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MØTEINNKALLING   
 

Valgnemnda  
 
Dato: 09.05.2019 00:00  
Kl: Direkte etter møtet i formannskapet  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00017  
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. 

 
 
 

SAKSLISTE  

6/19 
16/02867-
157 

Valg av nytt medlem til formannskapet  

7/19 
16/02867-
158 

Valg av nytt medlem til Regionrådet for Hadeland  

8/19 
16/02867-
159 

Valg av nytt medlem til Internasjonalt utvalg  

9/19 
16/02867-
160 

Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu 
barneskole 

 

10/19 
16/02867-
162 

Valg av nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd  

    

 
 
Gran kommune, Jaren, 29. april 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
 
 

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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6/19 Valg av nytt medlem til formannskapet 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-157 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 6/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet, fra 1. juni og for resten av 
valgperioden 2015 - 2019: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Reglement for formannskapet i Gran kommune Nei 
Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni og ut valgperioden, fra Rune 
Meier (H), mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak fra politiske verv, 25.04.2019 Nei 
Epost fra KS Advokat Øyvind Renslo: Valg av nytt medlem til formannskapet, 
09.10.2018 

Nei 

Vedtak og saksutredning i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet, K-sak 32/19 
i møtet 03.04.2019 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet 2015 - 2019, - K-sak 84/18, 
kommunestyremøtet 18.10.2018 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet 2015 - 2019, - K-sak 73/18, 
kommunestyremøtet 19.09.2018 

Nei 

Saksutredning i saken: Valg av nytt medlem til formannskapet, K-sak 73/18, 
kommunestyremøtet 19.09.2018 og 18.10.2018 

Nei 

Saksutredning og vedtak i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, K-
sak 89/15, kommunestyremøtet 15.10.2015 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til formannskapet i henhold til reglene i kommuneloven, 
som følge av at Rune Meier (H) er innvilget fritak fra alle verv for resten av valgperioden 2015 - 
2019. Nytt medlem skal velges med virkning fra 01.06.2019.  
 
Saksutredningen gir også oversikt over andre verv som berøres av fritaket. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Kommunestyret må velge nytt medlem til formannskapet som følge av at ordfører Willy Westhagen 
25.04.2019 innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 01.06.2019 og for resten av 
valgperioden 2015 – 2019. 
 
I henhold til kommuneloven § 16 nr 3 må det så langt det er mulig tas hensyn til at begge kjønn er 
representert med minst 40 % i formannskapet. Representanter og vararepresentanter skal i henhold 
til kommuneloven og kommunens reglement for formannskapet, velges blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Samtidig sier kommuneloven § 16 nr 3 at organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den uttredende tilhørte. 
 
Høyre har ikke listesamarbeid med andre partiet til valg av medlemmer til formannskapet for 
perioden 2015 – 2019. Det betyr at gruppe i denne saken vil si Høyre. 
 
Dette betyr følgende for valg av nytt medlem i formannskapet: 

 Kommunestyret må velge en ny representant fra Høyres partigruppe. 

 Den nye representanten må være fast medlem av kommunestyret. 

 Kommunestyret må ta hensyn til at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %, så 
langt det er mulig etter at kravene i de to første punktene er oppfylt. 

 
KS Advokat Øyvind Renslo ga på forespørsel fra Gran kommune, en juridisk vurdering i tilknytning til 
sak om valg av nytt medlem til formannskapet, i epost 09.10.2018, K-sak 73/18 og K-sak 84/18. 
Vurderingen er først og fremst relevant i tilfeller der den som har fått fritak er del av et 
listesamarbeid med andre partier, hvilket ikke er tilfelle her. Vurderingen er likevel relevant i denne 
saken fordi den omtaler lovforståelsen ved valg til formannskapet, i tilfeller der lovteksten kan 
fremstå motstridende. – I tilfeller der det ikke er tilstrekkelig antall representanter fra et kjønn i 
kommunestyret fra en gruppe, til å oppnå lovens krav til kjønnsbalanse i formannskapet, kan 
kommunestyret ikke gjøre opprykk fra andre partigrupper for å oppnå kjønnsbalanse – dersom et 
slikt opprykk endrer den politiske sammensetningen av formannskapet. Dette tolkningsprinsippet 
gjelder kun valg til formannskapet, ikke valg til andre kommunale organer. 
 
Verv som i Gran kommune er knyttet til vervet som medlem i formannskapet: 

 medlem i administrasjonsutvalget 

 medlem i valgstyret 
 
Formannskapet har per i dag også rollen som politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690. 
 
Øvrige verv som omfattes av fritakssøknaden: 
 

Følgende legges fram som egne saksutredninger til kommunestyremøtet 23.05.2019: 

 Valg av nytt medlem til regionrådet 

 Valg av nytt medlem til internasjonalt utvalg 

 Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole 

 Valg av nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd 
 
Til følgende verv vil det ikke bli lagt fram saker om nye valg i inneværende valgperiode: 

 Utsending til årsmøtet for Biblioteksentralen SA. Administrasjonen har kontaktet 
Biblioteksentralen SA, og fått informasjon om at de holder årsmøtet 25.04.2019. 

 Medlem til KS Oppland fylkesmøte. Administrasjonen har kontaktet KS Oppland og fått 
informasjon om at det ikke vil bli holdt flere fylkesmøter i valgperioden 2015 – 2019. Neste 
møte er konstituerende fylkesmøte etter valget høsten 2019. 
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 Medlem i valgnemnda. Valgnemnda består av gruppelederne og ordfører, jf. reglementet for 
kommunestyrets valgnemnd, kapittel 9 i Politikerhåndboka.  
  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven § 16 nr 3, § 36 og § 37. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Formannskapet har bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer etter vedtak i K-sak 32/19 i 
møtet 03.04.2019: 
 
Willy Westhagen (ordfører)(GBL) 
Hilde Kristin Smerud (varaordfører) (Frp) 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Kine Nan Lium (Ap) 
Rune Meier (H) – er innvilget fritak fra og med 1. juni og for resten av valgperioden  
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Varamedlemmer for MDG/GBL 

1. Helge Tryggeseth (MDG) 
2. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
3. Reidun Helmen (GBL) 

 
Varamedlemmer for Ap 

1. Inger Lise Stieng(Ap) 
2. Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
3. Rrustem Rexhaj (Ap) 
4. Wenche Strand (Ap) 

 
Varamedlemmer for H 

1. Osker Sunde (H) 
2. Eivind Brænden (H) 

 
Varamedlemmer for Sp 

1. Anne Margrethe Knarud (Sp) 
2. Pål Tingelstad (Sp) 

 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til formannskapet i henhold til de 
lovbestemte vilkårene og at valget behandles via valgnemnda. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som velges til nytt medlem til formannskapet, blir informert per brev. Informasjonen om 
formannskapets sammensetning blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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7/19 Valg av nytt medlem til Regionrådet for Hadeland 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-158 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 7/19 

Kommunestyret   

 
 

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

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksutredning og vedtak i sak: Valg av representanter til regionrådet for perioden 
2015 – 2019, - K-sak 96/15 i møtet 15.10.2015 

Nei 

Saksutredninger og vedtak i saker om valg av nye medlemmer til regionrådet som 
følge av fritak gjennom valgperioden  

Nei 

Søknad om fritak fra verv i Gran kommune fra 1. juni og ut valgperioden, fra Rune 
Meier (H), mottatt 22.04.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak fra politiske verv, 25.04.2019 Nei 
Reglement for Regionrådet for Hadeland vedtatt 28.11.2008, revidert 17.06.2011 og 
02.09.2016 

Nei* 

Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
 

*) https://regionhadeland.no/regionradet/om-regionradet  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til regionrådet for resten av valgperioden 2015 – 2019. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ordfører Willy Westhagen innvilget 25.04.2019 Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 1. 
juni. På bakgrunn av dette må kommunestyret velge nytt medlem til Regionrådet for Hadeland, for 
resten av valgperioden 2015 – 2019. 
 
Regionrådet har følgende formål i henhold til reglementet:  

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

 Å fremme regionens interesser ovenfor 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. 

https://regionhadeland.no/regionradet/om-regionradet
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 Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen. 

 Rådet skal samordne utvikling- og utredningsarbeid som er av felles interesse for 
kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for 
enkeltprosjekter. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Reglement for regionrådet, vedtatt 28.11.2008, revidert 17.06.2011 og 02.09.2016. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Etter at Hilde Kristin Smerud (Frp) ble valgt til varaordfører i K-sak 33/19 i møtet 03.04.2019 har Gran 
kommune hatt følgende politiske representanter i regionrådet: 
 
Ordfører Willy Westhagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Rune Meier (H) – innvilget fritak fra 1. juni og ut valgperioden 
 
Varamedlemmer: 
For GBL/Frp: varaordfører Hilde Kristin Smerud 
For Ap: Paul Andre Lindseth  
For H: Kari-Anne Jønnes, Oskar Sunde 
 
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 medlem til regionrådet, i tråd med reglement 
for Regionrådet for Hadeland og reglene i kommuneloven. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtaket sendes regionrådets sekretariat og den som blir valgt. Oversikter over 
regionrådets medlemmer oppdateres på kommunens hjemmeside og regionrådets hjemmeside. 
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Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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8/19 Valg av nytt medlem til Internasjonalt utvalg 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-159 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 8/19 

Kommunestyret   

 
 

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

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

Nei 

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

Nei 

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

Nei 

Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til internasjonalt utvalg. 

 
Saksutredning 
 

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

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

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

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

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

 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til internasjonalt utvalg, i tråd med 
vedtaket i K-sak 4/19 i møtet 21.02.2019, og reglene i kommuneloven § 16 nr 3. 
 
 
 

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

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen  
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9/19 Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu 
barneskole 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-160 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 9/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem i samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, 
fra 1. juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019: ... 
 
 
 
 

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

Nei 

Ordførerens svar på søknaden, datert 25.04.2019 Nei 
Saksutredning og vedtak i sak: Styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019 – 
diverse oppnevninger, K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 

Nei 

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

Nei 

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

Nei 

 
 

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

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved Brandbu barneskole, fra 1. 
juni og for resten av valgperioden 2015 – 2019, som følge av at ordfører Willy Westhagen 25.04.2019 
innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv. 
 
Det er normalt to møter i SU per semester ved Brandbu barneskole. Møtedatoene i den aktuelle 
perioden er foreløpig ikke fastsatt. 
 
Medlemmer til samarbeidsutvalgene i grunnskolen skal velges blant kommunestyret faste 
medlemmer, slik det fremgår under. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Opplæringslova av 17.07.1998 § 11-1 
Regler for valg av medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til 
samarbeidsutvalgene i grunnskolen, vedtatt i kommunestyremøtet 18.06.2015, K-sak 65/15. 
 
Kommunestyremøtet vedtok følgende regler i møtet 18.06.2015 sak 65/15, for valg av medlemmer 
og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til samarbeidsutvalgene i 
grunnskolen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vara: Kari-Anne Jønnes 

 

 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) ved 
Brandbu barneskole, i tråd med reglene i opplæringsloven og kommunens reglement for valg av 
medlemmer og kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte medlemmer til 
samarbeidsutvalgene i grunnskolen (Politikerhåndboka kapittel 19). 
 
 
 

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

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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10/19 Valg av nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-162 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 09.05.2019 10/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd, fra 1. juni og for 
resten av valgperioden 2015 – 2019: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Vedtak i sak utenom sakslista: Valg av nytt medlem og ny vara til Gran kirkelige 
fellesråd, - K-sak 14/19 i møtet 21.02.2019 

Nei 

Saksutredning og vedtak i sak: Styrer, råd og utvalg for perioden 2015 – 2019 – 
diverse oppnevninger, K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 

Nei 

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

Nei 

Ordførerens svar på søknaden, datert 25.04.2019 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt varamedlem til Gran kirkelige fellesråd, på bakgrunn av at ordfører 
Willy Westhagen 25.04.2019 innvilget Rune Meier (H) fritak fra alle verv, med virkning fra 01.06.2019 
og ut valgperioden 2015 – 2019. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 25.09.1992 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret valgte i K-sak 14/19 i møtet 21.02.2019 følgende til Gran kirkelige fellesråd: 

Anne Margrethe Knarud (Sp) – medlem 

Rune Meier (H) – varamedlem – er innvilget fritak fra 1. juni og ut valgperioden 
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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 varamedlem til Gran kirkelige fellesråd. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som velges mottar brev med informasjon om vedtaket. Oversikten over hvem som er valgt til 
ulike styrer, råd og utvalg oppdateres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
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