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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1088-18 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 25.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Nordreisa valgutvalg 14.09.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om fritak fra verv i Nordreisa eldreråd - Knut M. Pedersen 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for eldrerådet 
Kommuneloven  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å innvilge fritak til Knut M. Pedersen fra verv i 
Nordreisa eldreråd og samtidig fremme forslag til kommunestyret på nytt medlem til eldrerådet 
for resten av valgperioden. Eldrerådet velger selv ny leder. 
 
 

Saksopplysninger 
Knut M. Pedersen ber i brev av 20.07.2020 å bli fritatt fra sitt verv som medlem og leder av 
Nordreisa eldreråd.  
i sin søknad følgende: 
«Etter å ha hatt en lengere diskusjon med meg selv, er jeg, dessverre, kommet til den konklusjon 
at jeg ikke lengre har motivasjon til fortsette, hverken som leder eller medlem, i Nordreisa 
Eldreråd.  
 
Begrunnelsen er at vi, erfaringsmessig beklageligvis, ikke får svar fra kommunen, hverken på 
om våre brev til dere blir mottatt, eller om hvor og når de blir behandlet, samt at vi ikke blir tatt 
med på råd i saker som gjelder Eldrerådet arbeid.  
Heller ikke purringer ser ut til å hjelpe.  
 
Ut fra dette, velger jeg å anta, at dere ikke ser på Eldrerådet som en seriøs part i forhold til de 
beslutninger som foretas.  
 
Jeg er nå inne i min 4. periode i Eldrerådet, men har aldri opplevd at Rådet er blitt så til de 
grader neglisjert og oversett som i denne perioden.  
 
Jeg har ellers andre interessante saker som opptar meg, og vil derfor be om å bli fritatt for mitt 
verv, både som leder og medlem av Nordreisa Eldreråd.» 
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https://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/3850797.1386.xrduwpyfsq/Reglement+for+eldrer%C3%A5det.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov#shareModal


 
 
 
Knut M. Pedersen ble valgt som fast medlem fra Nordreisa pensjonistforening til eldrerådet i 
kommunestyremøtet 19.12.2019. I møte i eldrerådet 04.03.2020 ble Knut M. Pedersen valgt som 
leder. 
 
I epost av 5.8.20 opplyser Knut M. Pedersen bl.a. at da han takket ja til og stille som medlem i 
eldrerådet var han ikke motivert til og stille som leder. Han opplyser at han ble valgt som leder 
mot sin vilje i et møte han ikke hadde anledning og delta på.  

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 han. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget 
for søknaden var kjent på det tidspunktet folkevalgte samtykket i å bli valgt.  
 
Etter en samlet vurdering, anbefaler kommunedirektør at søknaden fra Knut M . Pedersen 
innvilges. Det må samtidig fremmes forslag på nytt medlem. Eldrerådet velger selv ny leder. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1459-66 

Arkiv:                X42  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 06.07.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/20 Nordreisa valgutvalg 14.09.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Suppleringsvalg - valg av meddommer til tingrett 2021-2024 

Henvisning til lovverk: 
Domstolloven 
 
Webside - domstol 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å foreta suppleringsvalg av 1 mann som meddommer til 
tingretten, forslaget  kommunestyret  
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 25.06.2020 i PS 90/20 valg av meddommere 2021-
2024: Jordskifterett, lagmannsrett og tingrett.  
 
Det viser seg ved innrapportering av meddommere til domstolen at Nordreisa kommunestyre har 
valgt en mann som meddommer til tingretten som er passert i alder 70 år – Nils Peder Sara.  
Dette skyldes at det ved behandling og utvelgelse av meddommere i møte i valgutvalget ikke ble 
oppdaget at han var passert i alderen. 
 
Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges både 
til lagmannsretten og tingretten, domstolloven § 68 siste ledd. 
 
Kommunen plikter å kontrollere at kandidaten oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. 

Vurdering 
Kommunedirektøren tilrår at valgutvalget foretar suppleringsvalg til tingretten og legger 
forslaget frem for kommunestyret for behandling og vedtak.  
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https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/%C2%A768
https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/meddommervalg/ofte-stilte-sporsmal/


 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/852-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 25.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 
21/20 Nordreisa valgutvalg 14.09.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon fra verv - Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 17.09.2020  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
Kommuneloven 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 

 Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) gis permisjon fra alle sine verv ut valgperioden.  
 

 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i kommunestyret: 
Ola Helge Dyrstad fra 6. til 5. plass 
Jan Harald Tørfoss fra 7. til 6. plass 
Johanne Elfrida Sommersæter fra 8. til 7. plass 
Tove-Mette Kristiansen fra 9. til 8. plass 
Pål Halvor Bjerkli fra 10. til 9. plass 
Hugo Bjørnnes fra 11. til 10. plass 
Isabel Kanutte Vangen fra 12. til 11. plass 
Jarle Kiil fra 13. til 12. plass 
Torbjørn Johansen fra 14. til 13. plass 
 
SP medlemmer Varamedlemmer 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov


1. Olaug Bergset 
2. Tanja Veronica Birkeland 
3. Svein-Erik Falck 
4. Harald Arne Johannes Evanger 
5. Ola Helge Dyrstad  

6. Jan Harald Tørfoss 
7. Johanne Elfrida Sommersæter 
8. Tove-Mette Kristiansen 
9. Pål Halvor Bjerkli 
10. Hugo Bjørnnes 
11. Isabel Kanutte Vangen 
12. Jarle Kiil 
13. Torbjørn Johansen 

 
 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i formannskapet: 

Ola Dyrstad fra 4. til 3. plass 
Nyvalg av Jan Harald Tørfoss ny 4. vararepresentant  
 
Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Olaug Bergset 
2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 
2. Svein-Erik Falk  
3. Ola Dyrstad 
4. Jan Harald Tørfoss 

 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fatte følende vedtak: 

 Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i administrasjonsutvalget: 
 

Faste medlemmer Varamedlemmer  
1. Olaug Bergset 
2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 
2. Svein-Erik Falk  
3. .. 
4. Ola Dyrstad 

 
 Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget 

 
Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Svein-Erik Falk 
2. ... 

 
 

1. Tove Mette Kristiansen 
2. Pål Halvor Bjerkli 
3. Guro Boltås 
4. Hugo Bjørnnes  

 
 Suppleringsvalg for resten av valgperioden i klageutvalget: 

 
 Medlem Personlig varamedlem 
Kommunestyret Tom Vegar Kiil (Sv) Leder ...... 
Kommunestyret Anne-Rose A. Mikkelsen (Krf) Tor Arne Isaksen (Krf) 
Administrasjonsutvalget Sigrund Hestdal (Ap) Nestleder Karl-Gunnar Skjønsfjell 

(H) 
Driftsutvalget Ola Dyrstad (Sp) Herman Olaussen 

Hermansen (H) 
Helse- og omsorgsutvalget Tore Elvestad (Ap) Tanja Birkeland (Sp) 
Næringsutvalget Olaug Bergset (Sp) Terje Eriksen (Ap) 
Formannskapet  Anne Kirstin Korsfur (Frp) John Karlsen (Frp) 
Oppvekst- og kulturutvalget  Terje Olsen (H) Arnhild Andreassen 

(Krf) 
 

7



 

Saksopplysninger 
Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) har i e-post av 14.08.2020 søkt om permisjon fra alle sine verv i 
Nordreisa kommune ut denne perioden. Permisjonssøknaden er grunngitt med at hun skal ha 
studier i en annen by. 
 
Ragnhild Sellevoll Dyrstad har følgende verv: 

 Medlem nr. 5 på SP sin liste i kommunestyret 
 Varamedlem i formannskapet 
 Varamedlem i administrasjonsutvalget  
 Medlem i oppvekst- og kulturutvalget 
 Varamedlem i klageutvalget 

 
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 til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 
kommunestyrevalget som legges til grunn: 
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https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/%C2%A714-2


 
 
Vurdering  
Det vises til kommunelovens § 7 andre avsnitt som har følgende ordlyd:   
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 
midlertidig eller for resten av valgperioden.» 
 
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.  
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov#shareModal


For suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 
kommunestyrevalget som legges til grunn. 
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