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Deres ref  Vår ref Saksbehandler Dato 
 2022/2314-4 Tove Rolseth Bratsvedal 24.06.2022 

 

Vedtak Valg av nye varamedlemmer til kontrollutvalget 

Vedlagt følger kommunestyrets behandling. 

 

Med hilsen 

 

Tove Rolseth Bratsvedal 
Arkivleder 

 

 

1 Saksframlegg med vedtak 

 

 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Frosta kommune og har derfor ingen signatur. 

 

 

 

 

 



 Arkiv: 1.1.A1 

Arkivsaksnr: 2022/2314-2 

Saksbehandler:  Tove Rolseth 
Bratsvedal 

 

 

 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 46/2022 21.06.2022 

 
Valg av nye varamedlemmer til kontrollutvalget 
 

Valgutvalgets forslag til innstilling: 

 
Som 1. varamedlem for Høyre i kontrollutvalget velges: 
Som 2. varamedlem for Høyre i kontrollutvalget velges: 
 
 
PS 46/2022  Valg av nye varamedlemmer til kontrollutvalget 

Kommunestyrets behandling av sak 46/2022 i møte den 21.06.2022: 

Behandling  

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Som 1. varamedlem for Høyre i kontrollutvalget velges: Turid Ulvik Haug (H) 

Som 2. varamedlem for Høyre i kontrollutvalget velges: Hans Erik Veien (H) 

 

 

Vedlegg: 

 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 



Bakgrunn for saken: 

Brev datert 20.05.2022 fra Konsek Trøndelag IKS. 

Saksopplysninger 

I kontrollutvalgets møte 10.05.2022 (sak 15/22) vedtok kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget ber 
sekretariatet gjennomgå medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for å se om de er valgbare.  
 
Kommuneloven § 23-1 tredje ledd oppstiller særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget. Det følger 
av § 23-1 tredje ledd bokstav b at medlemmer og varamedlemmer av formannskap er utelukket fra 
valg. Videre følger det av bokstav g at personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller 
varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen i et selskap som kommunen har eierinteresser også er 
utelukket fra valg. 
 
Etter en gjennomgang av medlemslisten til kontrollutvalget har kontrollutvalgets sekretariat blitt 
oppmerksom på at utvalget har varamedlemmer som innehar slike stillinger. 
  
Dette gjelder: Sverre Skogly (1. vara for Høyre i kontrollutvalget) – nestleder i Leva-Fro AS  
Tore Moksnes (2. vara for Høyre i kontrollutvalget) – varamedlem til formannskapet og styremedlem i 
Produsentpakkeriet Trøndelag AS. 
 
Ifølge notene i Frosta kommunes årsregnskap for 2021 har Frosta kommune eierandeler i Leva-Fro AS 
og Produsentpakkeriet AS. De nevnte personene er således ikke valgbare til kontrollutvalget.  

Vurdering 

Det må foretas nyvalg på 1. og 2. varamedlem for Høyre i kontrollutvalget. 
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