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Valg av nytt 2. varamedlem i kontrollutvalget 
 
Kommunestyret - 032/22, har i møte 31.03.2022 fattet følgende vedtak 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
  
 Lillian Blomlie (PP) velges som nytt 2. varamedlem for posisjonen til kontrollutvalget for resten av 
inneværende valgperiode. 
  
 
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Fredrik Dahlen Duun 
rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Vår ref. 22/2414 - 1 
Saksbehandler Fredrik Dahlen Duun 

 

Indre Fosen kommune 

Dato 21.03.2022 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
032/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Valg av nytt 2. varamedlem i kontrollutvalget 
 
Oppsummering 
  
Ellen Lindvaag (PP), Vanvikan, flytter fra kommunen i månedsskiftet april/mai. Hun er i dag 2. vara for 
posisjonen i kontrollutvalget. 
Siden hun ikke lenger er valgbar når hun flytter ut av kommunen, må kommunestyret velge nytt 2. 
varamedlem til kontrollutvalget. 
 
Nominasjonsutvalget foreslår at Lillian Blomlie (PP) velges som nytt 2. varamedlem for posisjonen til 
kontrollutvalget for resten av inneværende valgperiode. 
Hun tiltrer fra det tidspunktet Ellen Lindvaag trer ut av kontrollutvalget ved flytting ut av kommunen. 
  
  
  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
  
 Lillian Blomlie (PP) velges som nytt 2. varamedlem for posisjonen til kontrollutvalget for resten av 
inneværende valgperiode. 
  
 
Kommunestyret 31.03.2022 
 
Behandling 
 
Leder av nominasjonskomiteen Jan Stølen gir en orientering om saken. 
Det er kontrollert at Lillian Blomlie ikke rammes av noen av begrensningene i kommuneloven. 
  
Saken er enstemmig vedtatt 
 
KST - 032/22 vedtak 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
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 Lillian Blomlie (PP) velges som nytt 2. varamedlem for posisjonen til kontrollutvalget for resten av 
inneværende valgperiode. 
  
 
 
Saksutredning 
  
  
Ellen Lindvaag (PP), Vanvikan, flytter fra kommunen i månedsskiftet april/mai. Hun er i dag 2. vara for 
posisjonen i kontrollutvalget. 
Siden hun ikke lenger er valgbar når hun flytter ut av kommunen, må kommunestyret velge nytt 2. 
varamedlem til kontrollutvalget. 
  
§ 7-9.Uttreden og fritak 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger 
er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 
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. 
 
 
 
 


