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Utvalg: Nordreisa valgstyre 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 01.12.2016 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/16 Nordreisa valgstyre 01.12.2016 
22/16 Nordreisa valgnemnd 30.11.2016 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 - 31.3.17 fra Siv 
Elin Hansen (Sv) og søknad om fritak fra politiske verv fra Tonje Holm (Sv)  

 
Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 
 

Valgstyrets innstilling 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Tonje Holm (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. Flytter hun 
tilbake i inneværende periode (innen to år) skal hun gjeninntre i vervene. 
 

 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø ny 5. vararepresentant 

 
 Siv Elin Hansen (Sv) gis permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16 – 31.3.17. 

 
 Følgende opprykk foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for Kommunestyret: 

Opprykk av Odd Henrik Rudberg fra 1. vararepresentant til fast medlem  
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5.  til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen-Krone ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Helga Jæger Wigdel (Sv) fra 2. til 1. vararepresentant 
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Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 

 
 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for oppvekst- og 
kulturutvalget: 
Opprykk av Geirmund Vik (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Kari Wara (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyeheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Tanja Birkeland (Sp) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Brynjulf Blixgård (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Birgit Nielsen (Sv) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant  

 Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra nestleder til leder 
 Nyvalg _______________ ny nestleder 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for næringsutvalget: 
Opprykk av Sigrund Hestdal (Ap) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 4 til 3. vararepresentant 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _________________ ny 5. vararepresentant 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 5.12.16-31.3.17 for valgnemnda: 
Nyvalg av __________________ personlig varamedlem for Helga Jæger Wigdel (Sv) 

Saksopplysninger 
Siv Elin Hansen søker i brev av 2.11.16 om permisjon fra sine poliske verv i perioden 5.12.16 – 
31.3.17 slik at hun får tid til å avslutte en masterstudie ved Høgskolen i Hedemark. 
Hun tiltrer alle sine verv igjen fra 1.4.17. 
 
«Våren 2015 skulle jeg levert masteroppgaven til MPA ved høgskolen i Hedmark. På grunn av flere 
politiske verv på ulike nivå i tillegg til jobb har det ikke vært mulig for meg å finne rom til å få levert i 
tide, og jeg har fått to utsettelser på innlevering. Ny frist for meg å levere oppgaven er innen utgangen av 
mars 2017, og november er aller siste frist før jeg mister min studierettighet. For å få tid og rom til å 
avslutte min mastergrad ved Høgskolen i Hedmark søker jeg derfor med dette om permisjon fra mine 
politiske verv i ulike råd, utvalg og kommunestyret i Nordreisa kommune fra og med 5. desember 2016 til 
og med 31 mars 2017. Jeg forventer å tiltre alle mine verv igjen fra 1. april.» 
 
Siv Elin Hansen (Sv) har følgende verv: 

 Fast medlem i Nordreisa kommunestyre 
 Fast medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget 
 Fast medlem og leder av Oppvekst- og kulturutvalget 
 1.vararepresentant i næringsutvalget 
 Personlig varamedlem for Helga Jæger Wigdel i valgnemnda 
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Tonje Holm (Sv) søker om fritak fra sine politiske verv i Nordreisa kommune i e-post av 
18.11.16 med bakgrunn i at hun har fått ny jobb og flyttet til Tromsø. Hun opplyser bl.a. at hun 
ser det særs vanskelig å utføre sine politiske verv i Nordreisa kommune når hun ikke lengere bor 
i kommunen. 
 
Tonje Holm er 2. vararepresentant i kommunestyret for Sv. 
 
Kommuneloven § 15 pktl. Lyder : 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis 
tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
I kommentarer til denne paragraf heter det mht flytting: 
Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er også hovedregelen at en trer endelig ut av de 
verv som omfattes av §14 nr.1. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en 
toårsperiode etter registrert utflytting, følger det av §15 nr. 1 andre setning at han/hun trer inn i 
vervet igjen. Med mindre det da foreligger grunnlag for fritak, må slik gjeninntreden ikke bare 
ansees som en rett, men også en plikt for vedkommende. 
 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn:  
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Vurdering 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Siv Elin Hansen (Sv) søker om et kortere tidsrom permisjon (4 mndr.), og det er vanskelig for 
henne å få avsluttet masterstudiet i kombinasjon av politiske verv og arbeid, og hun kan også 
risikere å miste sine studierettigheter dersom hun ikke får innlevert oppgavene i studiet.  
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
 
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Siv Elin Hansen (Sv) 
foretas det nyvalg av Trude Indrebø (Sv) som kom på 8. plass på valglisten til SV etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
 
Siv Elin Hansen (Sv) søker om 4 mndr. permisjon. Dersom hun ikke får innvilget permisjon får 
hun ikke avsluttet sin masterstudie og kan risikere å miste sine studierettigheter. Det er også 
vanskelig for henne å kombinere masterstudiet med politiske verv og arbeid. 
 
I hht regelverket må Tonje Holm tre ut av sine verv når hun flytter fra kommunen. 
Flytter hun tilbake i inneværende periode (innen to år) skal hun gjeninntre i vervene. 
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