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Møte i  Kommunestyret den 29.09.2022 - Sak: 105/22 
 
Innledning ved ordfører. 
 
Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål. 
 
På bakgrunn av Erling Broens rolle i saken ba ordfører kommunestyret om å vurdere Erling 
Broens habilitet. Erling Broen (Ap) har mottatt sensitiv dokumentasjon og har ikke levert 
dette tilbake til kommunen etter oppfordring fra ordfører. Dokumentasjonen er levert til 
kontrollutvalgssekretariatet. Han er på dette grunnlag politianmeldt. Ordføreren fremmet 
forslag om at Erling Broen erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a som part i 
saken. Erling Broen har uttalt til ordfører at også andre medlemmer av kommunestyret har 
mottatt tilsvarende dokumentasjon som han selv. Ordfører ba om at disse også ber om å få 
vurdert sin habilitet.  
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Han har mottatt sensitiv 
dokumentasjon i sin postkasse og levert det til Erling Broen som igjen har levert dette til 
kontrollutvalgssekretariatet. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet. Hun har også mottatt sensitiv 
dokumentasjon og levert det til Erling Broen som igjen har levert dette til 
kontrollutvalgssekretariatet. Brit K Lundgård fratrådte.  
 
Erling Broen (Ap) ba på bakgrunn av ordførerens oppfordring om kommunestyrets vurdering 
av sin habilitet. Erling Broen fratrådte. 
 
Britt K Lundgård (Ap) hadde bedt om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Lisa Kramprud (Ap) ba kommunestyret også vurdere ordførers habilitet.  
 
Ordfører ba på bakgrunn av Lisa Kramperuds oppfordring om kommunestyrets vurdering av 
sin habilitet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. 
Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte som møteleder. 
 
 
Habilitetsvurdering med 17 medlemmer i kommunestyret: 
Varaordfører Nisveta Tiro fremmet forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres 
habil. Varaordførerens forslag ble vedtatt med 16 stemmer (8 Sp, 2 SV, 4 Ap, 2 H) mot 1 
stemme (Lisa Kramprud, Ap). Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. Varaordfører Nisveta 
Tiro fratrådte som møteleder. 
 
Ordfører fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a som direkte part i saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med  
12 stemmer (9 Sp, 2 SV, 1 Ap – Lisa Kramprud) mot 6 stemmer (4 Ap, 2 H).  
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Ordfører fremmet forslag om at Erling Broen erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 
6a som direkte part i saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med 11 stemmer (9 Sp, 2 SV) mot 
7 stemmer (5 Ap, 2 H). 
 
Ordfører fremmet forslag om at Brit K Lundgård erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a som direkte part i saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med 11 
stemmer (9 Sp, 2 SV) mot 7 stemmer (5 Ap, 2 H). 
 
Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem for Steinar Grimsrud. 
 
Avstemming: 
Ordførerens forslag til vedtak ble vedtatt med 18 stemmer mot 1 stemme (Lisa Kramprud, 
Ap). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
Steinar Grimsrud, Erling Broen og Brit K Lundgård tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 


