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1 Permisjonssøknad 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
May Britt Lagesen innvilges fritak fra kommunestyret så lenge hun er fast møtende vararepresentant 
i Stortinget. 
Hun innvilges også fritak fra sitt verv som medlem og leder av kontrollutvalget for resten av 
perioden. 
 
I fritaksperioden velges Arve Morten Løberg som settemedlem i kommunestyret til 31.01.2022. Fra 
01.02.2022 velges Terje Tømmerås som settemedlem. 
 
Som nytt medlem og leder av kontrollutvalget velges: 
 
 
Forretningsutvalgets behandling av sak 24/2021 i møte den 08.12.2021: 

Behandling  

  

Gunnar Thorsen (AP) fremmet følgende forslag: 

Som nytt medlem og leder av kontrollutvalget velges: Benthe Asp 

Som erstatning for Benthe Asp velges: 

         Eli Djuvsland Rishaug i Hovedutvalg oppvekst og kultur 

         Line M. Nordkvelle i folkehelsekomiteen 



  

  

Tore Kristiansen (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP, R og H: 

  

1. Det oppnevnes et nytt kontrollutvalg. 

2. Tommy Fossum Skatland velges som nytt medlem og leder av kontrollutvalget  

  

Christine Agdestein påpekte kommunelovens paragraf 23 som lyder: «Hvis ett eller flere medlemmer 

av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt", noe de øvrige medlemmene i 

forretningsutvalget sluttet seg til. 

  

Christine Agdestein fremmet følgende forslag: 

Snorre Gundersen (H) velges som medlem i stedet for Kai Jørgen Lorvik (AP) 

  

  

Votering: 

Det ble først gjennomført prøvevotering over forslaget fra Tore Kristiansen (FRP) om Tommy Fossum 

Skatland som leder av kontrollutvalget. 

For forslaget stemte 3: Tore Kristiansen (FRP), Christine Agdestein (H) og Finn Rossing (R) 

Imot forslaget stemte 7: Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), Gunnar Thorsen 

(AP), Gjertud Holand (SV), Morten Resve (UAVH), Andre N. Skjelstad (V) og Ingemar Moen (MDG) 

Dermed ble forslaget ikke vedtatt. 

  

Det ble deretter votert over forslaget fra Christine Agdestein (H): 

For forslaget stemte 3: Tore Kristiansen (FRP), Christine Agdestein (H) og Finn Rossing (R) 

Imot forslaget stemte 7: Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), Gunnar Thorsen 

(AP), Gjertud Holand (SV), Morten Resve (UAVH), Andre N. Skjelstad (V) og Ingemar Moen (MDG) 

Dermed ble forslaget ikke vedtatt. 



  

Det ble deretter votert over forslag om å gjenvelge de resterende medlemmer i Kontrollutvalget. 

For forslaget stemte 8: Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), Gunnar Thorsen 

(AP), Gjertud Holand (SV), Morten Resve (UAVH), Andre N. Skjelstad (V), Ingemar Moen (MDG) og 

Finn Rossing (R) 

Imot forslaget stemte 3: Tore Kristiansen (FRP) og Christine Agdestein (H) 

Dermed ble forslaget vedtatt. 

  

Det ble deretter votert over forslaget fra Gunnar Thorsen (AP) om Benthe Asp (AP) som medlem av 

kontrollutvalget. 

For forslaget stemte 8: Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), Gunnar Thorsen 

(AP), Gjertud Holand (SV), Morten Resve (UAVH), Andre N. Skjelstad (V), Ingemar Moen (MDG) og 

Finn Rossing (R) 

Imot forslaget stemte 2: Tore Kristiansen (FRP) og Christine Agdestein (H) 

Dermed ble forslaget vedtatt. 

  

Det ble deretter votert over forslaget fra Gunnar Thorsen (AP) om Benthe Asp (AP) som leder av 

kontrollutvalget. 

  

For forslaget stemte 8: Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), Gunnar Thorsen 

(AP), Gjertud Holand (SV), Morten Resve (UAVH), Andre N. Skjelstad (V), Ingemar Moen (MDG) og 

Finn Rossing (R) 

Imot forslaget stemte 2: Tore Kristiansen (FRP) og Christine Agdestein (H) 

Dermed ble forslaget vedtatt. 

  

Det ble ikke votert over forslaget fra AP om erstatninger for Benthe Asp i Hovedutvalg oppvekst og 

kultur. Det ble gitt tilslutning til disse forslagene pr e-post etter møtet. 



  

 

Vedtak 

May Britt Lagesen innvilges fritak fra kommunestyret så lenge hun er fast møtende vararepresentant 

i Stortinget. 

Hun innvilges også fritak fra sitt verv som medlem og leder av kontrollutvalget for resten av 

perioden. 

 I fritaksperioden velges Arve Morten Løberg som settemedlem i kommunestyret til 31.01.2022. Fra 

01.02.2022 velges Terje Tømmerås som settemedlem. 

 Som nytt medlem og leder av kontrollutvalget velges: Benthe Asp (AP) 

Som erstatning for Benthe Asp velges: 

         Eli Djuvsland Rishaug i Hovedutvalg oppvekst og kultur 

         Line M. Nordkvelle i folkehelsekomiteen 

 

Formannskaps behandling av sak 139/2021 i møte den 09.12.2021: 

Behandling  

Forslag  til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

May Britt Lagesen innvilges fritak fra kommunestyret så lenge hun er fast møtende vararepresentant 

i Stortinget. 

Hun innvilges også fritak fra sitt verv som medlem og leder av kontrollutvalget for resten av 

perioden. 

  

I fritaksperioden velges Arve Morten Løberg som settemedlem i kommunestyret til 31.01.2022. Fra 

01.02.2022 velges Terje Tømmerås som settemedlem. 

  

Som nytt medlem og leder av kontrollutvalget velges: Benthe Asp (AP) 



  

Som erstatning for Benthe Asp velges: 

 Eli Djuvsland Rishaug i Hovedutvalg oppvekst og kultur 

 Line M. Nordkvelle i folkehelsekomiteen 

  

 

Kommunestyres behandling av sak 72/2021 i møte den 15.12.2021: 

Behandling  

Gunnar Thorsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Line M. Nordkvelle går inn som vararepresentant i Hovedutvalg oppvekst og kultur i stedet for Anne-

Beth Hallstrøm. 

Anne-Beth Hallstrøm går inn som vararepresentant i Hovedutvalg helse og omsorg i stedet for Line 

M. Nordkvelle. 

  

Tore Kristiansen (FRP) fremmet følgende alternative forslag på vegne av FRP, H og R: 

1. Det oppnevnes et nytt kontrollutvalg 

2. Tommy Fossum Skatland velges som nytt medlem og leder av kontrollutvalget. 

Som erstatning for Tommy Fossum Skatland i Hovedutvalg oppvekst- og kultur med de påfølgende 

utvalg velges Terje Langli. 

  

Det ble avklart før votering at dersom pkt.1 i forslaget fra Tore Kristiansen (FRP) ikke blir vedtatt 

faller grunnlaget bort for pkt.2. 

  

  

Votering: 

Det ble først votert over første halvdel av innstillingen. 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

  

Det ble deretter votert over pkt. 1 i forslaget fra Tore Kristiansen (FRP). 

For forslaget stemte 6: Tommy Fossum Skatland (FRP), Tore Kristiansen (FRP), Christine Agdestein 

(H), Anniken Bjørnes (R), Finn Rossing (R), Håvard Krogstad-Wiborg (R) 



Imot forslaget stemte 41: Anders Lindstrøm (AP), Anne-Beth Langfjord Hallstrøm (AP), Arve Morten 

Løberg (AP), Gunnar Thorsen (AP), Kjell Magnar Haugan (AP), Knut Egil Sjøli (AP), Line Anita Hammer 

(AP), Line Mari Nordkvelle (AP), Ragnhild Kvalø (AP), Robert Ertsås (AP), Stein Erik Aalberg (AP), 

Steinar Råde (AP), Terje Tømmerås (AP), Ingemar Moen (MDG), Anne Berit Lein (SP), Arnhild 

Vesterdal (SP), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), Brit Eli Holan Nordal (SP), Eirik Forås (SP), Grete Mari Sand 

(SP), Henry Skevik (SP), Ivar Skjerve (SP), Laila Johanne Ressem-Overrein (SP), Lars Eric Sæther (SP), 

Lars Myhr Sandlund (SP), Lars Petter Bartnes (SP), Lillian Hatling (SP), Lisa Salin Brøndbo (SP), 

Marianne Følling (SP), Marthe Solnes Persgård (SP), Petter Vesterdal (SP), Pål Wæhre (SP), Randi 

Holien Bartnes (SP), Roy Corrin Grøttheim (SP), Synnøve Hoseth (SP), Vidar Meldal (SP), Gjertrud 

Holand (SV), Mari Grøneng Bartnes (SV), Morten Resve (UAVH), Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Odd 

Vidar Vandbakk (V) 

Dermed er forslaget ikke vedtatt. 

  

Det ble deretter votert over andre halvdel av innstillingen. 

For innstillingen stemte 41: Anders Lindstrøm (AP), Anne-Beth Langfjord Hallstrøm (AP), Arve Morten 

Løberg (AP), Gunnar Thorsen (AP), Kjell Magnar Haugan (AP), Knut Egil Sjøli (AP), Line Anita Hammer 

(AP), Line Mari Nordkvelle (AP), Ragnhild Kvalø (AP), Robert Ertsås (AP), Stein Erik Aalberg (AP), 

Steinar Råde (AP), Terje Tømmerås (AP), Ingemar Moen (MDG), Anne Berit Lein (SP), Arnhild 

Vesterdal (SP), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), Brit Eli Holan Nordal (SP), Eirik Forås (SP), Grete Mari Sand 

(SP), Henry Skevik (SP), Ivar Skjerve (SP), Laila Johanne Ressem-Overrein (SP), Lars Eric Sæther (SP), 

Lars Myhr Sandlund (SP), Lars Petter Bartnes (SP), Lillian Hatling (SP), Lisa Salin Brøndbo (SP), 

Marianne Følling (SP), Marthe Solnes Persgård (SP), Petter Vesterdal (SP), Pål Wæhre (SP), Randi 

Holien Bartnes (SP), Roy Corrin Grøttheim (SP), Synnøve Hoseth (SP), Vidar Meldal (SP), Gjertrud 

Holand (SV), Mari Grøneng Bartnes (SV), Morten Resve (UAVH), Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Odd 

Vidar Vandbakk (V) 

Imot innstillingen stemte 6: Tommy Fossum Skatland (FRP), Tore Kristiansen (FRP), Christine 

Agdestein (H), Anniken Bjørnes (R), Finn Rossing (R), Håvard Krogstad-Wiborg (R) 

Dermed er innstillingen vedtatt. 

  

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra Gunnar Thorsen (AP). 

Dette ble enstemmig vedtatt 

  

  

 

 



Vedtak 

May Britt Lagesen innvilges fritak fra kommunestyret så lenge hun er fast møtende vararepresentant 

i Stortinget. 

Hun innvilges også fritak fra sitt verv som medlem og leder av kontrollutvalget for resten av 

perioden. 

 I fritaksperioden velges Arve Morten Løberg som settemedlem i kommunestyret til 31.01.2022. Fra 

01.02.2022 velges Terje Tømmerås som settemedlem. 

 Som nytt medlem og leder av kontrollutvalget velges: Benthe Asp (AP) 

 Som erstatning for Benthe Asp velges: 

 Eli Djuvsland Rishaug i Hovedutvalg oppvekst og kultur 

 Line M. Nordkvelle i folkehelsekomiteen 

  

Line M. Nordkvelle går inn som vararepresentant i Hovedutvalg oppvekst og kultur i stedet for Anne-

Beth Hallstrøm. 

Anne-Beth Hallstrøm går inn som vararepresentant i Hovedutvalg helse og omsorg i stedet for Line 

M. Nordkvelle. 

 

 
 
Saksopplysninger: 
May Britt Lagesen (AP) ble etter valget fast møtende vararepresentant i Stortinget. Hun vil være det 
så lenge Ingvild Kjerkol er statsråd. 
May Britt Lagesen søker om permisjon fra kommunestyret så lenge hun er fast møtende 
vararepresentant i Stortinget, og hun søker fritak fra vervet som medlem og leder av kontrollutvalget 
for resten av perioden. 
 
Kommunelovens § 7-9, 2. og 3.ledd sier følgende om permisjon/fritak: 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, 
kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for 
resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden 
var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd 
stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 
 
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 
fritaksperioden er over. 
 



Kommunelovens 7-10, 2.ledd sier følgende om permisjon/midlertidig fritak: 
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 
måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket 
gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 
 
Det betyr at dersom May Britt Lagesen innvilges permisjon/midlertidig fritak fra kommunestyret 
velges det settemedlem etter rekkefølgen for varamedlemmer for kommunestyret. 
For Arbeiderpartiet er det Arve Morten Løberg som vil bli settemedlem for May Britt Lagesen.  
Fra før er Terje Tømmerås settemedlem i kommunestyret for Emma Svarva Giskås (AP), som er 
innvilget permisjon til 1. februar 2022. I henhold til kommunelovens bestemmelser om å følge 
rekkefølgen på listen for varamedlemmer vil da Terje Tømmerås overta som settemedlem for May 
Britt Lagesen og Arve Morten Løberg vil gå tilbake som 1.vararepresentant til kommunestyret når 
Emma Svarva Giskås er tilbake fra sin permisjon. 
 
 
Kommunelovens § 7-10, 4. og 5.ledd sier følgende om fritak for resten av perioden (uttreden av 
organet): 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 
varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 
medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 
av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønnet. 
 
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 
 
For kontrollutvalget gjelder i tillegg følgende bestemmelse (kommuneloven § 23-1): 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres 
vegne. 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme 
gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant 
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
 
Utelukket fra valg er 
 
a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer                
og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap 
 
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller 
flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. 



 
Ifølge KMD skal kontrollutvalget velges etter reglene i denne paragrafen, men det skal samtidig tas 
hensyn til øvrige bestemmelser i kommuneloven om valg til folkevalgte organer. 
 
I reglementet for kontrollutvalget i Steinkjer står det at tre av medlemmene skal velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer og at leder skal være fast medlem av utvalget. 
 
Siden valgene til utvalg ble gjennomført som avtalevalg ved periodens start er det naturlig at det 
velges nytt medlem i kontrollutvalget fra AP og at resten av utvalget blir gjenvalgt. Det må deretter 
velges ny leder av utvalget blant utvalgets medlemmer. 
 
Øvrige medlemmer av kontrollutvalget er: 
Eirik Forås, SP (fast medlem kommunestyre) 
Petter Vesterdal, SP (fast medlem kommunestyret) 
Arnhild Bilstad Opdal, KRF (nestleder) 
Kai Jørgen Lorvik, AP 
 
Når det gjelder leder av kontrollutvalget sier kommunelovens § 23.1 følgende:  
Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 
 
Det har blitt stilt spørsmål ved hvordan uttrykket «samme gruppe» skal tolkes. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende konklusjon i sin tolkningsuttalelse av 
07.10.2029: 
.... mener departementet at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd begrenser seg til kun å gjelde 
grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, og som ikke er et «parti». En typisk 
«gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller bygdeliste. 
 
 
Saksvurderinger: 
Det anbefales å innvilge May Britt Lagesen permisjon fra kommunestyret så lenge hun er fast 
møtende vararepresentant på Stortinget.  
Det anbefales også at hun innvilges fritak fra vervet som medlem og leder av kontrollutvalget for 
resten av perioden. 
 
Det må velges nytt medlem og leder av kontrollutvalget.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-nr-1-svar-pa-sporsmal-knyttet-til-den-nye-kommunelovens--23-1-om-kontrollutvalget/id2672841/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-nr-1-svar-pa-sporsmal-knyttet-til-den-nye-kommunelovens--23-1-om-kontrollutvalget/id2672841/
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