
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgnemnd 
Møtested: e-post møte, e-post møte 
Dato: 12.06.2017 
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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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 5/17 Suppleringsvalg - Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget 

 2017/250 

PS 6/17 Suppleringsvalg 17. mai komite for resten av 
valgperioden etter innvilgelse av permisjon for 
Helga Jæger Wigdel 

 2017/250 

PS 7/17 Suppleringsvalg -
 personlig varamedlem i valgnemnda etter innvilg
else av fritak for Helga Jæger Wigdel (Sv) 

 2017/250 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/250-7 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 03.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/17 Nordreisa valgnemnd 12.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Suppleringsvalg - Miljø,- plan og utviklingsutvalget 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 
Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 
 

Rådmannens innstilling 
Valg av nestleder og 3. vararepresentant til miljø,- plan og utviklingsutvalget må foretas. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre behandlet i møte 20.04.2017 søknad om permisjon fra politiske verv 
fra Helga Jæger Wigdel (Sv) – PS 28/17. 
 
Ved en inkurie ble det ikke gjort valg av nestleder og vararepresentant i hovedutvalget miljø,- 
plan og utvikling. 
 
Etter vedtak i PS 28/17 er oversikten over medlemmer slik: 
Medlemmer og varamedlemmer i miljø,- plan og utviklingutvalget 2015-2019 
Faste medlemmer Varamedlemmer 
Hilde Nyvoll (Ap) - leder                                           1. Tore Elvestad (Ap) 
Geir Tomasjord (Sv)                                 2. Kirsti Marit Steinlien (Sp) 
Ola Dyrstad (Sp)                                               3.  
Karl Mattis Nyheim (Mdg)                                 4. Olav Rochne Erichen (Mdg) 
  5. Dagfinn Kristansen (Sp) 
  6. Linda Fjellheim (Ap) 
    
Johanne Olaussen (H)                                    1. Tor Rasmussen (H) 
  2. Bjarne Josefsen (H) 
  3. Nadia Lilleng (H) 
    
Per Håvard Steinsvik (partipolitisk uavhengig)                             1. Mona Lena Solvang (Krf) 
  2. Eirik Kristiansen (Krf) 
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https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107
https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/%25C2%25A714-2
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/3796960.1386.dbcferpsxr/Reglement+for+oppvekst-+og+kulturuvalget+vedtatt+16.10.15.pdf


  3. Ingvild B Andersen (Krf) 
    
Ragnhild Hammari (Frp)                                 1. Jonny Henriksen (Frp) 
  2. Heidi Gausdal (Frp) 
  3. Paul Pedersen (Frp) 
 
 

Vurdering 
Valg av nestleder og 3. vararepresentant til miljø,- plan og utviklingsutvalget må foretas. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/250-11 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 12.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/17 Nordreisa valgnemnd 12.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Suppleringsvalg 17. mai komite for resten av valgperioden etter innvilgelse av 
permisjon for Helga Jæger Wigdel 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøtet 20.04.17 i PS 28/17 fikk Helga Jæger Wigdel (Sv) innvilget fritak fra 
politiske verv for resten av valgperioden. I dette vedtaket står det bl.a.:  
«Forslag til medlem i 17. mai komiteen for resten av valgperioden legges frem på neste 
kommunestyremøte 22.06.17.» 

Vurdering 
Valgnemnda legger frem forslag til medlem i 17. mai komiteen til møtet i kommunestyret 
22.06.17. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/250-12 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 12.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/17 Nordreisa valgnemnd 12.06.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Suppleringsvalg - personlig varamedlem i valgnemnda etter innvilgelse av 
fritak for Helga Jæger Wigdel (Sv) 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunestyremøtet 20.04.17 i PS 28/17 fikk Helga Jæger Wigdel (Sv) innvilget fritak fra 
politiske verv for resten av valgperioden. I dette vedtaket ble det bl.a. foretatt følgende valg:  
«Odd Rudberg (Sv) personlig varamedlem for Siv Elin Hansen (Sv) i valgnemnda» 
 
I PS 30/17 i kommunestyret 20.04.17 ble Odd Rudberg (Sv) valgt inn som 3. varamedlem i 
kontrollutvalget for resten av valgperioden. 
 

Vurdering 
Regler om valgbarhet til kontrollutvalget fremgår av kommunelovens § 77 nr 2 som lyder:  
Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal 
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og 
varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen 
eller fylkeskommunen.  
 
Bestemmelsen i § 10a gjelder kommunestyrekomiteer som saksforberedende organ for 
kommunestyret. Medlemmer av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret eller 
fylkestinget, er utelukket fra valg. Valgkomite er ikke å regne som en slik «§10a-komite». 
Valgnemnda er å regne som en «hjelpekomite» for kommunestyret etter kommunelovens § 10 
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nr. 5. Det betyr at Odd Rudberg ikke er direkte utelukket etter bestemmelsen i § 10a og § 77 nr 
2.  
 
Derimot er en slik hjelpekomite fullt ut underlagt kommunestyrets ansvar. Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan over all kommunal virksomhet, herunder også den virksomhet 
som utøves av hjelpekomiteer. Det betyr at Odd Rudberg ved å ta et verv i en kommunal 
hjelpekomite som valgkomiteen kunne komme til å kontrollere virksomhet som han selv deltar i.  
 
Kravet til uavhengighet etter kommunelovens § 77 nr 1 tilsier at et varamedlem av 
kontrollutvalget ikke samtidig kan ta et verv i en hjelpekomite til kommunestyret. I tillegg vil en 
analogisk anvendelse av forbudet for deltakelse i § 10a-komiteer brukes overfor deltakelse i 
hjelpekomiteer etter § 10. De samme hensyn gjør seg gjeldende.  
 
Odd Rudberg er kan ikke inneha ikke valgbar til kommunal oppnevnt valgnemnd, og det må 
således foretas nyvalg av vararepresentant til valgnemnda.    
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