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MØTEINNKALLING   
 

Valgnemnda  
 
Dato: 21.03.2019 00:00  
Tidspunkt: 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  

1/19 16/02867-128 Valg av nytt medlem til formannskapet  

2/19 16/02867-129 Valg av ny varaordfører  

3/19 16/00025-26 Valg av ny fast møtefullmektig til forliksrådet  

4/19 16/02867-130 Valg av ny leder og nytt medlem til klagenemnda  

5/19 16/02867-134 Valg av nytt medlem til eldrerådet  

    

 
 
Gran kommune, Jaren, 12. mars 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
 
 

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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1/19 Valg av nytt medlem til formannskapet 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-128 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 1/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet 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 politiske verv, fra varaordfører Kent Arntzen (Frp), mottatt 
21.02.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak fra politiske verv, 05.03.2019 Nei 
Epost fra KS Advokat Øyvind Renslo: Valg av nytt medlem til formannskapet, 
09.10.2018 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, - K-sak 84/18, 
kommunestyremøtet 18.10.2018 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, - K-sak 73/18, 
kommunestyremøtet 19.09.2018 

Nei 

Saksutredning i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, - 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. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til formannskapet som følge av at ordføreren 05.03.2019 
innvilget varaordfører Kent Arntzen (Frp) fritak fra alle verv, fra og med 01.04.2019 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 
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medlemmer. Samtidig sier kommuneloven § 16 nr 3 at organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den uttredende tilhørte.  
 
Frp har ikke listesamarbeid med andre partier til valg av medlemmer til formannskapet for perioden 
2015 – 2019. Det betyr at gruppe i denne saken vil si Frp. 
 
Dette betyr følgende for valg av nytt medlem til formannskapet: 

 Kommunestyret må velge en ny representant fra Frp’s partigruppe.  

 Den nye representanten må være fast medlem av kommunestyret. 

 
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: 
Sak om valg av varaordfører legges fram i egen sak. Det legges også fram en egen sak om valg til 
diverse andre verv som følge av at varaordfører Kent Arntzen er innvilget fritak. 
 

  
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 84/18, 
18.10.2018: 
 
Willy Westhagen (ordfører) (GBL) 
Kent Arntzen (varaordfører) (Frp) – er fritatt fra vervet 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
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Kine Nan Lium (Ap) 
Rune Meier (H) 
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. Oskar Sunde (H) 
2. Eivind Brænden (H) 
 
Varamedlemmer for Sp 
1. Anne Margrethe Knarud (Sp) 
2. Pål Tingelstad (Sp) 
 
 
 
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 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. Informasjon om 
formannskapet sammensetning blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
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Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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2/19 Valg av ny varaordfører 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-129 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 2/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019: 
... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Saksutredninger og vedtak om valg til ulike verv som i perioden 2015-2019 anses 
knyttet til varaordførervervet  

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge ny varaordfører. Varaordfører må velges blant formannskapets 
medlemmer. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Med hjemmel i kommuneloven § 9 velger kommunestyret blant formannskapets medlemmer en 
varaordfører. Valget gjelder for hele valgperioden. Som følge av at varaordfører Kent Arntzen har fått 
innvilget fritak fra alle politiske verv, med virkning fra 01.04.2019, må kommunestyret velge ny 
varaordfører. 
 
Varaordfører velges etter samme avstemmingsregler som for ordfører. 
 
Hvis valg av varaordfører ikke får flertall, det vil si mer enn 50 % av de avgitte stemmene, holdes ny 
avstemming. Samtlige kandidater deltar i den nye avstemmingen. Ved annen gangs avstemming er 
den valgt som får flest stemmer, - det vi si enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
Følgende verv er for perioden 2015 – 2019 knyttet til varaordførervervet: 

 Regionrådet for Hadeland, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 96/15 i møtet 15.10.2015 og K-sak 
15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Randsfjordmuseene AS – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 
19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Randsfjordforbundet – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 
19.11.2015. 
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 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT), varamedlem, jf. vedtak i K-sak 149/15 i møtet 
10.12.2015.  

 HAPRO – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 120/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 
15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Hadeland Energi og Hadeland Kraft, generalforsamlingene, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 
121/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 KLP Valgting, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 
05.04.2018. 

 Innlandet revisjon IKS – representantskapet, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 95/15 i møtet 
15.10.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS - generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 
122/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 32/18 i møtet 24.05.2018.  

 
Vervene i listen over anses i perioden 2015-2019 å være knyttet til vervet som varaordfører, og 
behøver dermed ikke nye oppnevninger som følge av at Kent Arntzen har fått fritak. 
 
Valg til øvrige verv som følge av at Kent Arntzen har fått innvilget fritak, legges fram i egne saker. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven § 9. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Se bakgrunn for saken. 
 
Økonomi 
Kommunestyret vedtok følgende regler for frikjøp/godtgjørelser for varaordfører, i K-sak 67/15 i  
møtet 18.06.2015, gjeldende for kommunestyreperioden 2015 – 2019:  
 

1. Varaordfører gis 20 % frikjøp/godtgjørelse med 20 % av ordførers godtgjørelse.  
 
Konkret avtale om frikjøp inngås med arbeidsgiver ved starten av kommunevalgperioden. 
Ved avtale om annen prosentandel enn 20 %, skal avtalen godkjennes av kommunestyret.  
 
Varaordfører tilstås inntil 3 måneders etterlønn ved avgang dersom vedkommende ikke har 
en jobb å gå til. Får avgått varaordfører arbeid før tre måneder er gått, faller etterlønn bort 
tilsvarende.  
 

2. Varaordfører mottar særskilt godtgjørelse for varaordførervervet, tilsvarende 10 % av  
ordførerens godtgjørelse. Varaordførergodtgjøringen utbetales som fast godtgjørelse, med  
utbetaling hver måned, uavhengig av antall møter.  
 
Varaordførergodtgjøringen kommer i tillegg til godtgjøringen for møter i kommunestyret, 
formannskapet og annen ordinær møtegodtgjørelse. 

 
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 ny varaordfører i samsvar med reglene i 
kommuneloven § 9, og at valget forberedes via valgnemnda. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til varaordfører vil bli publisert på kommunens hjemmeside, 
sammen med oversikten over kommunestyrets representanter. Oversikten på hjemmesiden, som 
viser oppnevninger til de ulike styrer, råd, utvalg og generalforsamlinger som fremgår av lista over, vil 
bli oppdatert med navnet på ny varaordfører. 
 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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3/19 Valg av ny fast møtefullmektig til forliksrådet 
 
Arkivsak-dok.  16/00025-26 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 3/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til ny fast møtefullmektig til forliksrådet for Lunner og Gran 
kommuner, fra d.d. fram til 31.12.2019: ... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksutredning og vedtak i K-sak 20/16 i kommunestyremøtet 11.02.2016 Ja 
Domstolloven av 13-08-2015 Nei 
Informasjon om å være møtefullmektig i forliksrådet, hentet fra Samarbeidsutvalget 
for forliksråd og namnsmenn (SFN) 

Ja 

 
Oversikt over hvem som er valgt til faste møtefullmektiger til forliksrådet, og hvem 
som er valgt til selve forliksrådet,ligger på kommunens hjemmeside: 
https://www.gran.kommune.no/oppnevninger.465914.no.html  

 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge en ny fast møtefullmektig som skal delta i meklinger i møtet i 
forliksrådet for Lunner og Gran kommune, på bakgrunn av fullmakt gitt av den parten han eller hun 
representerer. De faste møtefullmektigene er valgt for perioden fram til 31.12.2019. Gran 
kommunestyret har to faste møtefullmektiger og to vara, mens Lunner kommunestyret har en fast 
møtefullmektig og en vara. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Ordfører Willy Westhagen har innvilget varaordfører Kent Arntzen (Frp) fritak fra alle verv, med 
virkning fra og med 01.04.2019 og ut perioden. Kent Arntzen (Frp) ble valgt av kommunestyret til fast 
møtefullmektig i forliksrådet i K-sak 20/16, 11.02.2016. Kommunestyret må velge ny fast 
møtefullmektig som skal delta i meklinger i møtet i forliksrådet for Lunner og Gran kommune, på 
bakgrunn av fullmakt gitt av den parten han eller hun representerer. 
 
Om forliksrådet 
I henhold til domstolloven § 27 skal alle kommuner ha et forliksråd. Gran og Lunner kommuner har 
felles forliksråd, jf. dl § 27 siste ledd. Stortinget vedtok en omorganisering av den sivile rettspleien på 
grunnplanet, med virkning fra 01.01.2006. For forliksrådet betydde dette at det administrative 

https://www.gran.kommune.no/oppnevninger.465914.no.html
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ansvaret ble overført til Justisdepartementet, mens sekretariatsfunskjonen nå utføres av Politiet. 
Forliksrådets medlemmer er oppnevnt for perioden fram til 31.12.2020. Fylkesmannen i Oppland 
foretar den formelle oppnevningen av forliksrådene. 
 


 
Tvistelovsforskriften § 3 fastslår blant annet hvilke krav som stilles til de personene som kan 
oppnevnes til faste møtefullmektiger: «… Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person 
som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og 
muntlig norsk språk…» 
 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Domstolloven, Tvistelovsforskriften 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Per i dag har Gran kommune følgende faste møtefullmektiger til felles forliksråd for Gran og Lunner: 
 
Faste møtefullmektiger:  
Kari Dæhlen (H) 
Kent Arntzen (Frp) – som har fått innvilget fritak 
 
Varamedlemmer for faste møtefullmektiger: 
Bjørg Kværn (Ap) 
Einar Ellefsrud (Frp) 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
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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 ny fast møtefullmektig til forliksrådet for perioden 
fram til 31.12.2019, slik det fremgår av saksutredningen. Rådmannen anbefaler at valget behandles 
via valgnemnda. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vestoppland politidistrikt – Gran og Lunner Lensmannskontor, Lunner kommune, og den som velges 
til ny fast møtefullmektig til forliksrådet i Gran og Lunner, informeres om kommunestyret vedtak. 
Oversikten over oppnevninger oppdateres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Valg av faste 

møtefullmektiger til forliksrådet 2016 - 2019
 

INFORMASJON fra 

SFN_til_moetefullmektiger.pdf
 

Vedtak KST, 

11022016, Sak 20/16, Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2016 - 2019
 

  



 12  

4/19 Valg av ny leder og nytt medlem til klagenemnda 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-130 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 4/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem og ny leder av klagenemnda, for resten av 
perioden 2015 - 2019: 
 
Leder: ... 
Medlem: ... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forvaltningsloven av 10.02.20167 Nei 
Reglement for klagenemnda, Håndbok for folkevalgte i Gran kommune, kapittel 8* Nei 
Saksutredning og vedtak: Valg av klagenemnda for perioden 2015-2019, K-sak 
126/15, møtet 19.11.2015. 

Nei 

 
*) Reglementet for klagenemnda ligger i Politikerhåndboka ligger på kommunens 
hjemmeside: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-
b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd  

 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem og ny leder til klagenemnda, som følge av at varaordfører 
Kent Arntzen er innvilget fritak fra alle politiske verv for resten av perioden. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har 5 medlemmer med varamedlemmer i kommunal klagenemnd, som er 
kommunens særskilte klageorgan etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Kommunestyret velger leder 
og nestleder. 
 
Per i dag er Kent Arntzen (Frp) leder i klagenemnda. Som følge av at ordføreren har innvilget Kent 
Arntzen fritak fra alle verv for resten av perioden, med virkning fra og med 01.04.2019, må 
kommunestyret velge nytt medlem og ny leder til klagenemnda. 
 
Om klagenemnda: 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
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Av kommunens reglement for klagenemnda fremgår det at nemnda skal behandle klager over 
enkeltvedtak som er fattet av kommunalt organ for det ikke ved særlov er fastsatt særskilt 
klageorgan. Der det er slike spesialordninger, skal klagen ikke gå til det kommunale klageorgan, men 
til det klageorgan som følger av vedkommende lov. 
 
Kommuneloven sier følgende i § 16 nr 3 og 4: 
 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det 
er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 
Dersom nestleder velges til ny leder, må kommunestyret eventuelt velge ny nestleder. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Forvaltningsloven av 10.02.1967. 
Kommuneloven 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
 
Klagenemnda i Gran kommune har følgende sammensetning per i dag: 
 
Kent Arntzen (Leder) (Frp) – er innvilget fritak 
Therese Alm Ludvigsen (Nestleder) (Ap) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Terje Aschim (GBL) 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Varamedlemmer: 
Kjell Vidar Martinsen (Frp) - for Frp 
Atle Liaklev (GBL) - for GBL og MDG 
Sven Erik Solstad - for GBL og MDG 
Pål-Arne Oulie (Sp) - for Sp 
Tine M Øverlier (Ap) - for Ap 
 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 



 14  

Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem og ny leder til klagenemnda i tråd med 
kommuneloven § 16 nr 3 og 4, og at valget behandles via valgnemnda. Det er opp til kommunestyret 
å beslutte om det nye medlemmet også skal velges til leder, eller om en av klagenemndas øvrige 
medlemmer skal velges til ny leder.  
Dersom dagens nestleder velges til leder, må kommunestyret eventuelt velge ny nestleder. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som velges og klagenemndas øvrige medlemmer og varamedlemmer, får melding om vedtaket. 
Informasjon om hvem som er valgt blir oppdatert i oversikten på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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5/19 Valg av nytt medlem til eldrerådet 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-134 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 5/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til eldrerådet 2015 – 2019: 
... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om fritak fra verv som folkevalgt medlem av eldrerådet, fra Hilde Grøndahl 
Tangen, 26.02.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak, 05.03.2019 Nei 
Eldrelova Nei 
Reglement for Eldrerådet Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt folkevalgt medlem til eldrerådet, på grunn av at Hilde Grøndahl 
Tangen har flyttet fra Gran kommune og er innvilget fritak. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ordfører Willy Westhagen innvilget 05.03.2019 Hilde Grøndahl Tangen fritak fra verv som folkevalgt 
medlem i eldrerådet, på grunn av at hun har flyttet ut av kommunen.  
 
Kommunestyret må velge nytt folkevalgt medlem til eldrerådet. 
 
Eldrerådets medlemmer velges i henhold til eldrelova og kommunens reglement for 
eldrerådet. 
 
Gran eldreråd har slik sammensetning: 3 folkevalgte representanter, med 
vararepresentanter. 4 alderspensjonister med vararepresentanter. 
 
Det følger av kommunens reglement for eldrerådet at blant de folkevalgte representantene, 
bør en ha plass i formannskapet. 
 

  
Konsekvenser 
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Lover og forskrifter 
Eldrelova, Reglement for eldrerådet 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Eldrerådet 2015 – 2019 har per i dag denne sammensetningen: 
 
Helge Hulbak (Leder) (Brandbu pensjonistforening) 
Grete Øverlier (Nestleder) (Jaren pensjonistforening) 
Peter Oskar Saugstad (Gran pensjonistforening) 
Nelly Margrethe Espen 
Hilde Grøndahl Tangen (H) – har fått innvilget fritak 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Varamedlemmer: 
Anna Jahrmann – vara for Helge Hulbak 
Aslak Henry Backe – vara for Peter Oskar Saugstad 
Mari Jervell Skiaker Bergh – vara for Grete Øverlier 
Turid Eva Einan Ulverud – vara for Nelly Espen 
Ola Åstein Sønsteby - vara for de folkevalgte medlemmene 
Ole Jakob Rognstad - vara for de folkevalgte medlemmene 
Anne Margrethe Knarud - vara for de folkevalgte medlemmene 
 
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 eldrerådet, i henhold til eldrelova og 
reglement for eldrerådet. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som blir valgt, samt utvalgets leder og utvalgssekretær, blir underrettet om kommunestyrets 
vedtak. Informasjon om eldrerådets sammensetning blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
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Dato: 10. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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