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Endringer for SP - utflytting av representant Petter Vesterdal 
 

 

 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Følgende velges som nytt medlem av kontrollutvalget:  _____________________ 

 

 

 

Forretningsutvalgets behandling av sak 11/2022 i møte den 09.03.2022: 

Behandling  

Bjørn Ludvig Bergsmo (SP) foreslo følgende: 

Følgende velges som nytt medlem av kontrollutvalget: Lars Eric Sæther 

Hovedutvalg for helse og omsorg: 

Som følge av at Lars Eric Sæther må fratre som 1.varamedlem for Sp til hovedutvalg for helse 

og omsorg, foreslås det at varalista for Sp rokkeres ved at tidligere varamedlemmer nr.2-7 

blir varamedlemmer nr.1-6. Som ny 7.varamedlem foreslås Vidar Kruksve. 

Varalista for Sp til hovedutvalg for helse og omsorg blir da slik: 

1. Rakel Skjelvan 

2. Toril Svarva 

3. Ivar Skjerve 

4. Karoline Løvli Zahl 

5. Ivar Laurgård 



6. Håvar Øksnes 

7. Vidar Kruksve 

  

Legatet for sosiale formål: 

Som nytt medlem velges: Marianne Følling 

Ny personlig varamedlem for Marianne Følling: Vidar Meldal 

  

Votering: 

Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Følgende velges som nytt medlem av kontrollutvalget: Lars Eric Sæther 

Hovedutvalg for helse og omsorg: 

Som følge av at Lars Eric Sæther må fratre som 1.varamedlem for Sp til hovedutvalg for helse 

og omsorg, foreslås det at varalista for Sp rokkeres ved at tidligere varamedlemmer nr.2-7 

blir varamedlemmer nr.1-6. Som ny 7.varamedlem foreslås Vidar Kruksve. 

Varalista for Sp til hovedutvalg for helse og omsorg blir da slik: 

1. Rakel Skjelvan 

2. Toril Svarva 

3. Ivar Skjerve 

4. Karoline Løvli Zahl 

5. Ivar Laurgård 

6. Håvar Øksnes 

7. Vidar Kruksve 

  

Legatet for sosiale formål: 

Som nytt medlem velges: Marianne Følling 

Ny personlig varamedlem for Marianne Følling: Vidar Meldal 



 

Formannskaps behandling av sak 22/2022 i møte den 17.03.2022: 

Behandling  

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Følgende velges som nytt medlem av kontrollutvalget: Lars Eric Sæther 

Hovedutvalg for helse og omsorg: 

Som følge av at Lars Eric Sæther må fratre som 1.varamedlem for Sp til hovedutvalg for helse 

og omsorg, foreslås det at varalista for Sp rokkeres ved at tidligere varamedlemmer nr.2-7 

blir varamedlemmer nr.1-6. Som ny 7.varamedlem foreslås Vidar Kruksve. 

Varalista for Sp til hovedutvalg for helse og omsorg blir da slik: 

1. Rakel Skjelvan 

2. Toril Svarva 

3. Ivar Skjerve 

4. Karoline Løvli Zahl 

5. Ivar Laurgård 

6. Håvar Øksnes 

7. Vidar Kruksve 

  

Legatet for sosiale formål: 

Som nytt medlem velges: Marianne Følling 

Ny personlig varamedlem for Marianne Følling: Vidar Meldal 

 

Kommunestyres behandling av sak 20/2022 i møte den 06.04.2022: 

Behandling  



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Følgende velges som nytt medlem av kontrollutvalget: Lars Eric Sæther 

Hovedutvalg for helse og omsorg: 

Som følge av at Lars Eric Sæther må fratre som 1.varamedlem for Sp til hovedutvalg for helse 

og omsorg, foreslås det at varalista for Sp rokkeres ved at tidligere varamedlemmer nr.2-7 

blir varamedlemmer nr.1-6. Som ny 7.varamedlem foreslås Vidar Kruksve. 

Varalista for Sp til hovedutvalg for helse og omsorg blir da slik: 

1. Rakel Skjelvan 

2. Toril Svarva 

3. Ivar Skjerve 

4. Karoline Løvli Zahl 

5. Ivar Laurgård 

6. Håvar Øksnes 

7. Vidar Kruksve 

  

Legatet for sosiale formål: 

Som nytt medlem velges: Marianne Følling 

Ny personlig varamedlem for Marianne Følling: Vidar Meldal 

 

 

Saksopplysninger: 

Petter Vesterdal ble valgt inn som representant i kommunestyret for Senterpartiet. 

Han sendte melding om at han har flyttet ut av Steinkjer kommune. 27.01.2022.  

Han er dermed ikke lenger valgbar til kommunestyret i Steinkjer og, i henhold til kommunelovens § 

§7-9, trer han endelig ut av organet. Dersom han flytter tilbake igjen innen to år kan han tre inn igjen 

i vervet. 



§ 7-9 sier også at hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er 

valgt.  

 

Varalista til SP var slik før 27.01.2022: 

1. Inger Grete Kvam Nordseth 

2. Torill Sværd 

3. Lisa Salin Brøndbo 

4. Rakel Skjelvan 

5. Christian A. Jansen Oshaug 

6. Brit Eli Holan Nordal 

7. Emil Kulstadvik 

8. Reio Kalmar Sporildnes 

9. Karoline Løvli Zahl 

10. Vidar Jørgensen 

11. Synnøve Hoseth 

12. Toril Svarva 

13. Terje Selen 

14. Pål Wæhre 

15. Ivar Skjerve 

16. Tone Gjetvik 

17. Tonice Sandseter 

18. Line Melhus Hågensen 

19. Ivar Laurgård 

20. Roy Corrin Grøttheim 

21. Anne Mørkved 

22. Håvar Øksnes 

23. Are Severin Ingulfsvann 

24. Vidar Kruksve 

 

Ut fra dette ble Inger Grete Kvam Nordseth ny fast representant i kommunestyret for Senterpartiet. 

Det blir opprykk på øvrige vararepresentanter, og ny siste vararepresentant for SP blir Mats Kluken. 

Dette i henhold til valgoppgjøret. 

 

I tillegg er det slik nå at Torill Sværd er medlem i kommunestyret ut 2022 (for Nina Følling Sund som 

har fritak til 31.12.2022) og Lisa Salin Brøndbo er medlem i kommunestyret fram til 30.06.2022 (fOR 

Håvard Haugan som har fritak fram til 30.06.2022) 

 

Petter Vesterdal var, i tillegg til kommunestyrerepresentant, også medlem av kontrollutvalget. 

 

For kontrollutvalget gjelder 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 SP.  

 

Øvrige medlemmer av kontrollutvalget er: 

Benthe Asp, AP (fast medlem av kommunestyret, leder) 

Eirik Forås, SP (fast medlem kommunestyre) 

Arnhild Bilstad Opdal, KRF (nestleder) 

Kai Jørgen Lorvik, AP 

 

Varamedlemmer for SP er: 

1. Synnøve Hoseth, Sp 

2. Vidar Jørgensen, Sp 

3. Toril Sværd, Sp 

4. Are Severin Ingulfsvann, Sp 

 

 

 

Saksvurderinger: 

Fra det tidspunkt Petter Vesterdal flyttet ut av kommunene er Inger Grete Kvam Nordseth ny fast 

vararepresentant i kommunestyret og Mats Kluken siste vararepresentant.   

 

 

Det må i tillegg velges nytt fast medlem av kontrollutvalget. 


