
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 26.02.2020 
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.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Valg av representant til representantskapet i K-
Sekretariatet IKS 2019-2023 

 2019/1417 

PS 2/20 Valg av representanter til Vannområdeutvalg 
Nord-Troms 2019-2023 

 2019/1415 

PS 3/20 Valg av representant til generalforsamling i Nord-
Troms Museum 2019-2023 

 2019/1420 

PS 4/20 Valg av representanter til nasjonalpark- og 
verneområdestyrene 2019-2023 

 2019/1005 

PS 5/20 Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd  2019/1104 
PS 6/20 Valg av representanter til representantskapet i 

IKAT 2019-2023 
 2019/1042 

PS 7/20 Valg av representanter til 17. mai komitè 2019-2023   
PS 8/20 Søknad om fritak fra verv som varamedlem i 

eldrerådet for perioden 2019-2023 fra Margit Hansen-
Krone 

  

PS 9/20 Valg av representanter til bygdedraktutvalg for 
perioden 2019-2023 

  

PS 10/20 Valg av representanter til sakkyndigutvalg for 
eiendomsskatt 2019-2023 

  

PS 11/20 Valg av representanter til tilflyttingsutvalg for 
perioden 2019-2023 

  

PS 12/20 Valg av representanter til klageutvalg for 
eiendomsskatt 2019-2023 

  

 
 
Til orientering blir samarbeidsutvalg for barnehager og skoler først behandlet av oppvekst- og 
kulturutvalget – og endelig vedtak blir gjort i kommunestyret. 
 
Vedr. saker sendt tilbake fra kommunestyremøtet 19.12.19: 
Under valgsakene krevde repr. John Roald Karlsen (Frp) forholdstallsvalg til de gjenstående 
valgene vi hadde den 19.12.19 (er nå på sakslisten fra PS 1 til  PS 6/20 til valgutvalget) 
Rådmannen kontaktet da fylkesmannen for å få en avklaring. Nedenfor ser dere svar fra 
fylkesmannen i Troms og Finnmark på spørsmål om kravet fra repr Karlsen:  
 
Hvilke regler som regulerer valg av representanter mv. vil avgjøres av den lov som hjemler 
opprettelse av organet. Dersom organet er opprettet i medhold av kommuneloven, skal 
kommunelovens regler for valg følges. Dersom det er tale om  f.eks. IKS-loven for IKS, er det 
gitt egne regler i IKS-loven, og tilsvarende er det aksjeloven som regulerer AS osv. Dere må 
dermed undersøke dette for alle de aktuelle selskaper/organer/samarbeid som du nevner ut fra 
stiftelsesmåten. 
  
I Bernts kommentarutgave til gammel kommunelov, som fortsatt er aktuell fordi reglene på dette 
punkt er videreført, jf. Prop. 46 L, merknad til § 7-4, står følgende om bakgrunnen for dette: 
  

Kapittel 6 [i gammel kommunelov] gjelder heller ikke for statlige utvalg, styrer eller 
nemnder, selv om kommunen eller fylkeskommunen velger noen av medlemmene, eller 
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styrer, stiftelser, samarbeidsutvalg med mer som er organisert på annet grunnlag enn 
kommuneloven. Men de prosessuelle reglene i § 30-34 for møter i kommunale organer, 
gjelder også for den valghandling som foretas her til slike organer, slik det legges til 
grunn i uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling 3. september 1998, sak 98/5456 E. 
  
Derimot må det antas at bestemmelsen i § 35 nr. 4 om rett for ethvert medlem til å kreve 
at valg «av medlemmer av nemnder» skjer som forholdsvalg, bare tar sikte på valg til 
kommunale organer. Det betyr at et flertall i kommunestyret kan velge representanter til 
interkommunalt selskap, foreninger, stiftelser med mer, som representerer flertallssynet i 
kommunen, slik at kommunen taler med en stemme i disse organene, og at man unngår at 
et mindretall fra kommunen kan inngå i koalisjoner med medlemmer fra andre og 
dermed medvirke til vedtak som er i strid med flertallssynet i den kommunen de 
representerer.  
  

I noen tilfeller kan imidlertid særloven uttrykkelig vise til at kommunelovens regler om valg til 
folkevalgte organer skal gjelde. 
  
Fylkesmannen har ikke veiledningsansvar ift. aksjeloven m.m. Følgende bestemmelse står 
imidlertid i IKS-lovens § 6: 
  

§ 6.Representantskapet og dets sammensetning 
Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst 
én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine 
representanter. Er et interkommunalt selskap deltaker, oppnevner selskapets 
representantskap dets representanter. Det skal oppnevnes minst like mange 
varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, 
velger representantskapet selv sin leder og nestleder. 

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved 
forholdsvalg eller flertallsvalg. 

Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet. 

Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i 
selskapsavtalen. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine 
representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av 
valgperioden. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1417-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
119/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 
1/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
http://www.k-sek.no/  

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representant og vararepresentant i K-Sekretariatet IKS 2019-2023: 
Representant:    Vararepresentant: 
Terje Olsen (H)  Kirsti Hansen-Krone (Sv) 
 
 

Saksopplysninger 
K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonene for 
kontrollutvalgene i Troms fylkeskommune, Longyearbyen lokalstyre og tjufem kommuner i 
Troms og Nordland. Selskapet skal påse at saker som behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig 
utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. K-Sekretariatet er utvalgenes operative ledd og 
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skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen. Selskapet har 
hovedkontor i Tromsø og avdelingskontorer i Harstad, Finnsnes og Nord-Troms. 
 
Nordreisa kommune har 2,11% andel i k-sekretariatet IKS.,  
 
Selskapet har tre nivå: representantskap, styre og daglig leder.  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og 
fylkeskommunen velger sin representant med personlig vararepresentant. Representantskapet 
velger selv leder og nestleder. 
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøter. Ordinært representantskapsmøte 
skal behandle: 
Årsmelding og regnskap, valg av styret, valg av revisor, godtgjørelse til tillitsvalgte, 
overordnede mål og retningslinjer for driften, budsjettforutsetninger- og rammer, rammer for 
låneopptak, tilskuddsordning fra deltakerne, andre saker som er forberedt ved innkallingen. 
 
Spørsmål og kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler 
avgjøres av representantskapet. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har 2,11% andel i K-Sekretariatet IKS og skal dermed ha representant og 
vararepresentant i representantskapet i K-Sekretariatet IKS.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1415-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
122/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 
2/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til Vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Vannforskriften  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
Vannportalen 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å vedta følgende: 
Representanter til vannområdeutvalg Nord-Troms 2019-2023 
Fast politisk representant  Personlig vara 
Tom Vegar Kiil (Sv)   Hermann Olaussen Hermansen (H) 

 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre har i PS 24/19 i møte 21.5.19 vedtatt at kommunen inngår i et felles 
vannområdeutvalg Troms Nord, hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og 
Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av 
de nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene.  
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Slike saker skal referert i vannområdeutvalget Troms Nord. 
 
De viktigste oppgavene til vannområdeutvalget er: 
 

 Bidra med lokalkunnskap om påvirkninger, tilstand og igangsette tiltak i 
vannforekomstene 

 Utarbeide lokale tiltaksanalyser 
 Være en arena for lokal kunnskap og engasjement, samt gjennomføre oppfølgingsmøter 

mellom de berørte partene 
 Vannområdeutvalgene er viktige i oppfølgingsfasen av forvaltningsplanen, og blir 

sentrale når forvaltningsplanen skal rulleres i 2021 
 
Vurdering 
Det velges representant og vararepresentant til vannområdeutvalg Nord-Troms for inneværende 
valgperiode. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1420-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
121/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 
3/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representant til generalforsamling og valg av representant til styret i 
Nord-Troms Museum 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
https://ntrm.no/  

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til generalforsamlingen i Nord-Troms Museum AS 
Fast representant   personlig vara: 
Hilde Nyvoll (Ap)   Karl Gunnar Skjønsfjell (H) 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Museum AS, eid av Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy 
kommune, Kåfjord kommune, Lyngen kommune og Storfjord kommune.  
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Formålet med Nord-Troms Museum AS er museumsdrift i Nord Troms på områder som er 
viktig for den kulturelle historien for regionen og relevant for fremtiden. Synliggjøring av det 
kulturelle mangfoldet i Nord Troms er særlig viktige områder. 
 
Generalforsamlingen består av alle aksjonærer.  
 
Styret settes sammen av en representant fra hver av aksjonærene og en av de ansatte.  
 

Vurdering 
Kommunestyret velger representant til generalforsamling med personlig varamedlem. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1005-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 10.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
123/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 
4/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Vedtekter for Reisa nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 2019-2023 
Fast medlem:   Varamedlem: 
Herborg Ringstad (H)  Ola Dyrstad (Sp) 
Sigrund Hestdal (Ap)  Tom Vegar Kiil (Sv) 
 
 

Saksopplysninger 
Nasjonalparkstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det 
faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling 
fra kommunen, fylkestinget i Troms og Sametinget. 
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Kommunen skal være representert med to medlemmer og innstiller to kvinner og to menn blant 
kommunestyrets medlemmer. Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra 
fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller en kvinne og en mann blant fylkestingets/fylkesrådets 
medlemmer. Sametinget skal være representert ved to medlemmer, og innstiller en mann og en 
kvinne med varamedlemmer av samme kjønn. 
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis kommunestyret, 
fylkestinget og Sametinget. 
 
Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder. 
 
Miljødirektoratet vil så snart de har fått svar fra kommunene/fylkeskommunene reoppnevne 
nasjonalpark-/verneområdestyrene på bakgrunn av forslagene som er kommet fra 
kommunene/fylkeskommunene. Sammensetningen av styret skal følge kravene til 
kjønnsfordeling i likestillingsloven § 13. 

Vurdering 
Nordreisa kommune innstiller to kvinner og to menn blant kommunestyrets medlemmer til 
Nasjonalparkstyret.
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Vedtekter for Reisa nasjonalparkstyre 

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje 

punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av myndighet til Miljødirektoratet

i brev av 14. oktober 2014, jf. kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt følgende 

vedtekter for nasjonalparkstyret:

1. VEDTEKTENES FORMÅL

Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og 

kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i 

tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

2. STYRETS MYNDIGHET

Verneområdene skal forvaltes av et nasjonalparkstyre, jf. naturmangfoldloven § 62 

annet ledd tredje punktum, innenfor rammen av naturmangfoldloven, herunder 

lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, lovkapittel V 

Områdevern og verneforskrifter for de enkelte verneområdene.

Nasjonalparkstyret anses som en juridisk person med myndighet til å inngå avtaler og 

påta seg forpliktelser innenfor de økonomiske rammene styret disponerer.

3.GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

Nasjonalparkstyretstyret skal ha forvaltningsansvaret for følgende verneområder:

IID Områdenavn Verneform 

VV00000108 Reisa Nasjonalpark

VV00000113 Ráisduottarháldi Landskapsvernområde

12



4.NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETNING 

MV

Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i 

likestillingsloven § 13

Nasjonalparkstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når 

det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet 

etter innstilling fra kommunen, fylkestinget i Troms og Sametinget.

Kommunen skal være representert med to medlemmer og innstiller to kvinner og to

menn blant kommunestyrets medlemmer. Fylkeskommunen skal være representert 

med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller en kvinne og en mann blant 

fylkestingets/fylkesrådets medlemmer. Sametinget skal være representert ved to

medlemmer, og innstiller en mann og en kvinne med varamedlemmer av samme 

kjønn.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis

kommunestyret, fylkestinget og Sametinget.

Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder.

5.OPPRETTELSE AV ARBEIDSUTVALG

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret, hvorav minst ett 

medlem bør være av representanter innstilt av Sametinget.

Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter 

naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning 

for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper 

fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med 

naturmangfoldloven/verneforskriftene.

6.NASJONALPARKSTYRESEKRETARIAT

Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en eller flere nasjonalparkforvalter(e) 

som ansettes av Fylkesmannen i Troms og i dialog med styret. Fylkesmannen i Troms har 

personalansvaret for nasjonalparkforvalteren(e). 

6.1 Forvalters rolle

Forvalteren skal i samråd med nasjonalparkstyret sørge for enhetlig og helhetlig 

forvaltning av verneområdene uavhengig av administrative grenser. Forvalterens

hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalpark-styret og faglig forberede alle 
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styresaker. Forvalteren skal gjennom sin saksbehandling bidra til at styret forvalter 

områdene i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriftene, og følge 

forvaltningslovens bestemmelser.

Forvalteren er underlagt styret i forvaltningen av verneområdene. Vedtak forvalteren

fatter ved delegert myndighet etter pkt. 6.2 skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, 

verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent 

forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for 

behandlingen av denne typen saker.

6.2 Styrets rolle i forhold til forvalter(ene)

Styret kan gi forvalter(e) myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med 

kurant karakter menes følgende:

 Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om 

ferdsel og motorferdsel.

 Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og 

etter naturmangfoldloven § 48 der:

a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller 

arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret.    

b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av     

styret/AU i tilsvarende sak.

c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet.

Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av 

saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal 

refereres for styret.

Styret disponerer forvalters arbeidstid. Betalt overtid avtales særskilt med 

fylkesmannen.

6.3 Fylkesmannens rolle i forhold til forvalter

Ved søknader om permisjon, langtidsfravær, eller der forvalter varsler om fratredelse 

fra sin stilling, skal fylkesmannen i dialog med styret komme til enighet om hvordan 

forvalters arbeidsoppgaver skal løses inntil forvalter er tilbake, eller ny forvalter er 

ansatt.
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Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en egen instruks for prosessen knyttet til 

ansettelse av nasjonalpark-/verneområdeforvalter.

7. OM MØTENE I NASJONALPARKSTYRET

Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til 

anvendelse så langt de passer, med de tilpasninger som er fastsatt i denne 

vedtekten. Kommuneloven § 40 gjelder tilsvarende.

Styret bør tre sammen minst fire ganger hvert år og ellers når lederen bestemmer. 

Lederen plikter å kalle inn dersom minst en tredel av medlemmene ønsker det.

Varsel om innkalling til møte i nasjonalparkstyret skal skje med 2 ukers varsel. Endelig 

innkalling med saksdokumentene sendes 1 uke før møtet. Styret avgjør selv om det vil 

ta opp eventuelle saker som ettersendes senere enn dette.

Det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av styreleder og ett medlem som 

velges ved møtets begynnelse. Eventuelle protokolltilførsler må fremsettes i møtet.

Forvalters tilråding til vedtak skal fremgå av møteprotokollen.

I tilfeller der styrets vedtak har et annet utfall enn forvalters tilrådning til vedtak, 

må styrets begrunnelse for valg av annet utfall komme frem i vedtaket.

For at forvaltningsstyret skal være beslutningsdyktig må minimum halvparten av 

representantene være til stede. Vedtak fattes ved flertallsbeslutninger. Ved 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

8. STYRETS OPPGAVER

Medlemmene av styret skal forvalte verneområdene i samsvar med internasjonale 

forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriftene for det enkelte verneområde.           

Alle representantene i styret har et felles ansvar for en helhetlig forvaltning av 

verneområdene hvor ivaretakelse av verneverdiene og verneformålet er 

hovedoppgaven.

8.1 Forvaltningsplan

Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdene. Oppstart av 

planarbeidet bør skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides 

innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal 
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konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig 

tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for 

faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

8.2 Skjøtsel og besøksforvaltning

Som forvaltningsmyndighet skal styret ut fra naturmangfoldloven § 33 og verneformålet i 

de enkelte verneforskrifter vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og 

tilrettelegging. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging skal, jf. §§ 35 og 36 siste ledd, 

inngå i en forvaltningsplan godkjent av Miljødirektoratet. Forvaltningstiltak iverksettes 

på et kunnskapsbasert grunnlag i samsvar med vedtatte

forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. 

Styret kan som forvaltningsmyndighet legge til rette for at verneområdenes

potensial for verdiskapning utnyttes innenfor rammen av verneforskriftene og 

naturmangfoldloven. Dette skal skje gjennom konkrete forvaltnings- og 

skjøtselstiltak, fortrinnsvis i tråd med den delen av forvaltningsplanene som 

omhandler besøksstrategi. Styret skal ikke opptre som næringsaktør, men bør i 

denne sammenhengen innlede et samarbeid med lokalt reiseliv/øvrig reiseliv, samt 

det autoriserte besøkssenter.

Nasjonalparkstyret skal utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i 

verneområdene i tråd med den flerårige tiltaksplanen.

Styret skal etablere et nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt. Styret tildeles 

etter søknad til Miljødirektoratet årlig midler til skjøtsel og forvaltning til prioriterte tiltak 

i henhold til vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Tildelingene skjer ut i fra de 

budsjettmessige rammer det enkelte året. Nasjonalparkstyret prioriterer bruken av de 

tildelte midlene. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltnings-/tiltaksplan for 

verneområdene og andre relevante styringsdokumenter.

8.3 Myndighetsbeslutninger

Styret har myndighet til å treffe vedtak etter verneforskriftene. Styret har også 

myndighet til å gi dispensasjoner etter naturmangfoldloven § 48, jf. § 77 annet 

punktum.

8.4 Grensemerking og informasjon

Styret har ansvar for at det gjennomføres nødvendig grensemerking og vedlikehold av 

merkingen i verneområdene. Merkingen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt av 

Miljødirektoratet.
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Som forvaltningsmyndighet skal styret i besøksstrategien vurdere behovet for særskilte 

informasjonstiltak. Styret er hovedansvarlig for informasjonstiltak og skal gjennomføre 

dette i henhold til Miljødirektoratets merkestrategi.

8.5 Brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene, rapporter og 

anmeldelser

Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på 

verneforskriftene som styret får kjennskap til blir rapportert/anmeldt til politiet dersom det 

er grunn til å anta at forholdet er straffbart.

Kopi av anmeldelse/rapport, samt avgjørelse fra politiet skal sendes Fylkesmannen og 

Miljødirektoratet. Der administrative sanksjoner er aktuelt jf naturmangfoldloven kap. IX, 

skal styret oversende en rapport om forholdet til Fylkesmannen - med kopi til 

Miljødirektoratet.

8.6 Orientering om vedtak

Fylkesmannen i Troms og Miljødirektoratet skal ha tilsendt kopi av alle vedtak truffet av 

nasjonalparkstyret, nasjonalparkforvalteren eller arbeidsutvalget. Rapporter og 

anmeldelser for brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene skal sendes til 

Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Vedtak styret, forvalteren eller arbeidsutvalget har truffet i medhold av 

naturmangfoldloven og verneforskriften skal fortløpende registreres i 

Miljøvedtaksregisteret.

8.7 Rapportering om forvaltning

Styret har ansvar for årlig å rapportere om forvaltningen til Miljødirektoratet og 

Fylkesmannen etter fastsatte maler.

9. RÅDGIVENDE UTVALG

Styret skal oppnevne et rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de 

ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, reindriften andre særlig berørte 

offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, 

bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst ett årlig 

dialogmøte med rådgivende utvalg.
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10. ADMINISTRATIVT KONTAKTUTVALG

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale 

forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av 

representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

11. TILSYN

Statens naturoppsyn har tilsynsmyndighet i områdene, jf. lov om statlig 

naturoppsyn.

12. KLAGEADGANG, KLAGEINSTANS OG KLAGEBEHANDLING

Fylkesmannen har klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret jf. 

naturmangfoldloven § 62 tredje ledd siste setning. For øvrig gjelder de alminnelige regler 

om klageadgang.

Klage på vedtak truffet av styret, må vurderes/klagebehandles av styret med mindre det 

er avtalt at saken kan behandles av AU/forvalter.

Dersom vedtak truffet av AU/forvalteren etter delegert myndighet påklages, skal klagen 

vurderes/klagebehandles av styret/arbeidsutvalget før den eventuelt sendes over til 

Miljødirektoratet som endelig klageinstans.  

Miljødirektoratet er endelig klageinstans for vedtak som treffes av styret/ forvalter som 

forvaltningsmyndighet. 

13. INSTRUKSJON, TILBAKEKALLING AV DELEGERT MYNDIGHET

Dersom forutsetningene for delegeringen av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter 

styret å informere Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet kan gripe inn gjennom instruksjon, eller eventuelt tilbakekalling av 

delegert myndighet dersom forvaltningen av verneområdene ikke er i samsvar med 

naturmangfoldloven og verneforskriftene.

14. ENDRING AV VEDTEKTENE 

Miljødirektoratet kan endre disse vedtektene.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1104-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
124/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 
5/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
https://friluftsraad.utinord.no/  
 
Vedtekter 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til Nord-Troms Friluftsråd 2019-2023: 
Ola Dyrstad (Sp) og Lise Beate Brekmoe (Ap) 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven 
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mellom Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, og Skjervøy 
kommune.  
 
Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og 
organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 
omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. 
 
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret, samarbeidsgruppa og en administrasjon som 
står for den daglige driften. 
 
Årsmøtet består av 2 utsendinger fra hver deltakerkommuner valgt for kommunestyreperioden 
av kommunen. Når kommunene velger 2 eller flere årsmøterepresentanter, skal begge kjønn 
være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser.  
 
Styret består av ett medlem fra hver medlemskommune valgt blant de oppnevnte 
årsmøteutsendingene fra deltakerkommunene. 

Vurdering 
Kommunestyret velger 2 utsendinger til Nord-Troms Friluftsråd, begge kjønn skal være 
representert.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1042-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
120/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 
6/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 

https://arkivtroms.no/  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 

Valgutvalgets innstilling 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Representanter til representantskapet i IKAT 2019-2023 
Representant                             Vara representant 
Trond Bjerkmo (Ap)                 Ragnhild Dyrstad (Sp) 

 

Saksopplysninger 
Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, og har hovedkontor i 
Tromsø kommune. Selskapet har 23 deltakere, deriblant Nordreisa kommune.  
 
Selskapet skal bl.a. arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og 
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig 
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6).  
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Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd.  
 
Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef). 
 
Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS og setter rammer for 
driften og velger styre. Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet. Hver 
deltakende kommune oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med 
funksjonstid lik den kommunale valgperioden.  

Vurdering 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å velge representant og vararepresentant til 
representantskapet i Interkommunalt arkiv Troms IKS for perioden 2019-2023. 
. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/216-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til 17. mai komitè 2019-2023 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår valgutvalget å fremme forslag til kommunestyret på 3 medlemmer til 
17. mai komité for perioden 2019-2023.  
 
 

Saksopplysninger 
17. mai komitéen i Nordreisa kommune består av totalt 5 medlemmer. 
3 av medlemmene er oppnevnt av kommunestyret, 1 representant fra kirkekontoret og 1 
representant fra Musikk-korpset. Kulturkonsulent er sekretær for komitéen.  
 
Leder av komitéen er ordfører. 
  
Jf. reglement for barn og unges kommunestyre (BUK) er et av medlemmene i 17. mai komitéen 
sittende ordfører i BUK med personlig vara som er varaordfører i BUK. 
  
I perioden 2016-2019 har 17. mai komité bestått av følgende medlemmer: 
Faste representanter   Vara representant 
Ordfører     Varaordfører 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) 
Ordfører i barn og unges kommunestyre Varaordfører i Barn og unges kommunestyre 
1 representant fra Kirkekontoret 
1 representant fra Musikk-korpset 
 
Leder: Ordfører 
 
Kulturkonsulent er sekretær. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1088-9 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om fritak fra verv som varamedlem i eldrerådet for perioden 2019-
2023 fra Margit Hansen-Krone 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for eldrerådet 
Kommuneloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår valgutvalget å innvilge fritak fra Margit Hansen-Krone og samtidig 
fremme forslag til kommunestyret på nytt varamedlem til eldrerådet for resten av valgperioden.  
 
 

Saksopplysninger 
Margit Hansen-Krone (H) ble valgt inn som personlig vararepresentant for Tore Yttregaard (H) 
til eldrerådet i kommunestyremøtet 19.12.19 i sak 113/19 for inneværende periode.  
Pr telefonsamtale 19.2.20 søker Margit Hansen-Krone (H) om fritak fra sitt verv, hun oppgir at 
hun ikke har kapasitet til å inneha dette vervet. 

Vurdering 
Jf. Kommuneloven kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 
eller for resten av valgperioden dersom den folkevalgte ikke kan ivareta vervet sitt uten at det 
fører til vesentlig ulempe for henne. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om 
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.   
 
Etter en samlet vurdering, anbefaler kommunedirektør at søknaden fra Margit Hansen-Krone 
innvilges. Det må samtidig fremmes forslag på nytt personlig varamedlem for Tore Yttregaard 
(H).
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/217-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til bygdedraktutvalg for perioden 2019-2023 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår valgutvalget å fremme forslag til kommunestyret på 3 medlemmer og 3 
varamedlemmer til bygdedraktutvalget for perioden 2019-2023.  
 
 

Saksopplysninger 
Bygdedrakt utvalget ble opprettet i 1974. Ved hvert kommunestyrevalg har det blitt gjort valg av 
tre medlemmer og tre varamedlemmer til utvalget.  
 
Utvalget utpeker selv leder.  
 
Ved forrige periode 2016-2020 besto bygdedraktutvalget av følgende medlemmer:  
Medlemmer   Vararepresentanter: 
Ann Mary Lund  Øystein Frediksen 
Aashild Olsen   Kirsti Moskodal 
Ann Helene Jensen  Åshild Blixgård 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/219-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Eiendomsskatteloven 
Forvaltningsloven 
Kommuneloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår valgutvalget å fremme forslag til kommunestyret på 3 medlemmer og 5 
varamedlemmer til sakkyndigutvalg for eiendomsskatt for perioden 2019-2023.  
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret kan utnevne en sakkyndigutvalg som skal sette taksten på grunnlag av forslag 
fra takstmenn 
 
Jf. kommuneloven kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for 
deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.  
 
Kommunestyret velger leder. 
 
Sakkyndigutvalgets oppgaver som følge: 

 Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at 
eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer 

 Vedtar metode og hjelpeparameter 
 Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet 
 Ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor takseringsarbeidet 
 Ansvarlig for saksbehandlingsmetode 
 Ansvarlig for vedtatte takster 
 Førsteinstans ved klagebehandling 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/218-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til tilflyttingsutvalg for perioden 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Lov om Sivilforsvaret samt §10 i forskrifter om krigsutflytting 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår valgutvalget å fremme forslag til kommunestyret på 3 medlemmer og 5 
varamedlemmer til tilflyttingsutvalget for perioden 2019-2023.  

 

Saksopplysninger 
Tilflyttingsutvalget skal ha 3 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og 
nestleder. 
 
Utvalgets oppgaver er å forberede og lede tilflytting etter direktiver fra sivilforsvarets 
myndigheter i krigs- og krisesituasjoner. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/220-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av representanter til klageutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Eiendomsskatteloven  
Forvaltningsloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår valgutvalget å fremme forslag til kommunestyret på 3 medlemmer og 5 
varamedlemmer til klageutvalg for eiendomsskatt for perioden 2019-2023.  
 
 

Saksopplysninger 
Jf. kommuneloven kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller 
deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer, og 
kommunestyret velger leder.  Formannskapets medlemmer har ikke anledning til å sitte i 
klageutvalg for eiendomsskatt. 
 
Det er ikke laget egne retningslinjer eller andre instrukser for arbeidet til klageutvalget for 
eiendomsskatt, og frem til slik instruks er laget er nemndas oppgaver som følge: 
 Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 

opprettholdes 
 Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak 
 Klageutvalgets vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre 

behandling 

I forrige periode 2015-2019 har utvalget bestått av 3 medlemmer og 5 vararepresentanter, og 
utvalget hadde totalt 3 møter hvor de har behandlet totalt 8 klagesaker. 
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