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34/19 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget 2015 - 2019 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-149 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 34/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 
2015 – 2019: ... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Saksutredning til K-sak 92/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 2019, 
konstituerende møte i kommunestyret 15.10.1995 

Ja 

Saksutredning og vedtak i sak om valg av nytt medlem til formannskapet, K-sak 
32/19 i møtet 03.04.2019 

Nei 

Saksutredning og vedtak i sak om valg av ny varaordfører, K-sak 33/19 i møtet 
03.04.2019 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Dersom Hilde Kristin Smerud (Frp) velges til nytt medlem i formannskapet og ny varaordfører, må 
kommunestyret velge nytt medlem til kontrollutvalget. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgnemnda innstilte i sitt møte 21.03.2019 Hilde Kristin Smerud (Frp) som nytt medlem til 
formannskapet og som ny varaordfører. Dersom hun blir valgt disse vervene, må kommunestyret 
velge nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden 2015 – 2019. Det vises til K-sak 
32/19 og 33/19, kommunestyremøtet 03.04.2019. 
 
Kontrollutvalgets oppgave er å forestå løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen, jf. 
kommuneloven § 77 nr 1. Regler for valg og sammensetning av utvalget er beskrevet i 
saksutredningen til K-sak 92/15 som følger vedlagt. 
 
I henhold til kommuneloven § 36 nr 2 skal hvert kjønn være representert med minst 40 %.  
Dette gjelder også vararepresentanter. 
 
Følgende er utelukket fra valg til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr 2: 

 ordfører og varaordfører 

 medlemmer og varamedlemmer av formannskapet 

 medlemmer og varamedlemmer av planutvalget 
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 ansatte i kommunen 

 medlemmer av styret i kommunale foretak 
 
Kombinasjon av verv i kontrollutvalget med verv som styremedlem i interkommunal revisjon er ikke 
ulovlig. Departementets arbeidsgruppe har imidlertid tilrådd at ledere og styremedlemmer i 
kommunalt eide selskaper ikke bør sitte i kontrollutvalget. Rådet gjelder selskaper og vil dermed 
gjelde for blant annet IKS’er og de § 27-virksomhetene (interkommunale samarbeid) som er 
organisert som egne «juridiske personer». For slike selskaper er habilitetsreglene ikke tilstrekkelige til 
å sikre rolleklarhet. Departementet valgte likevel å ikke følge rådet i sitt høringsnotat, blant annet ut 
fra at verv i folkevalgte organer bør være åpne for flest mulig av kommunens innbyggere. 
 
Fra 1. november 2011 ble habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 første ledd e) endret slik at et 
styremedlem i offentlig heleid selskap vil være inhabil som medlem av kommunalt utvalg til å 
behandle saker hvor vedkommende selskap er part. Tidligere gjaldt dette selskaper som ikke fullt ut 
var eid av stat eller kommune. 
 
Endringen medførte at kontrollutvalgsmedlemmer nå er inhabile ved behandling av 
saker hvor revisjons- eller sekretariats-selskaper som de er styremedlemmer for, er part i saken. 
Revisjonen vil være part i svært mange av de sakene som behandles av kontrollutvalget. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 25.09.1992 
Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Kontrollutvalget har per i dag følgende sammensetning: 
 
Bjørn Austad Hvaleby (Sp) Leder 
Pål Arne Sangnæs (GBL) Nestleder 
Bjørg Kværn (Ap) 
Trine Ruud (H) 
Hilde Kristin Smerud (Frp) som er innstilt av valgnemnda til medlem i formannskapet og varaordfører 
 
Varamedlemmer: 
Knut Magnar Lehre (Ap) 1. vara for Ap/Sp 
Kristin Madsen (Sp) 2. vara for Ap/Sp 
Fredrik Schumann (GBL) 1. vara for GBL/H/Frp 
Hilde Bulling (H) 2. vara for GBL/H/Frp 
Kjell Vidar Martinsen (Frp) 3. bara for GBL/H/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 
 
Dersom kommunestyret velger Hilde Kristin Smerud (Frp) til nytt medlem i formannskapet og ny 
varaordfører, anbefaler rådmannen at kommunestyret velger nytt medlem til kontrollutvalget for 
resten av valgperioden 2015 – 2019, jf. kommuneloven § 77 nr 2. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtaket sendes kontrollutvalgets sekretariat og kontrollutvalgets leder, samt den som 
er valgt. Oversikten over kontrollutvalgets medlemmer blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Valg av kontrollutvalg 

for perioden 2015 - 2019 
  



 5  

35/19 Valg av nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS 
(GHMT) 2015 - 2019 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-150 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 35/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 
(GHMT) for resten av perioden 2015 – 2019: ... 
 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om fritak fra verv som styremedlem i GHMT, fra Anne Solstad (GBL), mottatt 
13.02.2019 

Nei 

Anne Solstad, Svar på søknad om fritak fra verv som styremedlem i GHMT, fra ordfører 
Willy Westhagen, sendt 23.03.2019 

Nei 

Saksframlegg og vedtak i K-sak 114/12, møtet 15.11.2012: Gjøvikregionen Helse- og 
miljøtilsyn IKS. Godkjenning av selskapsavtale. Valg av representanter til 
representantskap og styre. 

Nei 

Saksframlegg og vedtak i K-sak 149/15, møtet 10.12.2015: Valg av medlemmer til 
representantskapet og styret i Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS, som 
følge av at ordføreren har innvilget Anne Solstad (GBL) fritak fra vervet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til styret i Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS (GHMT), 
som følge av at ordfører Willy Westhagen innvilget Anne Solstad (GBL) fritak fra vervet 23.03.2019. 
 
GHMT utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter 
folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven, med tilhørende forskrifter. 
Miljørettet helsevern skal også ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helse, oversikt 
over helsetilstanden i kommunen, samt ivareta helseaspektet i planlegging. Samarbeid med andre 
etater er viktig for å ivareta oppgavene. Oppgavene prioriteres etter risiko, henvendelser og klager. 
 
Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap og styre. Gran kommune har siden 
desember 2015 valgt politiske representanter til vervene som styremedlem og vara til styret. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og strålevernloven, med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Gran kommunes medlemmer i representantskap og styret i GHMT velges for 
kommunestyreperioden. Følgende er valgt for perioden 2015 – 2019: 
 
Styret: 
Medlem Anne Solstad (GBL) 
Vara: Anne Marte Skari (Sp) 
 
Representantskapet: 
Medlem: Ordfører 
Vara: Varaordfører 
 
De fleste kommunene som er med i samarbeidet, har valgt politiske representanter til styret. Gran 
kommune gjorde også vedtak med valg av politikere til styret i GHMT i K-sak 149/15 i møtet 
10.12.2015. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger en politisk representant til nytt medlem i styret i 
GHMT, for resten av valgperioden 2015 – 2019. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtaket sendes Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS, og den som er valgt.  
Oversikten over valgte representanter oppdateres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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36/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 03.04.2019 
 
Arkivsak-dok.  16/00035-55 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 36/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 03.04.2019 til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Ringerike kommune: Årsmelding og årsregnskap 2018 Interkommunalt 
krisesentersamarbeid, oversendt i brev 21.02.2019 

Ja 

SMISO: Protokoll og dokumenter fra representantskapsmøtet 19.02.2019 Ja 
Bufetat region Øst: Status for barneverninstitusjoner i Gran kommune, epost av 
19.03.2019 

Ja 

Kunnskapsdepartementet: Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for 
bruk av tolk mv. (tolkeloven), brev av 01.03.2019 

Ja 

Norsk sykepleierforbund Oppland: Kartlegging av faktisk sykepleierbemanning, brev 
av 14.02.2019 

Ja 

Kontrollutvalget: Innkalling til møtet 15.03.2019 Ja 
Kontrollutvalget: Protokoll fra møtet 15.03.2019 Ja 
Eldrerådet: Innkalling til møtet 18.03.2019 Ja 
Eldrerådet: Protokoll fra møtet 18.03.2019 Ja 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Innkalling til møtet 
18.03.2019 

Ja 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Protokoll fra møtet 
18.03.2019 

Ja 

Ungdomsrådet: Innkalling til møtet 22.03.2019 Ja 
 
 

 
Dato: 25. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Vedlegg Referatsaker 

til kommunestyremøtet 03.04.2019
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