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MØTEINNKALLING   
 

Kommunestyret 
 
Dato: 18.09.2019 17:00  
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. 
 
 

Tema/orienteringer 
 Prosjektet «Smidigere samspill mellom daglig drift, forskning og innovasjon – videreføring av 

samarbeid etablert i PILOTen Hadeland»  
v/ forsker Christian Wittrock, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 

 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 20.06.2019  

77/19 16/00035-61 Referatsaker til kommunestyremøtet 18.09.2019  

78/19 16/01456-31 
Søknad om omgjøring av ansvarlig lån til egenkapital fra Hadeland 
energi A/S og Hadeland kraft A/S 

 

79/19 16/01282-47 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - Endring av aksjonæravtale og 
selskapsvedtekter 

 

80/19 17/00432-15 
Revidering av reglement for Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Gran kommune 

 

81/19 16/00065-41 
Reglement for kommunestyret i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 

 

82/19 16/00065-40 
Reglement for delegering i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 

 

83/19 16/00065-38 
Reglement for formannskapet i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 

 

84/19 16/00065-43 Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for  
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folkevalgtes arbeid i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse av 
ny kommunelov 

85/19 16/00065-47 Tittelen kommunedirektør eller rådmann, jf. ny kommunelov § 13-1  

86/19 16/00065-46 Folkevalgte organer - endring av navn jf. ny kommunelov § 5-1  

87/19 19/00029-62 
Interpellasjon fra Vemund Viken (Ap) om innføring av digital 
mobbeknapp 

 

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 9. september 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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77/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 18.09.2019 
 
Arkivsak-dok.  16/00035-61 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.09.2019 77/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 18.09.2019 til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Fylkesmannen i Innlandet: Svar på henvendelse vedr. manglende offentlighet, brev 
av 01.07.2019 

Ja 

Oppland Fylkeskommune: Saksfremlegg og vedtak i fylkestinget vedrørende 
innføring av takst for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter i Oppland, brev av 
28.06.2019 

Ja 

Hadeland Energi AS: Protokoll fra generalforsamling 05.06.2019 Ja 
Kontrollutvalget: Protokoll fra møtet 07.06.2019 Ja 
Arbeids- og velferdsdirektoratet: Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale 
tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020, brev av 08.08.2019 

Ja 

Eldrerådet: Innkalling til møte 26.08.2019 Ja 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Innkalling til møte 
26.08.2019 

Ja 

Kunnskapsdepartementet: Høring – forslag til lov om integrering og forslag til 
endringer i lov om norsk statsborgerskap, brev av 16.08.2019 

Ja 

Rådmannens svar på spørsmål om tilgang til INNSIKT, for folkevalgte i Gran 
kommune, notat av 04.09.2019 

Ja 

 
 

 
Dato: 4. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

REFERATSAKER - 

forside - KST 18.09.2019
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78/19 Søknad om omgjøring av ansvarlig lån til egenkapital fra Hadeland 
energi A/S og Hadeland kraft A/S 
 
Arkivsak-dok.  16/01456-31 
Arkivkode.  255  
Saksbehandler  Morten Gausen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 29.08.2019 31/19 

Kommunestyret 18.09.2019 78/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 29.08.2019 sak 31/19 
 
Formannskapets behandling 29.08.2019: 
 
Rådmann Lars Ole Saugnes og kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen innledet med en 
orientering om saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Gausen 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Oskar Sunde (H) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram forslag tilsvarende alternativ b) i saksutredningen: 
Kommunestyret ønsker ikke en omgjøring av ansvarlig lån til egenkapital i Hadeland Energi AS og 
Hadeland Kraft AS. 
 
Morten Hagen (GBL) ba om at dokumentene til saken, som var ført opp under saksdokumenter men 
ikke vedlagt, ble publisert før behandling i kommunestyremøtet. Det ble avtalt å gjøre dokumentene 
tilgjengelige. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL). Morten 
Hagen (GBL)s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 29.08.2019: 
Kommunestyret ønsker ikke en omgjøring av ansvarlig lån til egenkapital i Hadeland Energi AS og 
Hadeland Kraft AS. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
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Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret aksepterer henvendelsen fra Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS og vedtar at 
ansvarlige lån til selskapene kan omgjøres til egenkapital i de respektive selskapene. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Konvertering av ansvarlig lån i Hadeland Kraft AS til egenkapital 
Konvertering av ansvarlig lån Hadeland Energi AS til egenkapital  

Nei 
Nei 

 
 

Oppsummering 
Hadelandskommunene, sammen med Glitre konsernet er eiere av Hadeland Kraft AS og Hadeland 
Energi AS. Begge selskapene har ansvarlige lån til eierne som skal betales ned over de nærmeste 
årene. Selskapene har henvendt seg til eierne med ønske om å omgjøre de ansvarlige lånene til 
egenkapital i selskapene. Styrene signalisert at dette vil styrke selskapenes økonomiske posisjon 
for å kunne gi rom for å utbetale større utbytter til eierne de kommende årene. Det vil si at 
selskapene går fra å ha en avtalebasert betalingsforpliktelse til å ha en betalingsforventning 
overfor eierne. 
 
Rådmannen vurderer det slik at kommunestyrene må gjøre en avveining av sin rolle som eier av 
selskapene med de fordeler og ulemper dette gir for selskapenes framtidige økonomiske situasjon.  
Samtidig må kommunestyrene vurdere om en slik omgjøring gir tilfredsstillende sannsynlighet for 
at selskapene gjennom sine framtidige økonomiske resultater vil gi utbytter som om lag samsvarer 
med gjeldende utbetalinger eller bedre. 
 
Rådmannen gjør også oppmerksom på at alle eierne må være enige og fatte samsvarende vedtak 
for at en eventuell endring skal bli gjennomført. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Historikk Hadeland kraft AS og Hadeland energi AS 
I forbindelse med Glitre Energi Produksjons inntreden som eier i Hadeland Kraft AS gjennomførte 
selskapet tilbakebetaling av kapital til eierne i form av ekstraordinære utbytter. 
Deler av dette ble i henhold til låneavtale stående i selskapet som et ansvarlig lån med en løpetid på 
25 år. Låneavtalen ble sist fornyet 17.12.2014. Avdragsbetaling startet 30.09.2017 og lånet skal være 
fullt nedbetalt 30.06.2029. 
 
I forbindelse med Glitre Energi sin inntreden som eier i Hadeland Energi AS gjennomførte selskapet 
tilbakebetaling av egenkapital til eierne i form av ekstraordinære utbytter. 
Deler av dette ble i henhold til låneavtale stående i selskapet som et ansvarlig lån. Låneavtalen ble 
sist fornyet 17.12.2014. Avdragsbetaling starter 30.09.2019 og lånet skal være fullt nedbetalt 
30.06.2024. 
 
Den finansielle strukturen til selskapene, med store ansvarlige lån, ble blant annet etablert som ledd i 
en optimalisering av den samlede skattebelastning for selskapene og dets eiere. Hadeland Kraft AS 
og Hadeland Energi AS ville normalt oppnå skattemessig fradrag for rentekostnader, hvilket over tid 
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kunne gi rom for større samlet kontantstrøm til eierne. Renteinntekt er for de kommunale eierne 
ikke skattepliktig, mens renteinntekt mottatt av Glitre Energi selskapene vil være skattepliktig. 
 
Långivere/eiere er Lunner kommune, Jevnaker kommune, Gran kommune og Glitre energi selskaper. 
Oversikt over ansvarlige lån fra eierne var som følger i Hadeland Kraft AS (Alle tall i hele Mill kr): 
EB Kraftproduksjon AS  32,4 mill kr 
Gran Kommune   16,9 mill kr 
Lunner kommune    8,4 mill kr 
Jevnaker kommune    8,4 mill kr 
 
Oversikt over ansvarlige lån fra eierne er som følger i Hadeland Energi AS (Alle tall i hele Mill kr): 
Energiselskapet Buskerud 9,2 mill kr 
Gran Kommune   6,4 mill kr 
Lunner kommune  1,6 mill kr 
Jevnaker kommune  1,6 mill kr 
 
 
Dagens situasjon Hadeland kraft AS 
Hadeland Kraft AS er et holdingsselskap som eier 100% av Hadeland Kraftproduksjon AS. Selskapet 
har en låneavtale datert 17.12.2014 som regulerer det ansvarlige lånet fra eierne. Opprinnelig 
lånebeløp var kr 66.160.000. Lånet ble stilt til disposisjon 01.04.2004 med en løpetid på 25 år. 
Utestående del av lånet rentebelastes med en fast rente på 5,5%. Lånet nedbetales nå over 12 år 
med like avdrag pr. kvartal fra 30.09.2017 frem til 30.06.2029. 
 
Etter konverteringen vil selskapet få mulighet til å utbetale utbytte til eierne og få økt fleksibilitet i 
selskapets finansieringsalternativer. Mulighetene for utbytte vil variere med konsernbidrag eller 
utbytter fra Hadeland Kraftproduksjon AS der inntjeningen varierer med kraftprisene som for tiden 
er på et høyt nivå. I tillegg til konsernbidrag/utbytte fra Hadeland Kraft vil det etter en konvertering 
av ansvarlig lån til egenkapital være lettere å ta opp gjeld på andre vilkår, ved eventuelt behov, i 
Hadeland Kraft for å sikre stabile og forutsigbare utbytter til eierne. 
Basert på offisielle regnskap fremstår Hadeland Kraft de seneste årene som et selskap med en svak 
balanse. Egenkapitalandelen, som er et mål på selskapet soliditet, har vært mellom 3-22% i perioden 
2013-2018. Etter konvertering vil imidlertid selskapet få en meget sterk balanse med en 
egenkapitalandel på 91%. 
 
 
Dagens situasjon Hadeland energi AS 
Hadeland Energi AS har gjennom de siste årene gått fra et konsern med heleide underliggende 
operative datterselskap til et investeringsselskap med minoritetsandeler i Glitre Nett Holding og 
Glitre Strøm Holding, begge datterselskap under Glitre Energikonsernet. Etter overføringen av aksjer i 
Fiber 1 til Viken Fiber Holding som ble gjennomført 6. mai 2019 eier Hadeland Energi AS også en 
minoritetsandel i et datterselskap innen Lyse Kraft konsernet. 
 
Hadeland Energi AS vil i årene framover motta det vesentlige av sine inntekter gjennom utbytte, eller 
salgsgevinster dersom aksjer realiseres. Slike inntekter er i hovedsak skattefrie for Hadeland Energi 
AS. Hadeland Energi AS vil således ikke lenger ha effektivt skattefradrag knyttet til betalbare renter. 
For investeringsselskap er det generelt også en fordel ikke å ha store kontraktsmessige langsiktige 
betalingsforpliktelser da innkommende utbytter kan variere betydelig over tid. 
 

  
Konsekvenser 



 7  

 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven med forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Gjeldende låneavtaler. 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende låneavtaler. 
 
Økonomi 
Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunene kan få noe mindre sikkerhet for størrelsen på 
utbytter/innbetalinger fra Hadeland kraft AS og Hadeland Energi AS hvis de går inn for å konvertere 
de ansvarlige lånene til egenkapital for selskapene. Det vil si at en går fra en blanding av 
betalingsforpliktelse og betalingsforventning fra selskapene, til bare å ha en betalingsforventning fra 
selskapene. Samtidig kan en slik konvertering av lån gi potensiale for større utbetalinger enn hva 
dagens avtaler gir sikkerhet for.  
 
  
Bemanning 
Ingen personellmessige konsekvenser 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Selskapsstyrenes vurdering  
Styrene er av den oppfatning at eierne vil være tjent med å legge til rette for en løsning der det 
vesentlige av utbetalinger til eierne skjer i form av utbytter. Deres forståelse er at det for de 
kommunale eiere også vil kunne få økt frihetsgrad ved fremtidig disponering av midler dersom 
utbetalinger mottas i form av utbytte. (Dette fordi kommunene må føre mottatte utbytter og renter i 
driftsregnskapet, men avdrag føres i investeringsregnskapet.) Selskapenes resultater bedres når det 
ikke belastes renter. 
Det ansvarlige lånet betjenes nå i form av renter og avdrag.  
 
Konsekvenser for eierne/långiverne (kommunene) 
Da det er sammenfallende interesser som aksjonærer og långivere er saken primært en vurdering av 
konsekvenser av å frigjøre selskapene fra betalingsforpliktelser og endre dette til 
betalingsforventninger.  
Den faktiske kontantstrøm og verdiene i Hadeland Energi AS vil ikke påvirkes av en konvertering av 
ansvarlig kapital til egenkapital for selskapet. 
 
For Hadeland kraft AS vurderes situasjonen slik at dersom det er behov for å ta opp gjeld i selskapet 
vil dette være mer krevende uten en konvertering av det ansvarlige lånet. Årsaken er at banken vil se 
på det ansvarlige lånet som ordinær gjeld som må betjenes og dette svekker lånekapasiteten i 
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Hadeland kraft AS. Dersom det ansvarlige lånet konverters kan det, ved behov, tas opp lån i 
Hadeland Kraft for å sikre eierne høye og stabile utbytter i årene fremover. Kapitalstrukturen blir mer 
fleksibel noe som er en fordel for både selskap og eiere. 
 
Styret i Hadeland kraft AS gir følgende føringer for utdeling av utbytte / utbyttepolitikk 
Styrets ambisjon er å gi eierne et stabilt og høyt utbytte gjennom å overføre langsiktig 
overskuddslikviditet til eierne i form av utbytte. Styret er oppmerksom på eiernes ønske og 
forventning om forutsigbarhet i kontantstrømmen fra selskapet til eierne og mener en konvertering 
kan bidra til økt forutsigbarhet ettersom det gir selskapet bedre finansiell fleksibilitet. 
Foreløpige estimater og beregninger, dersom man legger til grunn en inntjening fremover på omtrent 
samme nivå som for budsjettet for 2019, indikerer at det vil være mulig å betale ut et utbytte 
fremover på samme nivå, eller høyere, enn summen av renter og avdrag under eksisterende 
låneavtale for ansvarlig lån. 
Styret vil med jevne mellomrom, og minst en gang årlig, oppdatere eierne om selskapets forventede 
utbytte for den kommende 5 års perioden for å skape forutsigbarhet hos eierne. 
 
Styret i Hadeland Energi AS gir følgende føringer om utbytte 
Styrets ambisjon er å gi eierne et stabilt og høyt utbytte gjennom å overføre langsiktig 
overskuddslikviditet til eierne i form av utbytte. Selskapets prognoser tilsier at etter en konvertering 
vil nivået på utbytte for de kommende 5 årene kunne økes slik at forventet utbytte minst vil tilsvare 
det beløp som ville komme gjennom en kombinasjon av renter, utbytte og avdrag på lån. 
Styret vil opprettholde sin målsetting om løpende å signalisere forventet utbytte for den kommende 
5 års periode for å skape forutsigbarhet hos eierne. 
 
Sett i fra rådmannens ståsted dreier denne saken seg i hovedsak om to ting; kommunens økonomi 
og sikkerhet for å få utbetalinger fra selskapene innen rimelig tid, samt å være en god eier for de 
selskapene de har eierandeler i. 
 
Som eier bør kommunen vurdere om selskapene er best tjent med å sitte med ansvarlige lån som 
skal nedbetales over de nærmeste ti årene eller om selskapene i dagens markedssituasjon er bedre 
tjent med å få styrket egenkapital og en tilhørende forventning om større utbytter i samme perioden.  
Selskapene og eierne antas også å være tjent med at selskapene har sterk egenkapital hvis det i 
framtiden kommer henvendelser om eventuelt oppkjøp, fusjoner ol, for eksempel som en følge av 
regionreformen. 
I tillegg er den skattemessige posisjonen for selskapene vesentlig endret de siste årene slik at 
renteutgiftene for selskapene vil være mer belastende for det økonomiske resultatet framover. 
 
Som kommune må kommunestyrene gjøre en vurdering av om man er best tjent med å la 
låneavtalene løpe slik de er i dag, eller om man er villig til å styrke selskapenes egenkapital og tro på 
at selskapenes økonomiske resultater vil kunne gi tilsvarende eller større utbetalinger i form av 
utbytte de nærmeste årene. Ved denne ordningen vil generalforsamlingen i selskapene fastsette 
utbytte det enkelte år. 
 
Styrene i selskapene har forslag til teknisk gjennomføring ved en eventuell omgjøring av ansvarlig 
lån til egenkapital, som medfører at verdien på selskapenes aksjer øker tilsvarende verdien på 
lånebeløpet. Antall aksjer i selskapene endres ikke og konvertering gjennomføres som en avtale om 
motregning av utestående lånebeløp. Det konverterte beløp kan senere tilbakeføres til aksjonærene 
over tid i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital uten skatteplikt. 
Løsningen innebærer at ingen nye aksjer utstedes, ingen endring i dagens eierforhold vil finne sted 
og det er ikke behov for noen endring av eksisterende aksjonæravtaler. 
Vedtak om konvertering vil eventuelt finne sted på en ekstraordinær generalforsamling. Et positivt 
vedtak forutsetter enstemmighet blant långivere/eiere. Inntil lånet eventuelt konverteres vil det bli 
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betjent i henhold til gjeldende avtale. Etter konvertering vil lånene være innfridd i sin helhet og 
påløpte renter blir utbetalt til eierne i forbindelse med prosessen. 
 
Rådmannen gjør spesielt oppmerksom på at det etter gjeldende vedtekter og avtaler kreves det 
likelydende vedtak fra alle eierne hvis endringer skal være gyldig. Glitrekonsernet har signalisert at 
de støtter styrenes ønsker om endringer. Rådmannen anbefaler at kommunene gjør en jobb for å se 
om de kan komme fram til en enhetlig holdning til saken. 
 
Alternative forslag til vedtak: 

a) Kommunestyret aksepterer henvendelsen fra Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS og 
vedtar at ansvarlige lån til selskapene kan omgjøres til egenkapital i de respektive 
selskapene. 

b) Kommunestyret ønsker ikke en omgjøring av ansvarlig lån til egenkapital i Hadeland Energi 
AS og Hadeland Kraft AS. 

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant. 
 

 
Dato: 13. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

NYTT vedlegg_HK og 

HE_ansvarlig lån  
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79/19 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - Endring av aksjonæravtale og 
selskapsvedtekter 
 
Arkivsak-dok.  16/01282-47 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Trygve Rognstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.09.2019 79/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommune gir sin tilslutning til de konkrete endringsforslagene som er vist i oversendt 
aksjonæravtale og selskapsvedtekter datert 6.5.2019. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til ny aksjonæravtale datert 6.5.2019 Ja 
Forslag til nye vedtekter for HRA datert 6.5.2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
Styret i HRA har bedt eierkommunene ta stilling til enkelte endringer i aksjonæravtalen og 
selskapets vedtekter. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Styret og valgkomiteen i HRA ser behov for å gjøre endringer i valg av varamedlemmer til styret i 
HRA. Dagens ordning som er forankret både i aksjonæravtalen og selskapets vedtekter, sier at alle 
aksjonærvalgte styremedlemmer skal ha ett personlig varamedlem. Erfaringene gjennom mange år 
er at varamedlemmer svært sjelden eller aldri deltar i styremøter for å dekke fravær og/eller 
av hensyn til styrets beslutningsdyktighet. Dette gjør det vanskelig for fem varamedlemmer å følge 
godt nok med i styrets arbeid til, gjerne på kort frist, å tre inn i styrets beslutningsprosesser på en 
god og betryggende måte. Det formelle ansvaret som tilligger styret, gjør det heller ikke enklere å 
støtte dagens ordning. Denne saken ble drøftet på årets generalforsamling, og det ble der besluttet å 
fremlegge den for eierkommunene for behandling i inneværende periode. 
 
Styret i samråd med valgkomiteen, ønsker derfor å foreslå en ordning der generalforsamlingen i 
stedet for fem personlige varamedlemmer, velger 1-2 faste varamedlemmer. Dette vil ikke bare øke 
varamedlemmets møtefrekvens i styret, men det vil også gi styret anledning til å trekke 
varamedlemmer mer med i det løpende arbeidet. Ett til to faste varamedlemmer kan også inviteres 
til å delta på enkelte aktiviteter/møter uten at gruppen blir uhensiktsmessig stor. Med en slik 
ordning, vil et varamedlem også på en bedre måte kunne ivareta sitt formelle ansvar som 
styremedlem, når det innimellom er påkrevet. 
 
I tillegg foreslås det et tillegg i vedtektene som regulerer virketid for valgkomiteen, noe som mangler 
i dag. Det foreslås at valgkomiteen får virketid på fire år. For å sikre god kontinuitet i komiteens 
arbeid, foreslås det dertil at eierne forskyver sine fireårsperioder med to år. 
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Styret i HRA ber om at alle eierkommunene fremmer denne saken til behandling i sine respektive 
beslutningsorganer, og derigjennom gir sin tilslutning til de konkrete endringsforslagene som er vist i 
vedlagte aksjonæravtale og selskapsvedtekter. HRA ber også om at dette gjøres av det sittende 
formannskap/kommunestyre. Endringer i vedtektene vil formelt bli endret på en ekstraordinær 
generalforsamling i forbindelse med eiermøtet/høstmøtet i oktober. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Selskapsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 116/17 – Ny aksjonæravtale i HRA 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen støtter styret i HRA sin begrunnelse for endringene, gjengitt ovenfor. 
Rådmannen anbefaler kommunestyre å gi sin tilslutning til forslaget.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak oversendes til HRA 
 

 
Dato: 9. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Aksjonæravtale HRA 

06-05-2019  

Vedtekter for HRA 

06-05-2019  
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80/19 Revidering av reglement for Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/00432-15 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 13/19 

Kommunestyret 18.09.2019 80/19 

 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
03.06.2019 sak 13/19 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 03.06.2019: 
 
Forslag fra Hanne Magnussen om at Punkt 3 Sammensetning endres til:  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gran skal ha følgende sammensetning: 
-Tre folkevalgte representanter, med vararepresentanter. Av disse bør en ha plass i formannskapet, 
samt en representant i kontrollutvalget 
- Seks medlemmer med vararepresentanter fra organisasjoner/foreninger og lag i Gran kommune 
som representerer personer med nedsatt funksjonsevne, psykisk lidelse og rus samt representanter 
fra Helse- barn og unge. Det bør legges til rette for kjønn og spredt alderssammensetning i valg av 
representanter til rådet. 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne velger selv leder og nestleder blant 
medlemmene. 
 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Hanne Magnussen 
 
Votering 
Ved votering ble endringsforslaget til Hanne Magnussen enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med den vedtatte endringen enstemmig vedtatt. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 03.06.2019: 
Kommunestyret vedtar vedlagt revidert reglement for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne med endringen av punkt 3 som vedtatt 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
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Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt revidert reglement for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Revidert reglement for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Saken gjelder revidering av reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Gran kommune. Rådet har gått gjennom og revidert gjeldende reglement og 
kommet med enkelte tilføyelser og endringer. Det reviderte reglementet ivaretar den nye 
kommuneloven som nå er styrende for opprettelse og valg av råd i kommuner og fylkeskommuner. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reglementet for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne ble sist revidert i juni 
2015. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettes etter kommune- og 
fylkestingsvalget høsten 2019. Da vil § 5-12 i ny kommunelov tre i kraft og være styrende for 
etablering av det nye rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådets 
gjeldende reglement gjennomgås og revideres av sittende råd slik at nytt reglement er klart når nytt 
råd går i gang med sitt arbeid.  
 
Det vil komme en forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelser og for ungdom. Denne har vært til høring (høringsfrist 01.04.2019) og er 
fortsatt ikke vedtatt. Den er ventet klar når nytt råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er etablert. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har gått gjennom gjeldende reglement 
og samstemt det opp mot den nye kommuneloven og den praksis rådet har i dag. Forslaget til 
revidert reglement er også sett opp mot høringsforslaget til ny forskrift.  
Forslag til revidert reglement har vært til orientering og kommentarer i rådet før det  det ferdigstilles 
og legges fram til behandling. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, Forvaltningsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Håndbok for folkevalgte kap 15. Reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Økonomi 
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Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen foreslår at reglementet for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Gran kommune revideres og at det gjennomgås av sittende råd på bakgrunn av erfaringer siste 
valgperiode. Ny kommunelov § 5.12 danner grunnlag for opprettelse av nytt råd. Den nye 
kommuneloven vil være gjeldende lovverk for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som velges etter kommune og fylkestingsvalget høsten 2019.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Revidert reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vil innlemmes i 
politikerhåndboka, og gjøres tilgjengelig via kommunens hjemmesider når endelig revidert reglement 
er vedtatt i kommunestyret.  
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Reglement 01.06.19
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81/19 Reglement for kommunestyret i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-41 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 69/19 

Kommunestyret 18.09.2019 81/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for Gran kommunestyre. Revideringene trer i kraft fra og 
med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 (oppheves) Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 (ny lov) Nei 
Forslag til revidert reglement for kommunestyret Ja 
Gjeldende reglement for kommunestyret, kapittel 5 i Politikerhåndboka Ja 
Prop. 46 L (2017 – 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

Innst. 369 L: Innstilling fra kommunal- og forvalgningskomiteen om Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  

Nei 

 
Lenke til politikerhåndboka på hjemmesiden: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-
ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må vedta revideringer i reglementet for kommunestyret, i tråd med ny 
kommunelov. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortinget vedtok ny kommunelov 22.06.2018. Den nye lovens regler for folkevalgte organer trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret ved oppstarten av valgperioden 2019 - 2023. 
Kommunestyret må vedta nødvendige revideringer i reglementet for kommunestyret i møtet 
20.06.2019, da reglementet sammen med ny kommunelov er grunnlag for saksutredninger til -, 
gjennomføringen av - og vedtak i konstituerende møte 24.10.2019. 
 
I samråd med gruppeledermøtet er det ikke utredet endringer ut over hva rådmannen oppfatter er 
nødvendige tilpasninger til ny kommunelov. Gruppeledermøtet besluttet i møtet 15.03.2018 å ikke 
bestille utredning av endringer i politisk utvalgsstruktur, delegeringsreglement, 
godtgjøringsreglement eller andre revideringer i politikerhåndboka i valgperioden 2015 – 2019. 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
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Ny kommunelov gir behov for revideringer og presiseringer i reglement for kommunestyret slik det 
fremgår under.  
 

1 Innkalling til møte 
 Ny kommuneloven endrer i § 11-3 reglene om møteinnkalling. Tidligere var det 

tilstrekkelig at sakslisten med oversikten over sakene var sendt ut i god tid.  
 
Ny lov krever at også saksdokumentene skal sendes ut med rimelig varsel. 
 

 Forslag til revidering 
To tillegg som presiseringer i punkt 2 Innkalling til møte. Utlegging av 
dokumenter, andre avsnitt, i andre setning: 
Innkallingen og saksdokumentene sendes digitalt til utvalgets medlemmer med 
rimelig varsel og senest en uke før møtedagen, (...) 

  
2 Kunngjøring  

 § 11-3 andre og tredje avsnitt sier at møtet skal kunngjøres. Dette er ikke en 
lovendring, men det er behov for å oppdatere reglementet til dagens praksis 
med bruk av digitale verktøy og løsninger. I kommunestyreperioden 2015-2019 
besluttet ordfører i samråd med gruppeledermøtet å endre praksis for 
kunngjøring til ikke å omfatte annonse i lokalavisen. Å kunngjøre via 
hjemmesiden er vanlig praksis i mange kommuner. Rådmannen anbefaler at 
reglementet oppdateres i samsvar med praksis for kunngjøring av møtene.  
Rådmannen foreslår samtidig at utleggelsen av møtedokumenter i papirformat 
fullt erstattes av det digitale dokumentformatet som i dag er tilgjengelig på 
Kommunetorget og i bibliotekene. 
 

 Forslag til revidering 
Under reglementets punkt 2 Innkalling til møte. Utlegging av dokumenter, strykes 
avisannonseringen i andre avsnitt første setning:  
Ny setning: Ordføreren kunngjør kommunestyrets møter i lokalaviser og på Gran 
kommunes hjemmesider på internett. 
 
Under samme punkt, i tredje avsnitt, strykes papirformatet: 
Samtidig som innkallingen kunngjøres, legges sakens dokumenter ut til offentlig ettersyn i 
papirformat i Kommunetorget og i folkebibliotekene, dessuten på kommunens hjemmeside 
(digitalt dokumentformat til nedlastning). 
 

  

3 Mulighet til å motsette seg at det fattes vedtak når saksdokumenter 
ikke er sendt ut samtidig med innkallingen 

 En ny og viktig endring i samsvar med den nye regelen om at saksdokumentene 
skal sendes ut med rimelig varsel, fremgår i § 11-3 femte avsnitt, siste setning. 
Møteleder eller 1/3 av medlemmene kan motsette seg at det fattes vedtak hvis 
saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen.  
 

 Forslag til revidering 
Tillegg som presisering i punkt 7 Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak 
som ikke er nevnt i innkallingen. Nytt fjerde avsnitt: 
Ordfører eller 1/3 av forsamlingen kan motsette seg at det fattes vedtak i en sak 
der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen. 

  
4 Kreve sak satt på sakslisten 

 § 11-3 første avsnitt, første setning sier at leder av organet setter opp sakslisten. 
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I siste setning er det bestemt at 1/3 av medlemmene kan kreve en sak satt på 
sakslisten i møteinnkallingen. Dette ble ikke sagt uttrykkelig i loven i 1992, men 
det var gjeldende rett også der.  
 
Rådmannen anbefaler å presisere regelen i reglementet for å gjøre det tydelig at 
1/3 av kommunestyrets medlemmer kan få satt saker på den politiske 
dagsordenen. Det foreslås ingen frist da det vil måtte vurderes fra sak til sak, hva 
som er praktisk mulig og forsvarlig i forhold til rådmannens utredningsplikt. 
 

 Forslag til revidering 
Under punk 1 Forberedelse av saker for kommunestyret, foreslås følgende som 
nytt tredje avsnitt: 
I tillegg til sakene ordføreren setter på sakslista, skal en sak settes på sakslista 
hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det. 

  
5 Rett til å stille spørsmål til lederen  

 Det følger av § 11-2 siste avsnitt at kommunestyrets medlemmer har rett til å 
stille spørsmål til lederen også om saker som ikke står på sakslisten er en 
rettighet som ikke kan begrenses i reglement. Det skal være adgang til å stille 
spontane spørsmål. Dersom spørsmålet krever et forberedt svar kan det settes 
en frist, slik det er gjort i dagens reglement.  
 
Rådmannen oppfatter at retten til å stille skriftlige og muntlige spørsmål er 
ivaretatt i gjeldende reglement, og foreslår kun å endre paragrafhenvisningen. 
 

 Forslag til revidering 
Under punkt 9 Interpellasjoner og spørsmål, c) endres kommuneloven § 34.2 til § 
11-2. 

  
6 Interpellasjoner  

 Interpellasjoner i henhold til reglementet punkt 9 a, er spørsmål som settes på 
sakslista og sendes ut sammen med møteinnkallingen. I motsetning til skriftlige 
og muntlige spørsmål, åpnes møtet for alminnelig debatt i interpellasjonssaker.  
 
Rådmannen anbefaler at utredningsplikten som følger av kommuneloven § 13-1 
presiseres i sammenheng med reglementets punkt 9 a. Rådmannen plikter å 
sørge for at alle saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.  
 
Dersom nye opplysninger kommer fram i møtet, bør saken utsettes, slik at 
administrasjonen kan kontrollere og kommentere disse. Kommuneloven § 13-1, 
fjerde avsnitt andre setning sier følgende: Hvis kommunedirektøren blir 
oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for 
iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet 
oppmerksom på dette på en egnet måte. 
 

 Forslag til revidering 
Tillegg som presisering under punkt 9 a, - nytt andre avsnitt:  
Etter kommuneloven § 13-1 skal rådmannen påse at saker som legges fram for 
folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig 
grunnlag for å treffe vedtak. Utredningsplikten gjelder også i interpellasjonssaker 
dersom interpellasjonen eller svaret inneholder et forslag til vedtak. 

  
7 Protokollføring av hvem som deltok 

 § 11-4 første avsnitt b) sier at det skal fremgå av protokollene hvem som møtte 
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og hvem som var fraværende i møtet. 
 

 Forslag til revidering 
Tillegg i punkt 23 Føring av møtebok. Møtets slutt. Godkjenning av møtebok. 
I første setning legges ordene «møtende medlemmer» inn i tillegg til 
«fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer.» 

  
8 Møteoffentlighet og opptak 

 § 11-5 Dagens regler om møteoffentlighet og unntaksregler om lukking 
videreføres. § 11-6 presiserer at møteleder skal gi tillatelse til opptak eller 
overføring av lyd eller bilde ved åpent møte dersom det ikke virker forstyrrende 
på gjennomføringen av møtet. Dette handler i følge professor J. F. Bernts 
vurdering om fysiske forstyrrelser, ikke om noen medlemmer opplever det som 
ubehagelig.  

 Forslag til revidering 
Som presisering i punkt 5 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt, 
legges ordene «overføres eller» inn. 

  
9 Lokalisering av møtet 

 En må sørge for at det er mulig for publikum å følge med via løpende overføring. 
For eksempel visning på rådhuset at det som skjer i et møte som er lokalisert 
langt borte. Dette følger av kommunelovens regler om møteoffentlighet, § 11-5. 

 Forslag til revidering 
Tillegg i punkt 5 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushets plikt, - nytt femte 
avsnitt: 
Dersom møtet unntaksvis lokaliseres slik at det er vanskelig for publikum å møte 
opp fysisk, skal det tilrettelegges for overføring og visning for publikum på 
rådhuset.  

  
10 Avstemming i sak om budsjett og økonomiplan 

 I siste avsnitt i § 11-9 videreføres dagens regler om bundet avstemming ved 
andre gangs avstemming i kommunestyret. Regelen gjelder kun ved 
kommunestyrets behandling. Ved formannskapets behandling gjelder vanlige 
avstemmingsregler. Rådmannen anbefaler å presisere dette i reglementet for å 
sikre praksis i tråd med loven. 
 

 Forslag til revidering 

Tillegg i punkt 17. Saken tas opp til avstemming. Nytt siste avsnitt: 
Når økonomiplan eller årsbudsjett behandles i kommunestyret, skal medlemmene ved den 
endelige avstemmingen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som 
helhet. Hvis det er lagt fram flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første 
gangs avstemming, skal det deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest 
stemmer ved første gangs avstemming, jf. kommuneloven § 11-9. Reglene gjelder kun ved 
behandlingen i kommunestyret. 
 

  

11 Alle forslag skal voteres over 

 I følge Professor J.F. Bernt er det ulovfestet rett at alle fremsatte forslag skal 
voteres over slik de er fremsatt, med «Ja» eller «Nei». Det er ikke adgang til å slå 
sammen flere forslag uten forslagsstillers samtykke. Det er ikke adgang til å sette 
opp forslag mot hverandre til alternativ votering hvis noen motsetter seg dette. 
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Rådmannen foreslår et tillegg i reglementet. 

 Forslag til revidering 

Tillegg under punkt 17. Saken tas opp til avstemming, - nytt fjerde avsnitt: 
Alle forslag skal voteres over slik de er fremsatt. Forslag skal ikke slås sammen 
uten forslagsstillers samtykke. Forslag skal heller ikke settes opp mot hverandre 
til alternativ votering dersom noen i møtet motsetter seg dette. 

 

  

12 Rett til å kreve stemmeforklaring inntatt i møteboken 

 Ulovfestet rett i følge professor J. F. Bernt: Rett til å kreve stemmeforklaring 
inntatt i møteboken. Må i så fall varsles i møtet og være helt kort. Rådmannen 
foreslår dette presisert i reglementet. 

 Forslag til revidering 

Tillegg under punkt 19. Stemmemåten, - nytt siste avsnitt: 
Medlemmer kan kreve stemmeforklaring inntatt i møteboken. 
Stemmeforklaringen må i så fall varsles og leveres skriftlig under behandlingen av 
saken i møtet og være helt kort. 

  

13 Utvidet innsynsrett for folkevalgte 

 § 11-13 første avsnitt gir en generell rett for organet til å kreve innsyn i alle 
dokumenter. Fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, er sendt 
til behandling i det folkevalgte organet, eventuelt fra det tidspunktet sakene er 
ferdigbehandlet og vedtak truffet i administrasjonen.  

Innsyn i taushetsbelagte opplysninger jf. fvl § 13 b, krever at opplysningene 
brukes for å oppnå det formålet de er gitt eller innhentet for, blant annet til 
saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og tiltak. 
Organet må vurdere om organet «trenger å vite» de aktuelle opplysningene for å 
behandle den aktuelle saken. Beslutning om utvidet innsyn må vedtas med 
alminnelig flertall. jf. § 11-13 tredje avsnitt, andre setning. 

 Forslag til revidering 
Tillegg i punkt 2. Innkalling til møte. Utlegging av dokumenter, ny andre og tredje 
setning i fjerde avsnitt: Kommunestyret har utvidet innsynsrett etter 
kommuneloven § 11-13, så langt opplysningene er nødvendige for behandlingen 
av den framlagte saken og forvaltningsloven § 13 b 1. ledd hjemler unntak fra 
taushetsplikten. Krav om innsyn må vedtas med alminnelig flertall. 

  

14 Fritak fra plikt til å delta ved behandlingen av en sak 

 § 11-11 sier at en folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av 
en sak hvis personlige grunner tilsier fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv 
om han eller hun skal fritas. Det vil si at vedtak om slikt fritak ikke kan delegeres. 
Regelen forslås tatt inn i reglementet. 

 Forslag revidering 

Nytt siste avsnitt under punkt 3 Forfall. Varamedlemmer: 
Et medlem kan, etter kommuneloven § 11-11, søke om å bli fritatt fra å delta i 
behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier fritak.  Kommunestyrets 
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avgjør selv om han eller hun skal fritas. 

  

15 Lovlighetskontroll 

 § 27-1. Dagens regler er i hovedsak videreført. Fristen på tre uker som tidligere 
har vært forskriftsfestet er nå presisert i lovteksten.   

Reglementet foreslås presisert tilsvarende, samtidig som paragrafhenvisningen 
oppdateres. 

 Forslag til revidering 

Punkt 23 Føring av møtebok. Møtets slutt. Godkjenning av møtebok, endring og 
tillegg i fjerde avsnitt: 
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe en avgjørelse inn for 
departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr. kommunelovens § 59 § 
27-1, innen tre uker fra vedtaket ble truffet. 

  

16 Inhabilitet - paragrafhenvisning 

 Det foreslås å endre paragrafhenvisningen og i tillegg legge inn henvisning til 
punkt 3 i reglementet. 

 Forslag til revidering 

Punkt 11. Inhabilitet, første setning i første avsnitt endres som følger: 
Den som etter forvaltningsloven § 6 kommuneloven § 40 er inhabil i en sak eller 
som etter samme paragrafs pkt. 4. blir fritatt etter punkt 3 i dette reglementet, 
deltar ikke (...) 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 25.09.1992 (oppheves), Kommuneloven av 22.06.2018 (ny lov),  
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende reglement for kommunestyret i Gran kommune. 
 
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 vedtar revidert reglement for kommunestyret slik det 
følger vedlagt saksutredningen, slik at reglementet blir i samsvar med reglene i den nye 
kommuneloven fra og med konstituerende møte 24.10.2019. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Reglementet for kommunestyret i Gran oppdateres i håndbok for folkevalgte (Politikerhåndboka) 
kapittel 5, som er publisert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 11. juni 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til revidert 

reglement for kommunestyret i Gran kommune 

HÅNDBOK FOR 

FOLKEVALGTE - revidert jf  vedtak i kommunestyremøtet 15.11.2018- PDF-versjon per 23.11.2018 
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82/19 Reglement for delegering i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-40 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 70/19 

Kommunestyret 18.09.2019 82/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for politisk delegering. Det reviderte reglementet trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 (oppheves) Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 (ny lov) Nei 
Forslag til revidert reglement for delegering Ja 
Gjeldende reglement for delegering, kapittel 4 i Politikerhåndboka Ja 
Prop. 46 L (2017 – 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

Innst. 369 L: Innstilling fra kommunal- og forvalgningskomiteen om Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  

Nei 

 
Lenke til politikerhåndboka på hjemmesiden: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-
ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f  

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må vedta revideringer i delegeringsreglementet, i tråd med ny kommunelov. 
Delegeringsreglene er presisert og tydeliggjort i den nye loven og rådmannen legger fram forslag til 
endringer på bakgrunn av dette. Kommunestyret har et vidt spillerom til å organisere myndighet 
gjennom delegeringsreglementet, å vurdere hvilke saker som er av prinsipiell betydning og vedta 
andre alternativer enn de rådmannen har foreslått. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortinget vedtok ny kommunelov 22.06.2018. Den nye lovens regler for folkevalgte organer trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret ved oppstarten av valgperioden 2019 - 2023. 
Kommunestyret må vedta nødvendige revideringer i delegeringsreglementet i møtet 20.06.2019, da 
reglementet sammen med ny kommunelov er grunnlag for saksutredninger til – og vedtak i 
konstituerende møte 24.10.2019. 
 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
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I samråd med ordfører og gruppeledermøtet er det ikke utredet endringer ut over hva rådmannen 
oppfatter er nødvendige tilpasninger til ny kommunelov. Gruppeledermøtet besluttet i møtet 
15.03.2018 å ikke bestille utredning av endringer i politisk utvalgsstruktur, delegeringsreglementet, 
godtgjøringsreglement eller andre revideringer i politikerhåndboka i valgperioden 2015 – 2019. 
 
Ny kommunelov gir likevel behov for revideringer og presiseringer i reglement for politisk delegering. 
 
Kommunestyrets myndighet til å treffe vedtak kan delegeres, jf. § 5-3. Delegering og 
videredelegering må skje etter reglene i kommuneloven og andre aktuelle lover. Kommunestyret kan 
delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter, etter ny kommunelov § 5-4, når det gjelder 
lovpålagte oppgaver og andre saker som ikke har prinsipiell betydning.  
 
Ny kommunelov presiserer at kommunestyret ikke kan delegere til enkeltpersoner som for eksempel 
ordfører, kommunedirektør eller leder av et utvalg å treffe vedtak i enkeltsaker dersom saken er av 
prinsipiell betydning. Dette følger av § 6-1 om ordførerens myndighet og oppgaver og § 31-1 som 
omhandler kommunedirektørens myndighet og oppgaver. 
 
Det fremgår av lovforarbeidene (Innst. 369 L) at departementet har ønsket tiltak som styrker både 
ordførerrollen og de folkevalgtes rolle og å tilrettelegge for at ordføreren skal få mer myndighet og 
oppgaver. Departementet ønsket likevel ikke at ordføreren skal ha så vid myndighet at det går ut 
over andre folkevalgte eller de folkevalgte organenes mulighet for å skjøtte sine oppgaver. 
 
Kommunestyret kan etter ny kommunelov § 6-1, fjerde ledd gi ordfører myndighet til å 
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning - se eget punkt under 
b) treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd - se eget punkt under 
c) opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning  

- se eget punkt under 
 
Etter den nye kommuneloven kan kommunestyret fortsatt delegere myndighet til formannskap og 
andre utvalg, å treffe vedtak i saker som har prinsipiell betydning. I følge lovforarbeidene at dette er 
ment å gi kommunestyret tilstrekkelig organisasjonsfrihet gjennom delegeringsreglementet. 
 
Nærmere om vurderingen av prinsipiell/ikke-prinsipiell  

I vurderingen av skillet mellom prinsipiell/ikke-prinsipiell sak kan en spørre seg om det som grunnlag 
for avgjørelsen behøves mer enn faglig og/eller regelbundet vurdering og behandling, og hvilke 
konsekvenser vedtaket vil få. Dersom en kommer inn på politiske eller klart skjønnsmessige 
vurderinger eller prioriteringer, er saken å anse som prinsipiell. Det samme gjelder saker som 
behandles etter nye regler i lov eller forskrift, nye fortolkninger, nye eller unike tilfeller.  

Saker der det er tvil om saken er prinsipiell eller ikke-prinsipiell bør behandles som prinsipielle. Etter 
hvert kan fast praksis, sedvane og generelle retningslinjer føre til at færre saker behøver å behandles 
som prinsipielle. 

Kommunestyret har både etter gjeldende rett og ny kommunelov et vidt spillerom til å vurdere hvilke 
saker og type saker som er av prinsipiell betydning.  

 
1 Delegering av myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning 

 Etter den nye kommuneloven kan kommunestyret fortsatt delegere myndighet til 
formannskap og andre utvalg, å treffe vedtak i saker som har prinsipiell betydning. Det 
fremgår også av lovforarbeidene at dette er ment å gi kommunestyret tilstrekkelig 
organisasjonsfrihet gjennom delegeringsreglementet. Samtidig som ny lov styrker 
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ordførerrollen er det tydelig at ordfører ikke kan delegeres myndighet til å treffe vedtak i 
saker av prinsipiell betydning, jf.§ 6-1, fjerde ledd a) 
 
Se forslag under, til nye delegeringer til ordføreren og til formannskapets arbeidsutvalg, 
der det er redegjort nærmere for forslaget til revidering. 

Rådmannen anbefaler å beholde delegeringene i punkt 3.3 kulepunkt 2 til 9 slik de står. 
 

 Forslag til revidering 

I punkt 3.3 Delegering til ordføreren.  

Regelen i første kulepunkt i punkt 3.3 strykes. (Gjelder: Fritak fra politiske verv.) 

  

2 Delegering av myndighet til å treffe vedtak i hastesaker 

 Etter kommuneloven § 11-8 kan kommunestyret selv gi formannskapet eller ordføreren 
myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det 
er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle organet som skulle 
avgjort saken.  
 
I dagens reglement punkt 3.1.4 er formannskapet gitt myndighet til å treffe vedtak i 
hastesaker. Rådmannen foreslår å tilrettelegge for at ordfører kan treffe vedtak i saker 
etter § 11-8 i tilfeller der det ikke er tid til å innkalle formannskapet. Regler om 
rapportering er foreslått i eget punkt under. 

 Forslag til revidering 

Nytt kulepunkt 10 under punkt 3.3. kommunestyrets delegering til ordføreren: Hastesaker 
etter kommuneloven § 11-8 første ledd, når det ikke er tid til å innkalle kommunestyret 
selv eller innkalle formannskapet jf. delegeringsreglementet punkt 3.1.4. 

  

3 Delegering av myndighet til å opprette utvalg som skal forberede saker som ikke 
har prinsipiell betydning 

 Etter § 11-8, fjerde ledd c) kan kommunestyret gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i 
saker som ikke har prinsipiell Betydning. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at dette er en kan-regel. Kommunestyret må vurdere 
om det er behov for slik delegering nå eller om det kan tas opp til vurdering på et senere 
tidspunkt. Rådmannen anbefaler at slik delegering avventes. 

 Revidering ikke foreslått 

Rådmannen har ikke tatt forslag om å delegere til ordføreren myndighet til å opprette 
utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning, med i innstillingen til 
revidert delegeringsreglement. 
 
Kommunestyret kan som alternativ til innstillingen vedta følgende tillegg til punkt 3-3 
delegering til ordføreren, som nytt kulepunkt:  
Opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning. 

  

4 Rapportering til kommunestyret hvordan den delegerte myndigheten er benyttet 

 Ordfører skal rapportere til kommunestyret hvordan den delegerte myndigheten er 
benyttet, jf. § 6-1, sjette ledd. 
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Formannskapet eller ordføreren som vedtar eventuelle hastesaker ihht. § 11-8 skal legge 
fram melding om vedtak i neste møte i det organet som skulle ha avgjort saken. 

 Forslag til revidering 

Regelen i kommunelovens i § 6-1 sjette ledd tas inn i delegeringsreglementet punkt 3-3 
som nytt annet ledd: Ordføreren skal rapportere til formannskapet hvordan den delegerte 
myndigheten er benyttet. 

  

5 Delegering av myndighet til formannskapets arbeidsutvalg – enkeltsaker som er av 
prinsipiell betydning 

 Kommuneloven § 5-6 tredje ledd gir kommunestyret adgang til å opprette et arbeidsutvalg. 
Formannskapet kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av 
prinsipiell betydning, med mindre kommunestyret selv har bestemt noe annet.  

 
Avgjøre fritakssøknader fra folkevalgte, jf. kommuneloven § 7-9 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret delegerer til formannskapets arbeidsutvalg å 
behandle søknader om fritak fra politiske verv. Avgjørelsene i slike saker legger rammer for 
de folkevalgtes rettigheter og plikter og kan på sikt påvirke hvem som i framtiden vil være 
villige til å påta seg verv som folkevalgte.  

Behandling av fritakssøknader fra folkevalgte handler om avgjørelse i hver enkelt sak, 
samtidig som avgjørelsene danner praksis og etter hvert sedvane for kommunens videre 
behandling av søknader etter kommunelovens regler i § 7-9. I henhold til kommuneloven § 
7-9 andre ledd skal det vurderes om det å inneha vervet fører til vesentlig ulempe for den 
det gjelder. Ved vurdering av søknaden skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden 
var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.  

Det er viktig å være oppmerksom på at § 7-9 er en kan-regel. Ingen folkevalgte har krav på 
fritak. Unntaket fremgår av § 7-9 andre ledd siste setning.  Det er kun den som ikke har 
nådd stemmerettsalderen som har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 

I mange kommuner behandles fritakssøknader av kommunestyret selv, da det oppfattes 
som viktige prinsipielle avgjørelser. Professor J. F. Bernt anbefaler at slike søknader 
behandles av kommunestyret selv, når han veileder kommunene i tolkningen av ny 
kommunelov. Rådmannen har likevel, på bakgrunn av gjeldende praksis i Gran kommune 
og av hensyn til kommunestyrets saksomfang, anbefalt kommunestyret å delegere 
behandlingen av slike saker til formannskapets arbeidsutvalg. 

Avgjøre søknader fra folkevalgte etter reglene i §§ 8-6, 8-8, 8-9 og 8-10 

Kommuneloven i §§ 8-6, 8-8, 8-9 og 8-10 gir folkevalgte som har vervet som sin 
hovedbeskjeftigelse rett til å søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet, rett til 
sykepenger, ytelser ved yrkesskade og rett til å søke permisjon med godtgjøring i inntil to 
uker. Kommunestyret må derfor bestemme hvem som skal gis myndighet til å behandle 
slike søknader.  

Disse sakene kan oppfattes å være prinsipielle, da et sentralt vurderingspunkt vil være hvor 
vidt den som søker kan anses å ha vervet som sin hovedbeskjeftigelse. I veiledning til 
kommunene gjennom foredrag råder professor J.F. Bernt kommunene til ikke å summere 
verv. Etter professor J. F. Bernts vurdering må hovedbeskjeftigelse bety ett verv som er så 
stort at det er hovedbeskjeftigelse. Primært gjelder dette ordfører, men en må være 
forberedt på at det også kan komme søknader fra andre folkevalgte. 

 Foreslått revidering 

Nytt punkt 3.1 a etter punkt 3.1 som gjelder delegering til formannskapet, -  

3.1 a Delegering til formannskapets arbeidsutvalg 
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3.1a 1 Søknader fra folkevalgte. 

Kommunestyret delegerer til formannskapets arbeidsutvalg å treffe vedtak i saker som 
gjelder: 

 Søknad om fritak fra politiske verv. 
 Søknad om permisjon utover tre måneder i valgperioden. 
 Søknad om ettergodtgjøring fra folkevalgte som har vervet som 

hovedbeskjeftigelse. 
 Søknad om sykepenger fra folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse. 
 Søknad om ytelser ved yrkesskade fra folkevalgte som har vervet som 

hovedbeskjeftigelse. 
 Søknad om permisjon fra folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse. 

  

6 Søknad om permisjon for inntil tre måneder 

 Som følge av forslaget om å endre delegeringen av myndighet til å avgjøre søknader om 
fritak, er det behov for å sette en grense mellom lange permisjoner og varig fritak. Det er 
naturlig at permisjonssøknader som gjelder inntil tre måneders samlet for valgperioden, 
kan behandles av ordføreren. Rådmannen anbefaler at søknader som gjelder permisjoner 
ut over tre måneder samlet for valgperioden behandles av formannskapets arbeidsutvalg. 

 Forslag til revidering 

Nytt første kulepunkt under kommunestyrets delegering til ordføreren, punkt 3.3:  
Permisjon fra politiske verv for inntil tre måneder i valgperioden. 

  

7 Oppdatere paragrafhenvisninger under delegering til formannskapet 

 I gjeldende delegeringsreglement er det under punkt 3.1. Delegering til formannskapet, 
henvist til paragrafene i dagens kommunelov.  

 Forslag til revidering 

Under punkt 3.1 Delegering til formannskapet:  

Punkt 1.1.1 Budsjettsaker:  
Paragrafhenvisningen endres fra § 8 nr 3 til § 5-6 femte ledd og § 14-3 tredje ledd. 

Punkt 3.1.4 Utvidet myndighet i hastesaker:  
Paragrafhenvisningen endres fra § 13 nr 1 til § 11-8. 

Punkt 3.1.6 Kontroll av investeringer: Paragrafhenvisningen endres fra § 8 nr 3 til § 5-6 
femte ledd. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2019, Gjeldende delegeringsreglement for Gran kommune 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Delegeringsreglement for Gran kommune 
 
Økonomi 
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Møter med behandling av saker i formannskapets arbeidsutvalg innarbeides i budsjett og 
økonomiplan 2020 – 2023. 
 
Bemanning 
Tilsvarende som under punktet økonomi, må administrasjonen stille ressurser til rådighet. 
 
 

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 vedtar revidert reglement for politiske godtgjørelser slik 
det følger vedlagt saksutredningen, slik at reglementet blir i samsvar med reglene i den nye 
kommuneloven fra og med konstituerende møte 24.10.2019.  
 
Det er opp til kommunestyret å bestemme organiseringen av myndighet gjennom 
delegeringsreglementet, herunder beslutte hvilke typer avgjørelser som skal vurderes som 
prinsipielle samt graden av prinsipiell viktighet. Dette har betydning i vurderingen av hvilke typer 
saker som skal behandles av kommunestyret selv, hvilke som skal delegeres til formannskapet eller 
formannskapets arbeidsutvalg, eller eventuelt fortsatt skal behandles av ordføreren som 
enkeltperson. 
 
Kommunestyret har et vidt spillerom til å organisere myndighet gjennom delegeringsreglementet, å 
vurdere hvilke saker som er av prinsipiell betydning og vedta andre alternativer enn de rådmannen 
har foreslått i saken. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Det reviderte delegeringsreglementet oppdateres og publiseres i Politikerhåndboka (kapittel 4) på 
kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 11. juni 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til revidert 

reglement for delegering i Gran kommune 

HÅNDBOK FOR 

FOLKEVALGTE - revidert jf  vedtak i kommunestyremøtet 15.11.2018- PDF-versjon per 23.11.2018 
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83/19 Reglement for formannskapet i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-38 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 71/19 

Kommunestyret 18.09.2019 83/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for formannskapet i Gran kommune. Det reviderte 
reglementet trer i kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 (oppheves) Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 (ny lov) Nei 
Forslag til revidert reglement for formannskapet Ja 
Gjeldende reglement for formannskapet, kapittel 6 i Politikerhåndboka Ja 
Prop. 46 L (2017 – 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

Innst. 369 L: Innstilling fra kommunal- og forvalgningskomiteen om Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  

Nei 

 
Lenke til politikerhåndboka: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-
ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f  

 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må vedta revideringer i reglementet for formannskapet, i tråd med ny 
kommunelov. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortinget vedtok ny kommunelov 22.06.2018. Den nye lovens regler for folkevalgte organer trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret ved oppstarten av valgperioden 2019 - 2023. 
Kommunestyret må vedta nødvendige revideringer i reglementet for formannskapet i møtet 
20.06.2019, da reglementet sammen med ny kommunelov er grunnlag for saksutredninger til – og 
vedtak i konstituerende møte 24.10.2019. 
 
I samråd med gruppeledermøtet er det ikke utredet endringer ut over hva rådmannen oppfatter er 
nødvendige tilpasninger til ny kommunelov. Gruppeledermøtet besluttet i møtet 15.03.2018 å ikke 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f


 31  

bestille utredning av endringer i politisk utvalgsstruktur, delegeringsreglementet, 
godtgjøringsreglementet eller andre revideringer i politikerhåndboka i valgperioden 2015 – 2019. 
 
Ny kommunelov og forslaget til delegering som fremgår i egen sak om revidert delegeringsreglement 
gir behov for revideringer i reglement for formannskapet slik det fremgår under.  
 

Opprettelse av formannskapets arbeidsutvalg 
Kommuneloven § 5 – 6 tredje ledd gir formannskapet adgang til å opprette et arbeidsutvalg bestående av 
medlemmer fra formannskapet. Formannskapet kan selv opprette arbeidsutvalget, men dersom 
arbeidsutvalget skal kunne avgjøre saker av prinsipiell betydning må dette bestemmes av kommunestyret selv. 
Opprettelse av arbeidsutvalg foreslås derfor tatt inn i kommunens reglement for formannskapet samtidig som 
forslag til delegert myndighet til arbeidsutvalget foreslås i saken om revidert delegeringsreglement. 
 
Det understrekes at § 5-6 tredje ledd er en kan-regel. Forslaget om å opprette arbeidsutvalg fremmes her 
fordi rådmannen mener det er nødvendig å behandle enkelte saker i det aktuelle utvalget. Kommuneloven 
sier i § 6-1, fjerde ledd a) at kommunestyret kan gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er 
av prinsipiell betydning. Rådmannen vurderer regelen slik at saker av prinsipiell betydning som tidligere har 
vært delegert til ordføreren ikke behøver å løftes til formannskapet som helhet. Det er mer hensiktsmessig å 
behandle sakene og treffe avgjørelsene i et arbeidsutvalg bestående av for eksempel tre medlemmer fra 
formannskapet bestående av ordfører, varaordfører og et medlem som velges blant formannskapets faste 
medlemmer (fra opposisjonen). 
 
Det er en sentral vurdering hvilke saker som anses å ha prinsipiell betydning. Dette er nærmere redegjort for i 
saken om revidert delegeringsreglement. 

 
Forslag til revidering 
Nytt punkt 4 i reglementet (øvrige punkter får nye nummer) 
 
4. Formannskapets arbeidsutvalg 
Formannskapet oppretter et arbeidsutvalg bestående av leder (ordfører), nestleder (varaordfører og en 
representant for opposisjonen (som velges i formannskapets første møte i valgperioden). Arbeidsutvalget 
velges for hele valgperioden etter reglene i kommuneloven § 5-6 tredje avsnitt. 
 
Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak slik det fremgår av delegeringsreglementet punkt 3.1 a.  

 
Lukking av møtet - paragrafhenvisning 
Lukking av møter er hjemlet i § 11-5 i ny kommunelov. 
 
Forslag til revidering 
Paragrafhenvisningen i punkt 5 (tidligere punkt 4) siste avsnitt. Formannskapets møter.,  
endres til § 11-5. 

 
Lovhjemmel for reglementet 
Henvisning til lovhjemmel oppdateres. 
 
Forslag til revidering 
Punkt 9. Lovhjemmel og endring av reglementet, endres til «kommuneloven av 22.06.2018». 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Kommuneloven av 22.06.2018 
Gjeldende reglement for formannskapet i Gran kommune. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Gjennomføring av møter i formannskapets arbeidsutvalg innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020 
– 2023. Rådmannen foreslår politisk godtgjørelse etter lav sats. Det er naturlig å legge møter i 
arbeidsutvalget i tilknytning til møtene i formannskapet så langt det er mulig. 
 
Bemanning 
Se punktet økonomi. Administrasjonen må stille nødvendige ressurser til rådighet.  
 
 

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 vedtar revidert reglement for formannskapet slik det følger 
vedlagt saksutredningen, slik at reglementet blir i samsvar med reglene i den nye kommuneloven fra 
og med konstituerende møte 24.10.2019. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Revidert reglement for formannskapet publiseres på kommunens hjemmeside i politikerhåndboka 
(kapittel 6). 
 

 
Dato: 11. juni 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til revidert 

reglement for formannskapet i Gran kommune
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HÅNDBOK FOR 

FOLKEVALGTE - revidert jf  vedtak i kommunestyremøtet 15.11.2018- PDF-versjon per 23.11.2018 
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84/19 Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgtes arbeid i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse av ny 
kommunelov 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-43 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 20.06.2019 72/19 

Kommunestyret 18.09.2019 84/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert i reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgt arbeid i Gran kommune. Det reviderte reglementet trer i kraft fra og med konstituerende 
møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992  Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 (ny lov) Nei 
Forslag til revidert reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgtes arbeid i Gran kommune (Godtgjøringsreglementet), kapittel 11 i 
Politikerhåndboka 

Ja 

Gjeldende reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgtes arbeid i Gran kommune, kapittel 11 i Politikerhåndboka 

Ja 

Prop. 46 L (2017 – 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

Innst. 369 L: Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  

Nei 

 
Lenke til politikerhåndboka på hjemmesiden: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-
ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f  
 
 

 

Oppsummering 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar revideringer slik at godtgjøringsreglementet blir i 
samsvar med reglene i ny kommunelov. I tillegg foreslår rådmannen møtegodtgjørelse for 
formannskapets arbeidsutvalg dersom slikt utvalg blir opprettet.   

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortinget vedtok ny kommunelov 22.06.2018. Den nye lovens regler for folkevalgte organer trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret ved oppstarten av valgperioden 2019 - 2023. 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
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Kommunestyret må vedta nødvendige revideringer i godtgjøringsreglementet i møtet 20.06.2019, da 
reglementet sammen med ny kommunelov er grunnlag for saksutredninger, gjennomføringen og 
vedtakene i konstituerende møte 24.10.2019. 
 
I samråd med gruppeledermøtet er det ikke utredet endringer ut over hva rådmannen oppfatter er 
nødvendige tilpasninger til ny kommunelov. Gruppeledermøtet besluttet 15.03.2018 å ikke bestille 
utredning av endringer i politisk utvalgsstruktur, delegeringsreglement, godtgjøringsreglement eller 
andre revideringer i politikerhåndboka i valgperioden 2015 – 2019. 
 
Ny kommunelov gir behov for revideringer og presiseringer i reglement for politiske godtgjørelser slik 
det fremgår under.  
 

1 Ettergodtgjøring for folkevalgte 
 I henhold til kommuneloven § 8-6 skal kommunestyret vedta regler for lengden for 

ettergodtgjøring for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. 
 
Ordføreren har rett til etterlønn i inntil tre måneder, i henhold til gjeldende delegeringsreglement 
punkt 2-1-1 femte avsnitt. Det er først og fremst ordføreren som kan anses å ha vervet som 
hovedbeskjeftigelse, men også andre folkevalgte kan søke om slik godtgjørelse og få sine 
rettigheter vurdert. Dette er bakgrunnen for forslaget om tillegg i reglementet. 
 

 Foreslått revidering 
Rett til å søke om ettergodtgjøring etter reglene i kommuneloven, er foreslått som  
nytt punkt 2-1-4 i godtgjøringsreglementet. Rådmannen foreslår at ettergodtgjøringen kan 
innvilges for inntil tre måneder.  

  
2 Rett til sykepenger for folkevalgte 

 I henhold til kommuneloven § 8-8 skal kommunestyret sørge for at folkevalgte som har vervet 
som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen. 
 
Ordføreren har rett til sykepenger etter gjeldende delegeringsreglement punkt 2-1-1, første ledd, 
andre kulepunkt. Tillegget i reglementet foreslås slik at reglene også skal omfatte andre 
folkevalgte med vervet som hovedbeskjeftigelse. 
 

 Foreslått revidering 
Rett til sykepenger for folkevalgte, etter reglene i kommuneloven, er foreslått som  
nytt punkt 2-1-5 i godtgjøringsreglementet.  

  
3 Rettigheter ved yrkesskade for folkevalgte 

 I henhold til kommuneloven § 8-9 skal kommunestyret sørge for at folkevalgte som har vervet 
som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen. 
 

 Foreslått revidering 
Rett til ytelser ved yrkesskade, etter reglene i kommuneloven, er foreslått som  
nytt punkt 2-1-6  i godtgjøringsreglementet. 

  
4 Rett til permisjon for folkevalgte 

 I henhold til kommuneloven § 8-10 skal kommunestyret gi regler om permisjon for folkevalgte 
som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan gis i samsvar med arbeidsmiljøloven 
§§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. 
 

 Foreslått revidering 
Rett til å søke om permisjon etter reglene i kommuneloven og reglene i kommunens 



 36  

permisjonsreglement, er foreslått som nytt punkt 2-1-7 i godtgjøringsreglementet.  

  

5 Møtegodtgjørelse for formannskapets arbeidsutvalg 
 I henhold til kommuneloven § kan formannskapet opprette et arbeidsutvalg som består av 

medlemmer fra formannskapet. Opprettelse av arbeidsutvalg er foreslått i saken om revidering av 
reglement for formannskapet. Rådmannen foreslår at medlemmer i formannskapets arbeidsutvalg 
utbetales møtegodtgjørelse etter lav sats, med forbehold om at kommunestyret vedtar å opprette 
utvalget. 
 

 Foreslått revidering 
Formannskapets arbeidsutvalg godtgjøres med 0,1 % av ordførers godtgjøring per møte, - er 
foreslått som nytt tredje avsnitt under punkt 2-2-2. 

  

 
Ny regel i kommuneloven § 8-7 åpner for at kommunestyret også kan vedta å opprette eller slutte 
seg til pensjonsordning for folkevalgte i kommunen. I motsetning til reglene som er omtalt over, er  
§ 8-7 en kan-regel. Utredning av en slik ordning er ikke tatt med i denne saksutredningen. Per i dag er 
ordføreren gitt pensjonsrettigheter slik det fremgår i godtgjøringsreglementet punkt 2-1-1, andre 
avsnitt kulepunkt 2. 
 
Behandling av søknader etter kommuneloven §§ 8-6, 8-8, 8-9 og 8-10 er tatt med i forslaget til 
revidert delegeringsreglement, som er lagt fram i egen sak.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018. Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for 
folkevalgte i Gran kommune. 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Dagens reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for folkevalgte i Gran kommune.  
 
Økonomi 
Konsekvenser av reglene i den nye kommuneloven §§ 8-6, 8-8, 8-9 og 8-10 innarbeides i budsjett og 
økonomiplan for 2020 til 2023. 
 
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 vedtar revidert reglement for politiske godtgjørelser slik 
det følger vedlagt saksutredningen, slik at reglementet blir i samsvar med reglene i den nye 
kommuneloven fra og med konstituerende møte 24.10.2019. Forslaget til møtegodtgjørelse for 
formannskapets arbeidsutvalg foreslås med forbehold om at kommunestyret vedtar å opprette 
utvalget i sak om forslag til revidert reglement for formannskapet. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Godtgjøringsreglementet oppdateres i Politikerhåndboka (kapittel 11) som er publisert på 
kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 11. juni 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til revidert 

reglement for politiske godtgjørelser i Gran kommune 

HÅNDBOK FOR 

FOLKEVALGTE - revidert jf  vedtak i kommunestyremøtet 15.11.2018- PDF-versjon per 23.11.2018 
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85/19 Tittelen kommunedirektør eller rådmann, jf. ny kommunelov § 13-1 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-47 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.09.2019 85/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar at øverste leder for kommunens administrasjon fortsatt skal ha tittel og 
stillingsbetegnelse rådmann, jf. ny kommunelov § 13-1. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 – ny kommunelov Nei 
Kommuneloven av 25.09.1992 – gjeldende kommunelov Nei 
Innst. 369 L (2017-2018) Prop. 46L Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
om Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret bestemmer hvilken betegnelse Gran kommune skal bruke på øverste leder for 
administrasjonen. I henhold til reglene i ny kommunelov § 13-1 erstattes tittelen 
administrasjonssjef eller rådmann med tittelen kommunedirektør, som betegnelse på kommunens 
øverste administrative leder. Det er frivillig å benytte den nye tittelen/stillingsbetegnelsen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må beslutte hvilken tittel Gran kommune skal ha for sin øverste administrative 
leder. I den nye kommeloven erstattes tittelen administrasjonssjef eller rådmann, med tittelen 
kommunedirektør. Det er frivillig om kommunene vil bruke den nye tittelen.  
 
Om bakgrunnen for endringen i den nye kommuneloven: 
Begrunnelsen i forslaget fra kommunelovutvalget, om å lovfeste kommunedirektør som 
stillingsbetegnelse, var målet om kjønnsnøytrale stillingstitler samt at utvalget mente det ville være 
klargjørende hvis lederen av kommunens administrasjon kunne ha samme tittel i alle kommuner.   
 
Høringsrunden viste likevel motstand, med ulike begrunnelser. Å pålegge alle kommuner å bruke en 
gitt tittel innebærer et visst inngrep i det kommunale selvstyret. Det er store variasjoner mellom 
kommunene når det gjelder hvilken tittel som benyttes i dag. Kommunene ønsker å ha friheten til å 
bestemme selv.  
 
Departementet kunne ikke se at det rådet utbredt misforståelse blant innbyggere om hvem som er 
den øverste lederen i kommunen. Det var dermed ikke særlig behov for å lovfeste en tittel.  
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Det er derfor opp til kommunestyret å bestemme hvilken betegnelse Gran kommune skal bruke på 
sin øverste administrative leder. Det er flere muligheter, blant annet: 
 

 rådmann, - slik som i dag 

 kommunedirektør, - slik stillingen betegnes i den nye kommuneloven 

 administrasjonssjef,  slik stillingen betegnes i gjeldende kommunelov 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 25.09.1992, gjeldende kommunelov 
Kommuneloven av 22.06.2018, ny kommunelov 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Per i dag har øverste leder for administrasjonen i Gran kommune stillingsbetegnelsen Rådmann. 
 
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 foreslår at kommunestyret vedtar at øverste leder for kommunens administrasjon 
fortsatt skal ha tittel og stillingsbetegnelse rådmann, jf. ny kommunelov § 13-1.  
 
Forslaget begrunnes med at tittelen rådmann er innarbeidet i organisasjonen, kjent blant 
kommunens innbyggere og andre samarbeidspartnere. Det vil fortsatt være variasjoner mellom 
kommunene hva en bruker som tittel og stillingsbetegnelse, siden det er frivillig om en vil bruke 
tittelen kommunedirektør. 
 
Alternativer til innstillingen: 
Kommunestyret kan velge å vedta en annen tittel og stillingsbetegnelse. Alternativer til innstillingen 
kan være tittel og stillingsbetegnelse kommunedirektør eller administrasjonssjef. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
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Dersom kommunestyret alternativt vedtar å endre tittel og stillingsbetegnelse for øverste leder for 
administrasjonen, vil dette bli kommunisert på en tydelig måte med egnede informasjonstiltak 
ovenfor våre innbyggere og andre samarbeidspartnere.  
 

 
Dato: 20. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
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86/19 Folkevalgte organer - endring av navn jf. ny kommunelov § 5-1 
 
Arkivsak-dok.  16/00065-46 
Arkivkode.  082  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.09.2019 86/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at valgnemnda endrer navn til valgutvalget, med virkning fra 
konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019. 

2. Reglementet for utvalget oppdateres i samsvar med punkt 1. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for kommunestyrets valgnemnd, - Håndbok for folkevalgte i Gran 
kommune* kapittel 9 

Nei 

Eigedomsskattelova av 06.06.1975 Nei 
Forvaltningsloven av10.02.1967 Nei 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
 
*) Lenke til politikerhåndboka: https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-
b36cad89715b/chapter/d4fad94e-000e-4653-8829-f373c9547c76?id=bba3fc83-23fc-4acf-a892-0f1f9dfc5694  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må endre navnet på kommunestyrets valgnemnd, etter reglene i den nye 
kommuneloven, § 5-1, første ledd. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I følge reglene i den nye kommuneloven, som trer i kraft etter konstituerende møte i kommunestyret 
24.10.2019, skal kommunens folkevalgte organer ha navn som er nevnt i loven § 5-1, første ledd 
bokstav a) til k) og § 5-2, første ledd bokstav a) til e). 
 
Dette betyr at kommunestyrets valgnemnd, som er opprettet etter reglene i gjeldende kommunelov 
§ 10, må endre navn. Etter reglene i ny lov § 5-1, første ledd d) må valgnemndas nye navn inkludere 
ordet utvalg i betegnelsen. 
 
Valgnemndas virkeområde 
Valgnemnda består av gruppelederne og ordfører, og er et forberedende organ som fremmer forslag 
til alle vesentlige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta.  

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/d4fad94e-000e-4653-8829-f373c9547c76?id=bba3fc83-23fc-4acf-a892-0f1f9dfc5694
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/d4fad94e-000e-4653-8829-f373c9547c76?id=bba3fc83-23fc-4acf-a892-0f1f9dfc5694
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Valgnemnda trer i funksjon først etter at kommunestyret har konstituert seg. 
 
Valgnemnda 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, slik det fremgår under. 
 
Folkevalgte organer hjemlet i annet lovverk 
Administrasjonen har kontaktet fylkesmannen i Oppland, for å få avklart hvilke navn det er 
nødvendig å endre for kommunens politiske organer, og har fått følgende svar, 16.08.2019: 
 

 Når det gjelder organer som er hjemlet i kommuneloven og opprettet etter reglene i 
kommuneloven, skal navnet inneholde utvalg, jf. § 5-1 tredje ledd. 

 

 For organer, som er hjemlet i annet lovverk, til tross for at de er valgt etter reglene i 
kommuneloven, står kommunen fritt, hvis det ikke er andre bestemmelse (utenfor 
kommuneloven) som regulerer navnespørsmålet.   
 

Rådmannen har ut fra svaret konkludert med at følgende utvalg, styrer og nemnder oppnevnt med 
hjemler i andre lover enn kommuneloven, ikke behøver å endre navn: 

 klagenemnda, opprettet etter reglene i forvaltningsloven § 28 

 valgstyret, opprettet etter reglene i valgloven § 4-1. 

 stemmestyrene, opprettet etter reglene i valgloven § 4-2 

 sakkyndig nemnd eiendomsskatt, opprettet etter reglene i eigedomsskattelova § 8-A 3 (4) 

 klagenemnd i eiendomsskattesaker, opprettet etter reglene i eigedomsskattelova § 20 

 
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom 

Disse folkevalgte organene i Gran kommune er hjemlet i ny kommunelov § 5-2 e), og behøver ikke å 
endre navn: 

 eldrerådet 

 ungdomsrådet 

 råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Gjeldende kommunelov § 10, ny kommunelov §§ 5-1 og 5-2, 
eigedomsskattelova §§ 8-A 3 (4) og 20, forvaltningsloven § 28, valgloven §§ 4-1 og 4-2. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
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Reglement for kommunestyrets valgnemnd, vedtatt i kommunestyremøtet 27.03.2008 i sak 24/08. 
 
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 foreslår å endre betegnelsen valgnemnda til valgutvalget, slik at navnet blir i samsvar 
med reglene i ny kommunelov § 5-1, første ledd d). 
 
Alternativt kan kommunestyret vedta en annen betegnelse som inkluderer ordet utvalg. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Oppdatert reglement for utvalget, publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
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87/19 Interpellasjon fra Vemund Viken (Ap) om innføring av digital 
mobbeknapp 
 
Arkivsak-dok.  19/00029-62 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 18.09.2019 87/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes eller legges fram i møtet. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Interpellasjon fra Vemund Viken (Ap) om innføring av digital mobbeknapp, mottatt 
28.08.2019 

Ja 

  
 
 

Oppsummering 
Ordfører Willy Westhagen har mottatt en interpellasjon fra Vemund Viken (Ap) om innføring av 
digital mobbeknapp. Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes eller legges fram i møtet. 
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