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MØTEINNKALLING   
 

Kommunestyret 
 
Dato: 24.01.2019 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 

 Tilstandsrapport for grunnskolen v/ kommunalsjef barnehage og skole Mona Mikalsen  
og enhetsleder skole Hilde Laderud 

 Digitalisering politiske godtgjørelser v/ lønnsansvarlig Vegar Hole-Stenerud 

 Ombudsrollen v/ Martins Skramstad, KS 

 
 

SAKSLISTE  

1/19 16/01159-14 Forslag til medlemmer til Trygg Trafikks styre 2019 - 2021  

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 16. januar 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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1/19 Forslag til medlemmer til Trygg Trafikks styre 2019 - 2021 
 
Arkivsak-dok.  16/01159-14 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 24.01.2019 1/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret foreslår følgende kandidater til medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 
2019 – 2021: 
 
Kandidat: ... 
Begrunnelse for forslaget: ... 
 
Kandidat: ... 
Begrunnelse for forslaget: ... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2019 – 2021, brev fra 
Trygg Trafikk, datert 10.12.2018  
- med vedlagt oversikt over styremedlemmer og funksjonstid 

Ja 

 
 
 

Oppsummering 
Trygg Trafikk ber medlemsorganisasjonene om å foreslå nye medlemmer til styret for perioden 
2019 – 2021. Fristen er 15. februar 2019. Kommunestyret ga i møtet 13.12.2018 tilslutning til at 
forslaget behandles som sak i kommunestyremøtet 24.01.2019. 
 
De eventuelle forslagene skal begrunnes. Det skal eventuelt foreslås en mann og en kvinne. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Trygg Trafikk skal velge nye medlemmer til styret, på landsmøtet som er berammet til 09.04.2019. 
 
Valgkomiteens leder Benthe Bondhus og direktør Jan Johansen ber organisasjonens medlemmer om 
å fremme begrunnede forslag til medlemmer til styret, - en kvinne og en mann, for perioden 2019 – 
2021. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Ingen merknad. 
 
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 
Det er opp til kommunestyremøtet å avgjøre om en ønsker å fremme forslag til kandidater til styret i 
Trygg Trafikk. Eventuelle forslag må begrunnes og det må eventuelt foreslås en mann og en kvinne. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Trygg Trafikk orienteres i brev om kommunestyrets eventuelle vedtak om forslag til kandidater, 
innen 15.02.2019. 
 

 
Dato: 3. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til 

medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2019/2021
 

 


	MØTEINNKALLING
	Kommunestyret

