunestyrets kontaktperson 
kontaktperson velges for kommunestyreperioden. 
 
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 kontaktperson blant kommunestyrets faste 
medlemmer, som deltar i møtene i Gran ungdomsråd for perioden 2019 – 2023. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er kommunestyrets kontaktperson, blir publisert på hjemmesiden 
sammen med oversikten over ungdomsrådets medlemmer. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Retningslinjer for 

Gran ungdomsråd Utskrift per 19092019 
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13/19 Valg av eldreråd for perioden 2019-2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00835-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Kjersti Høibø Tysland 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 13/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, av  
Reglement for eldrerådet, Håndbok for folkevalgte kapittel xx, revidert  
Seniorforums og pensjonistforeningens forslag til representanter 
*forslaget ettersendes/legges fram i møtet 

Nei 
Nei 
Ja* 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge medlemmer til eldrerådet. Rådet velger selv leder og nestleder. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret oppnevner eldrerådet, i henhold til bestemmelsene i lov om kommuner og 
fylkeskommuner § 5-12, og Gran kommunes reglement for eldrerådet. Eldrerådet er rådgivende 
organ for kommunen i spørsmål som angår de eldre og deres situasjon. Jf § 2 i forskrift om 
kommunale og fylkes kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 
(forskrift om medvirkningsordninger).  
 
Eldrerådet er satt sammen av:  

 Tre folkevalgte representanter, med vara representanter. Av disse bør en ha plass i 
formannskapet. 

 Fire alderspensjonister med vara representanter.  
 
I henhold til lovverk, retnings linjer og reglement for eldrerådet i Gran kommune har organisasjoner 
som representerer elde rett til å fremme forslag om medlemmer. Flertallet av medlemmene i 
eldrerådet skal på valg tidspunktet ha fylt 60 år.  
 
Valg av nytt eldreråd var tidlig oppe som sak i eldrerådet. Ved revidering av nytt reglement var en 
tydelig på at medlemmer ikke bare skal kunne velges fra pensjonistforeningene, men blant eldre 
generelt. Det ble derfor sendt ut forespørsel om aktuelle kandidater til flere foreninger. Kommunens 
pensjonistforeninger, Hadeland seniorforum og sanitetsforeningen i Bjoneroa. Det er kommet forslag 
på aktuelle kandidater fra pensjonistforeningene på Gran, Jaren og Brandbu samt Hadeland 
seniorforum. Da det ikke kom respons fra Bjoneroa tok utvalgssekretær kontakt med leder i 
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sanitetsforeningen i Bjoneroa. De hadde hatt saken oppe men hadde ingen kandidat å foreslå for 
eldrerådet i kommende periode. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, med endringslov av 16.06.2017 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad 
 
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 
Ingen merknad 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak sendes de valgte medlemmene. Informasjon om rådets sammensetning 
publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
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14/19 Valg av råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
2019-2023 
 
Arkivsak-dok.  19/00836-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.10.2019 14/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lov om kommuner og fylkeskommuner 
Reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, håndbok 
for folkevalgte kapittel 15 
Lag og foreningers forslag til representanter 
*forslaget ettersendes/legges frem i møtet.  

Nei 
 
Nei 
Ja* 
 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge medlemmer til råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Rådet velger selv leder og nestleder 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret oppnevner råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i henhold til 
bestemmelsene i lov om kommuner og fylkeskommuner § 5-12, og Gran kommunes reglement for 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen, og har ifølge loven som formål å sørge 
for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i 
arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder 
blant annet tilgjengelighet, arbeid mor diskriminering på grunnlag ar nedsatt funksjonsevne og 
tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er satt sammen av:  

 Fire av medlemmene skal være personer foreslått av funksjonshemmedes organisasjoner. 

 Tre av medlemmene skal være representanter fra de folkevalgte i kommunen, hvorav en 
representant fra formannskapet 

 Rådet velger selv leder og nestleder. 
 

  
Konsekvenser 
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Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, med endringslov av 16.06.2017 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad 
 
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 
Ingen merknad 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Skriv her. 
 

 
Dato: 25. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
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