
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgnemnd 
Møtested: e-post, e-post 
Dato: 16.04.2018 
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 7/18 Søknad om permisjon fra politisk verv som 
vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget til 
januar 2019 for Guro Nordgaard Siri (H) 

 2015/198 

PS 8/18 Nyvalg av vararepresentant fra Nordreisa Høyre 
til kontrollutvalget 

 2015/2108 

PS 9/18 Nyvalg til klagenemnd etter innvilgelse av fritak 
for Helga Jæger Wigdel 

 2015/2266 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-17 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 26.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/18 Nordreisa valgnemnd 16.04.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget til januar 2019 for Guro Nordgaard Siri (H) 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Guro Nordgaard Siri (H) gis permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget frem til 31.12.2018.  
 
Nyvalg til 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. 
 
Helse- og omsorgsutvalget gjeldende fra vedtaksdato til 31.12.19: 
 
Høyres medlemmer Høyres varamedlemsrekke 
Herborg Ringstad   1. Øystein Jensen 

2. Merete Rollstad 
3. Bjarne Josefsen 

Etter 31.12.18 gjeninntrer Guro Nordgaard Siri (H) som vararepresentant nr 2.  
 
 

Saksopplysninger 
Guro Nordgaard Siri (H) søker i sms av 23.3.18 om permisjon som vara i helse- og 
omsorgsutvalget i perioden januar 2018 til januar 2019, hun opplyser i sin søknad at hun har 
flyttet til Kautokeino.  
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Jf. opplysninger fra folkeregisteret pr 26.3.18 står Guro Nordgaard Siri registret bosatt i 
Nordreisa kommune. 

Vurdering 
Ihht. Kommunelovens bestemmelser § 15 nr. 2. kan kommunestyret 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.  
 
Ihht. Kommunelovens bestemmelser i §15 nr 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt 
organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting 
fra kommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen 
varer 
 
 
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. 
 
Guro Nordgaard Siri (H) søker om et kortere tidsrom permisjon (1 år) da det vil medføre 
vanskeligheter å skjøtte sitt verv som vararepresentant da hun bor i Kautokeino.  
 
Det foretas nyvalg til helse- og omsorgsutvalget gjeldende frem til 1.1.19, 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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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2108-5 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 26.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/18 Nordreisa valgnemnd 16.04.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Nyvalg av vararepresentant fra Nordreisa Høyre til kontrollutvalget 

Henvisning til lovverk: 
Kommunelovens §77 
Forskrift om kontrollutvalg 
Kommuneloven 

Valgnemndas innstilling 
Fra høyre gjøres følgende nyvalg til kontrollutvalget for resten av valgperioden: 
 
Kontrollutvalget 
Faste representanter Høyre/frps medlemmer Høyres/FrPs varamedlemmer 
John Karlsen (FrP) 
Tore Yttregaard (H) 
Margit Myrvang (H) 

1.Harald W. Henriksen (FrP) 
2.Dag Roar Stangeland (H) 
3.Torstein Nygaard (H)  
4. Svetlana Thomassen (FrP) 
5. Anita Lilleberg (FrP) 
6. Jon Alfred Bråstad (H) 
 

 
 

Saksopplysninger 
Hermod Larsen (H) har gått bort. Han var valgt som 3. vararepresentant for Høyre. 
 
Ihht. Kommunelovens §16 nr. 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn 
kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges 
nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig 
velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
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I reglement §2 for kontrollutvalget for Nordreisa kommune står bl.a.  at det velges fem 
medlemmer og to varamedlemmer per medlem. Minst ett av medlemmene velges blant 
kommunestyrets medlemmer.  
 

Vurdering 
Det foretas nyvalg til kontrollutvalget, 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. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2266-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 27.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/18 Nordreisa valgnemnd 16.04.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Nyvalg til klagenemnd etter innvilgelse av fritak for Helga Jæger Wigdel 

Henvisning til lovverk: 
forvaltningsloven § 28 annet ledd, jf. kommuneloven § 10. 
Reglement for klagenemnd 
 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
Helga Jæger Wigdel ble innvilget fritak fra alle sine politiske verv i kommunestyremøte 20.4.17, 
ved en inkurie ble det ikke foretatt nyvalg til klagenemnda der Helga Jæger Wigdel er personlig 
vara for Ole Morten Pedersen (Ap). 
 
Det skal velges 8 medlemmer i klagenemnda, 2 fra kommunestyret og en fra hvert 
innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlig varamedlemmer fra samme organ som medlemmet. 
 
Kommunestyret    2 med personlig varamedlem 
Formannskapet    1 med personlig varamedlem 
Administrasjonsutvalget   1 med personlig varamedlem 
Næringsutvalget    1 med personlig varamedlem 
Oppvekst- og kulturutvalget  1 med personlig varamedlem 
Helse- og omsorgsutvalget  1 med personlig varamedlem 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget 1 med personlig varamedlem 
 
Kommunestyret vedtok klagenemnd for perioden 2015-2019 i PS 35/15 i møte 16.10.2015. 
 

Medlemmer Personlig varamedlem  
Ole Morten Pedersen (Ap) Helga Jæger Widgel (Sv) Kommunestyret 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) Tor Arne Isaksen (Krf) Kommunestyret 
Siv Elin Hansen (Sv) Sigleif Pedersen (Ap) Formannskap/administrasjonsutvalg 
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Ola Dyrstad (SP) Ragnhild Hammari (FrP) Miljø,- plan og utviklingsutvalget 
Trond Bjerkmo (Ap) Sigrund Hestdal (Ap) Helse- og omsorgsutvalget 
Davida Olsen (Krf) Per Sverre Moen (H) Oppvekst- og kultur 
Olaug Bergset (Sp) Bjørn Arne Olsen (Mdg) Næringsutvalget 
Leder: Ole Morten Pedersen (Ap) 
Nestleder: Anne Kirstin Korsfur (Frp) 

 
Klagenemnda har i dag 7 medlemmer, hvorav to fra kommunestyret og en fra hvert 
innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlige varamedlemmer fra samme organ som 
medlemmet. 

Vurdering 
Det velges personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) 
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