
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgnemnd 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 23.03.2018 
Tidspunkt: 12:00 

 
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.

1

mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no


                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/18 Søknad om permisjon fra offentlige verv 2018 - 
Elise Blixgård (Sp) 

 2015/198 

PS 2/18 Nyvalg av barnerepresentant i plansaker 2018-
2019 

 2016/78 

PS 3/18 Fritak fra politiske verv Håkon Mikalsen (H) - 
flyttet fra Nordreisa kommune 

 2015/198 

PS 4/18 Fritak fra alle politiske verv Reidun Dahl (Frp) – 
flyttet fra Nordreisa kommune 

 2015/198 

PS 5/18 Valg av representanter til vannområdeutvalg i 
Nordreisa-Kvænangen 2018-2019 

 2018/302 

 
Tilleggssak 
PS 5/18 Søknad om fritak fra politiske verv Heidi Gausdal (Frp) for resten av   

valgperioden                 2015/198
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-9 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 12.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
1/18 Nordreisa valgstyre 22.03.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om fritak fra offentlige verv 2018 - Elise Blixgård (Sp) 

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

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2018. Hun gjeninntrer vervene fra 
1.1.2019. 
 

 Følgende opprykk foretas for perioden 26.4.-31.12.18 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 26.04.- 31.12.18: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 1. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 2. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 3. Tanja Birkeland 
 4. Kirsti Marit Steinlien 
 5. Hugo Bjørnnes 

  
 Etter 31.12.18 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4.  

og Kirsti Marit Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
For perioden 26.4.-31.12.18 foretas nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget og helse- og 
omsorgsutvalget, valget skal foretas i tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. 
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For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være 
kvinne: 
....................   fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for perioden 26.4.-31.12.18 
....................  4. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget for perioden 26.4.-31.12.18 
 
For perioden 26.4.-31.12.18 velges: 
............... 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd  
...............  4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 20.4.-31.12.17. 
 
Elise Blixgård (Sp) gjeninntrer vervene fra 1.1.2019. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har 12.3.18 mottatt søknad om fritak fra alle politiske verv fra Elise 
Blixgård (Sp) ut 2018 pga. helsemessige årsaker. 
 
I kommunestyremøte 20.04.2017 i PS 29/17 fikk Elise Blixgård (Sp) innvilget fritak fra 
politiske verv i 2017. 
 
Elise Blixgård (Sp) har følgende verv: 
 4. vararepresentant i kommunestyret 
 Fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget 
 4. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd 

 
Valglisten til SP etter kommunestyrevalget høsten 2015. 
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I kommunestyremøte 20.04.2017 i PS 29/17 fikk Elise Blixgård (Sp) innvilget fritak fra 
politiske verv i 2017, og følgende vedtak ble fattet: 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2017. Hun gjeninntrer i vervene fra 
1.1.2018. 
 

 Følgende opprykk foretas for perioden 20.4.-31.12.17 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 20.04.- 31.12.17: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 1. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 2. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 3. Tanja Birkeland 
 4. Kirsti Marit Steinlien 
 5. Hugo Bjørnnes 

  
Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4. og Kirsti Marit 
Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
Tanja Birkeland (Sp) fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget og 4. vararepresentant i helse- 
og omsorgsutvalget for perioden 20.4.-31.12.17 
Knut Skogvold (Sp) 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
og 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 20.4.-31.12.17. 
 
 

Vurdering 
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:  
 
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. 
Elise Blixgård (Sp) søker om et kortere tidsrom permisjon (8 mndr.) pga. helsemessige årsaker.   
 
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. 
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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 Elise Blixgård (Sp) foretas 
det nyvalg av Hugo Bjørnnes (Sp) som kom på 9. plass på valglisten til SP etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/78-8 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 29.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Nyvalg av barnerepresentant i plansaker 2018-2019 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§3-3 
 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling 
 
 

Saksopplysninger 
16.6.2016 vedtok Nordreisa kommunestyre:  
Helga Jæger Wigdel (Sv) barnerepresentant i plansaker for perioden 2016-2019.  
20.4.2017 vedtok Nordreisa kommunestyre:  
Helga Jæger Wigdel (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.  
Ved en inkurie ble det ikke foretatt nyvalg av barnerepresentant i plansaker. 
 
Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker for å 
synliggjøre deres interesser. 

Barnerepresentant i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel § 3-3. 

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen.» 

Kommunestyret står etter plan- og bygningsloven av 2008 friere til å delegere oppgaver og 
kompetanse som tidligere lå i det faste utvalget for plansaker og barnerepresentant.  
Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer 
direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i 
plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. 
Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 
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Vurdering 
Funksjonen som barnerepresentant er hjemlet Plan- og bygningslova si § 3-3:  
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine 
interesser i planleggingen. 
Ordninga med barnerepresentant er også en del av den norske tilrettelegginga for å oppfylle 
forpliktelsene i FN sin barnekonvensjon, som ble ratifisert i 1991. 
 
Kommunestyret peker ut en barnerepresentant i starten av hver valgperiode. Vedkommende skal 
ha barnefaglig kompetanse.  
 
Barnerepresentanten er politisk uavhengig og ikke plassert under rådmannen eller etatsledere sin 
instruksjonsmyndighet. 
 
Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor kommunen sitt 
planutvalg. Barnerepresentanten har rett til å få gjort protokollmerknader, men har ikke mulighet 
til å klage over vedtak. 
 
Barnerepresentanten skal gis innsiktsmulighet og uttalerett i de deler av planlegginga som blir 
behandla av det faste utvalget for plansaker, dvs. (i hovedtrekk): 
  

 utbyggingsplaner 
 reguleringsplaner 
 kommuneplanen sin arealdel 
 kommuneplanen (inkludert økonomiplan/årsbudsjett) 
 kommunedelplaner (trafikktrygghet - idrett og friluftsliv) 

 
For å sikre deltaking skal barnerepresentanten få tilgang på sakspapirene i god tid før møtene og 
helst tidlig i oppstartsfasen av en planprosess. 
 
Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i samsvar med rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga (RPR) og yte til at barn og 
unge kjenner rettene sine på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter 
plan- og bygningslova. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-13 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Fritak fra politiske verv Håkon Mikalsen (H) - flyttet fra Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Håkon Mikalsen (H) fritas fra alle sine politiske verv ut valgperioden da han har flyttet fra 
Nordreisa kommune. 
 
Det foretas nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget, valget skal foretas i tråd med bestemmelsene i 
kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av 
utvalget, må den som velges være mann. 
 
Oppvekst- og kultuturvalget 
Høyres medlemmer Høyres varamedlemmer 
Per Sverre Moen  1.Margit Hansen Krone 

2.Anne Merete S. Fyhn 
3. ................................. 

 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har i dag fått melding fra leder i Nordreisa Høyre at Håkon Mikalsen (H) er 
flyttet fra kommunen. 
Håkon Mikalsen (H) har følgende verv: 
3.vara på Høyers liste i Oppvekst- og kulturutvalget. 

Vurdering 
Kommuneloven § 15 slår fast at den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, trer endelig ut av dette. For å være valgbar, må man være folkeregisterført i 
vedkommende kommune. Håkon Mikalsen har meldt flytting ut av kommunen, og er fra 
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utflyttingsdatoen ikke lenger valgbar i Nordreisa kommune. Han må fritas fra sine verv som 
folkevalgt i Nordreisa kommune, og det må foretas nyvalg til de vervene han trer ut av. 
 
Nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget skal foretas i tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 
16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av utvalget, må den som 
velges være mann. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-12 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Fritak fra alle politiske verv Reidun Dahl (Frp) - flyttet fra Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

Rådmannens innstilling 
Reidun Dahl (Frp) gis fritak fra politiske verv ut valgperioden. 
 
Nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget og helse- og omsorgsutvalget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være kvinne. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget 
FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 
Ann Kristin Thorheim 1............................ 

2.Jonny Henriksen 
3.Asbjørn Tretten 

 
Helse- og omsorgsutvalget 
FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 
Bjørn Garden  1.Heidi Gausdal 

2..................................... 
3.Jonny Henriksen 

 
 

Saksopplysninger 
Reidun Dahl (Frp) søker i e-post av 21.2.18 om fritak fra politiske verv ut valgperioden da hun 
har flyttet fra Nordreisa kommune. 
 
Reidun Dahl (Frp) har følgende verv: 
1.varamedlem i oppvekst- og kulturutvalget 
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2.varamedlem i helse- og omsorgsutvalget 
 

Vurdering 
Kommuneloven § 15 slår fast at den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, trer endelig ut av dette. For å være valgbar, må man være folkeregisterført i 
vedkommende kommune. Reidun Dahl har meldt flytting ut av kommunen, og er fra 
utflyttingsdatoen ikke lenger valgbar i Nordreisa kommune. Hun må fritas fra sine verv som 
folkevalgt i Nordreisa kommune, og det må foretas nyvalg til de vervene hun trer ut av. 
 
Nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget og helse- og omsorgsutvalget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være kvinne.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/302-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til konstituert vannområdeutvalg i Nordreisa-
Kvænangen 2018-2019 

Henvisning til lovverk: 
Vannforskriften  

Vedlegg 
1 Saksliste utvalgsmøte 21 mars 2018 

 

Rådmannens innstilling 
Representanter til konstituert vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 2018-2019: 
Fast politisk representant:  Personlig vara: 
......................    ---------------------- 
 
Fast administrativ representant: Personlig vara: 
........................   ................................. 
 
 

Saksopplysninger 
Vannområdeutvalget skal bidra til å karakterisere vannforekomster og vurdere tiltak, som skal 
gjennomføres med sikte på å kunne inngå i arbeidet på vannregionnivå i henhold til 
vannforskriften. Vannområdeutvalget kan bestå av alle relevante myndigheter og alle relevante 
interessenter. Vannområdeutvalgets oppgave er å sikre lokal forankring, fremskaffe lokal 
kunnskap og generere forslag til miljøtiltak.  
 
Vannområdet omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord. For Kåfjord kommune 
er det en liten del av kommunen som kommer inn i dette vannområdet. Se bilde under.  
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Det meste av Kåfjord kommune kommer inn i vannområdet Lyngen-Skjervøy.  
Møte i dette vannområdeutvalget er planlagt gjennomført i april.  
 
Innkalling og saksliste til møtet den 21.mars i vannområdet Nordreisa-Kvænangen er vedlagt. 
Da ordfører og varaordfører var forhindret til å delta på dette møtet, har ordfører avtalt at Hilde 
Nyvoll (Ap) møter. 
 

Vurdering 
Det er fordelaktig med en representant fra administrasjonen og en politisk valgt representant, 
men det er opp til kommunestyret å besluttet dette.  
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Side 1 av 2 

Vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 
 

 

 
Representanter for vannområdet Nordreisa-Kvænangen innkalles med dette til møte 

onsdag 21.mars 2018 kl. 13:00 til 15:00 på formannskapssalen, Nordreisa kommune 

 

 

 
SAKSLISTE 
 

 
Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

 

 

Sak 2/18 Konstituering av utvalget 

 

 Saksopplysning 

Utvalget skal konstitueres. Det skal velges leder og nestleder/stedfortreder. 

   

Vedtak 

 

 

Sak 3/18 Orientering fra vannregionmyndigheten 

  

Saksopplysning 

Seniorådgiver fra næringsetaten i Troms Fylkeskommune, Matthias Zielke 

orienterer om vannregionmyndigheten med hensyn på:  

 Roller og ansvarsområder 

 Prosjektets økonomi og finansiering 

 

Vedtak 

 

 

Sak 4/18 Organisering av arbeidet i vannregionen 

   

 Saksopplysning 

Vannregionmyndigheten ønsker en drøfting av inndelingen av 

vannområdeutvalgene. I regional vannforvaltningsplan for «Troms nord» 

(2016-2021) og innenfor vannområdekoordinators ansvarsområder 

finner vi tre (3) vannområder med tilhørende vannområdeutvalg. Disse 

er: 

 

 Nordreisa-Kvænangen (kommunene Nordreisa, Kvænangen og 

en liten del av Kåfjord)  

 Lyngen-Skjervøy (Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og deler av 

Balsfjord og Nordreisa kommuner)  

 Balsfjord-Karlsøy (Karlsøy, Tromsø, Balsfjord og deler av Storfjord 

og Lyngen kommune).  

 

Denne inndelingen betyr i praksis at flere kommuner er i to (2) utvalg. I 

vannforskriften står det følgende om organiseringen av arbeidet i 

vannregionen: 

 og deler av Storfjord 
§23.(organisering av arbeidet i vannregionen) 
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Side 2 av 2 

Vannregionmyndigheten kan i samarbeid med vannregionutvalget der det er 
hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i 
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av 
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende 
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, 
forventede utfordringer og allerede igangsatte tiltak. 

 
Arbeidet som utføres i et vannområde fastsatt i henhold til første ledd, herunder bidrag til å 
karakterisere vannforekomster og vurdere tiltak, skal gjennomføres med sikte på å kunne 
inngå i arbeidet på vannregionnivå i henhold til denne forskriften. 

 
Vannregionmyndigheten gir i nødvendig utstrekning rammer og veiledning for organisering 
og gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legger til rette for at dette skjer på en 
faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister. 

 
Forslag til inndeling i vannområder skal inngå som en del av planprogrammet for 
utarbeidelse av forvaltningsplan. 

 

Det konstituerte vannområdeutvalget drøfter om dagens inndeling 

organisering er hensiktsmessig, og om det finnes alternative modeller som er 

bedre enn dagens organisering.  

 

Vedtak 

 

 

Sak 5/18 Vannforskriften og arbeidet med vann  

 

Saksopplysning 

Vannområdekoordinator tar en gjennomgang som belyser: 

 Grunnleggende spørsmål om vannforskriften og vannområdeutvalgets 

arbeid 

 Status i Troms 

 Status i det enkelte vannområde  

 

Vedtak 

 

 

  

Sak 6/18 Prioritering av tiltak 

  

Saksopplysning 

Vannområdekoordinator har i sak 5/18 orientert om status i vannområdet. 

Vannområdeutvalget tar stilling til hvilke tiltak som skal prioriteres i 

vannområdet.  

 

Vedtak 

 

 

 

 

Nordreisa 7. mars 2018 

 

Jan A. Holmgren, 

Vannområdekoordinator 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-15 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 20.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/18 Nordreisa valgstyre 22.03.2018 
6/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om fritak fra politiske verv Heidi Gausdal (Frp) for resten av 
valgperioden 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 

 Heidi Gausdal (Frp) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Anne Kirstin Korsfur 
Arthur Tørfoss 
John Roald Karlsen  

1.Ragnhild Hammari 
2.Ann Kristin Thorheim 
3.Bjørn Garden 
4.Harald Willy Henriksen 
5.Jonny Henriksen 
6.Torbjørn Berg 

 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Det foretas nyvalg til helse- og omsorgsutvalget, miljø,- plan og utviklingsutvalget, 
dispensasjonsutvalget, rådet for funksjonshemmede, valget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være mann. 
 
Helse- og omsorgsutvalget 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Bjørn Garden  1........................................ 

2. Reidun Dahl – søkt fritak – egen sak 
3. Jonny Henriksen 
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Miljø,- plan og utviklingsutvalget 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Ragnhild Hammari  1. Jonny Henriksen 

2. .................................... 
3. Paul Pedersen 

 
Rådet for funksjonshemmede 
Politiske representanter Personlige varamedlem 
Trine Lise Haraldsdatter (Mdg) 
Harry Kristiansen (Ap)  

........................................ 
Davida Olsen (Krf) 

 
Dispensasjonsutvalget 
 Varamedlemmer 
.......................................................... 1.Tor Rasmussen (H) 

2. Per Håvard Steinsvik (partipolitisk uavhengig)  
 
Ny nestleder i dispensasjonsutvalget: ..................................................... 

 

Saksopplysninger 
Heidi Gausdal søker i brev av 19.3.18 om permisjon fra alle sine politiske verv for resten av 
valgperioden og grunngir sin søknad med personlige årsaker. 
 
Heidi Gausdal har følgende verv: 

 4. vararepresentant i kommunestyret 
 Medlem og nestleder i dispensasjonsutvalget 
 1. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 Personlig vararepresentant i rådet for funksjonshemmede 
 2. vararepresentant i miljø,- plan og utviklingsutvalget 

 
Valglisten til FRP etter kommunestyrevalget høsten 2015: 
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Vurdering 
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. 
 
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. 
Heidi Gausdal (Frp) søker fritak for resten av valgperioden pga. personlige forhold.   
 
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 Heidi Gausdal (Frp) 
foretas det nyvalg av Torbjørn Berg (Frp) som kom på 10. plass på valglisten til Frp etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
 
Det foretas nyvalg av medlem og nestleder til dispensasjonsutvalget, 1. vararepresentant i helse- 
og omsorgsutvalget, personlig vararepresentant i rådet for funksjonshemmede og 2. 
vararepresentant i miljø,- plan og utviklingsutvalget, valget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være kvinne. 
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