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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 22/20 Suppleringsvalg av medlem i kontrollutvalg  2019/1174 
PS 23/20 Søknad om permisjon til august 2022 fra politiske 

verv - Johanne Olaussen (H) 
 2020/868 

PS 24/20 Lokale militær skjønnsnemnd for perioden 2020-
2024 

 2020/944 

PS 25/20 Valg av møtefullmektiger til forliksråd  2020/513 
 
Ettersendes  
PS 25/20 Valg av representant til felles forliksråd for Nord-Troms 
  Her skal det kun velges 1 person  

Så snart reglementet for felles forliksråd er godkjent av fylkesmannen vil saken 
bli ferdigstilt.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1174-12 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalg for resten av valgperioden 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fatte følgende vedtak: 
Nytt varamedlem fra Frp sin liste for resten av valgperioden til kontrollutvalget: ..................... 
 

Saksopplysninger 
Politisk sekretariat har fått melding om Harald W. Henriksen bortgang. Henriksen er oppført 
som varamedlem fra Frp sin liste i kontrollutvalget. 
 

Vurdering 
Kommunedirektøren ser det som nødvendig å foreta suppleringsvalg på vara for resten av 
valgperioden til Frp sin liste til kontrollutvalget da de kun har en vara på sin liste.  
 
Jf. Kommunelovens §7-10, 6. ledd: Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes 
varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av 
kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv 
velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 
fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg 
at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges 
nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få 
delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/868-4 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 14.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon til august 2022 fra politiske verv - Johanne Olaussen 
(H) 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven  
Kommuneloven 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgstyret og valgutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Johanne Olaussen (H) gis permisjon fra 29.10.2020 til 31.08.2022 
 Følgende opprykk foretas for perioden 29.10.2020 til 31.08.2020 for Høyre sin liste i 

kommunestyret: 
o Hermann O. Hermansen fra 6. til 5. plass 
o Per Sverre Moen fra 7. til 6. plass 
o Marius Johansen fra 8. til 7. plass 
o Kjetil Reiersen fra 9. til 8. plass 
o Jan Børre Johansen fra 10. til 9. plass 
o Bjørn Arne Olsen fra 11. til 10. plass 
o Kyrre Løvoll fra 12. til 11. plass 

 
Høyres medlemmer varamedlemmer 
1. Karl-Gunnar Skjønsfjell 
2. Terje Olsen 
3. Herborg Alise Ringstad 
4. Tore Yttregaard 
 

5. Hermann Olaussen Hermansen 
6. Per Sverre Moen 
7. Marius Johansen 
8. Kjetil Reiersen 
9. Jan Børre Johansen 
10. Bjørn Arne Olsen 
11. Kyrre Løvoll 

 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følende vedtak: 
 
Følgende settevaremedlemmer velges for perioden 29.10.2020 - 31.08.2022: 
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Varamedlem - oppvekst- og kulturutvalget:  
Varamedlem – driftsutvalget:  
Varamedlem – byggekomite:  
Varamedlem – dispensasjonsutvalget: 
 
 

Saksopplysninger 
Johanne Olaussen har 27.08.2020 søkt om permisjon fra sine politiske verv fram til august 2022. 
Følgende begrunnelse er gitt i søknaden: «Begrunnelse for søknad om permisjon er studie, i 
tillegg har jeg en jobb der vil oppleve å komme i habilitet i forbindelse med min rolle som 
politiker.» 
 
Olaussen er tilsatt i Nordreisa kommune som fagleder regnskap. 
 
Olaussen har følgende politiske verv: 
Varamedlem – kommunestyret 
Varamedlem - oppvekst- og kulturutvalget 
Varamedlem – driftsutvalget 
Varamedlem – byggekomite 
Varamedlem - dispensasjonsutvalget 
 
Kommunelovens § 7-9, 2. ledd: 
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. 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. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav 
på fritak hvis han eller hun søker om det. 
 
Kommunelovens §7-10, 2. ledd: 
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for 
den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges. 
 
Kommunelovens §7-10, 6. ledd: 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den 
gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg 
at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis 
det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet 
eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre 
organer. 
 
Kommunelovens §7-10, 7. ledd: 
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
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vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 
varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 
nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer 

Vurdering 
Etter kommunedirektørens skjønn fyller Johanne Olaussen vilkårene for å få innvilget permisjon 
fra politiske verv, og kommunedirektøren vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.  
 
Når det gjelder permisjon fra verv som varamedlem stiller ikke loven krav om å velge 
settevaramedlem. Det gjelder kun der det gis fritak for hele perioden. Det skal likevel vurderes 
om antall vara blir for lavt, og da kan kommunestyret selv velge midlertidige varamedlemmer, 
jfr. KL §7-10, 6. ledd.  Olaussen har søkt om 2 års permisjon, og kommunedirektøren har 
vurdert at det derfor bør velges inn midlertidige settevaramedlemmer i de verv hun innehar for 
permisjonstiden. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/944-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Forslag på medlemmer til lokal militær skjønnsnemnd for perioden 2020-
2024 

Henvisning til lovverk: 
Lov om militære rekvisisjoner [rekvisisjonsloven] 
Forskrift om militære rekvisisjoner 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fremme forsalg for kommunestyret som følge: 
 
Til den militære skjønnsnemnda for perioden 2020-2024, (A19/05), foreslås flg. kandidater 
2 medlemmer  og 2 varamedlemmer 
 
Leder: _________________ 
 
 

Saksopplysninger 
Forsvaret har i Lov av 29.6.1951 om militære rekvisisjoner en hjemmel for å kreve at bedrifter 
og privatpersoner stiller til disposisjon bygninger, arealer, kjøretøy mv., som Forsvaret vil være 
avhengig av for utføre sine oppdrag. Denne rekvisisjonsretten gjelder primært i krigssituasjoner. 
Den som stiller eiendom/-deler til disposisjon, har krav på erstatning. Til å behandle 
erstatningssaker skal det oppnevnes skjønnsnemnder, (jf. rekvisisjonsloven § 13).  
 
De lokale skjønnsnemndene består av 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. To av 
medlemmene, deriblant lederen, og to varamedlemmer oppnevnes av fylkesmannen. Det 
tredje medlemmet og varamedlemmet oppnevnes av Forsvaret. Valgperioden er på 4 år. 
(Jf rekvisisjonsloven § 14, 2. ledd.)  
 
Nordreisa kommune har mottatt brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 02.09.2020 
som ber om forslag på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til lokal militære skjønnsnemnd. 
Kommunen bes også om å foreslå leder av nemnda. Medlemmer og varamedlemmer som 
foreslås må oppfylle vilkårene etter Domstolloven av 13.august 1915 § 53, medendringer i lov 
av 11.mai 1979, nr. 14 før forslag blir sendt Fylkesmannen. 
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Medlemmer i militær skjønnsnemnd som oppnevnes fra Nordreisa har virkeområde: Nordreisa, 
Kåfjord, Karlsøy, Skjervøy og Kvænangen. 

Vurdering 
Nemndas virkeområde tilsier at de som oppnevnes må ha kunnskap om verdifastsetting av 
eiendommer, bygninger, grunn m.v. Videre omfattes medlemmene og varamedlemmene av 
kravene i domstolloven § 53, jf § 70. Dette innebærer i korte trekk at kandidatene må være 
norske statsborgere over 21 år. De må være «vederheftige» og ikke under konkursbehandling 
eller ilagt konkurskarantene.  
 
Også sammensetningen av de militære skjønnsnemndene omfattes av kravene i 
likestillingsloven § 21 til representasjon av begge kjønn selv om fylkesmannen . I dette tilfellet 
skulle begge kjønn vært representert både blant de faste medlemmene og varamedlemmene. Det 
er organet som oppnevner nemdene, som har ansvaret for at likestillingsloven blir fulgt. For at 
oppnevnende myndiget skal kunne ivareta plikten, er det gitt slik bestemmelse i Forskrift av 
2.2.1996 om representasjon av begge kjønn, § 3: 
“Når et offentlig organ innhenter forslag til kandidater til utvalg mv. fra 
organisasjoner, etater mv, skal det be om forslag som inneholder dobbelt så mange kandidater 
som organisasjonen, etaten mv. skal være representert med i utvalget. Blant de foreslåtte  
kandidatene skal det være like mange kvinner som menn. 
Medlemmer og varamedlemmer regnes hver for seg”.  
Fylkesmannen har ikke stilt noe krav til kommunens forslag i forhold til disse bestemmelsene, 
men valgutvalget bes likevel vurdere forslaget på kandidater i lys av bestemmelsene. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/513-11 

Arkiv:                X43  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Nordreisa valgutvalg 20.10.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Valg av møtefullmektiger til forliksråd  

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om forliksrådene 
Lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på 
grunnplanet). 
Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) 
 
Annen informasjon: Om å være møtefullmektiger i forliksråd 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fremme forsalg for kommunestyret som følge: 
Valgnemnda tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
Møtefullmektiger til forliksrådet 01.01.2021-31.12.2025 
Fullmektig 1: 
Fullmektig 2: 
Fullmektig 3: 
 
Det står fritt for parten som skal fremme sak for forliksrådet hvem han velger som sin 
møtefullmektig. 
 
 

Saksopplysninger 
Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, i henhold til forskrift om 
forliksrådene av 16. desember 2005 § 3. 
 
Møtefullmektigene oppnevnes av kommunen hvert fjerde år. En møtefullmektig behøver ikke 
være bosatt i kommunen. I spørsmålet om en part har møteplikt kan sekretariatet gi veiledning 
om bestemmelsene i tvisteloven §§ 6-6 og 6-7, men avgjørelse på dette punkt hører under 
forliksrådet.  
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 
samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk, jf. 
forliksrådsforskriften § 3 annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes, har noe 
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kunnskap om forliksrådets virksomhet. Møtefullmektigen bør kunne få veiledning om 
forliksrådets virksomhet og forliksrådsbehandlingen ved å henvende seg til det aktuelle 
forliksråd og sekretariat.  
 
Forliksrådforskriften §3 gir nærmere regler om utvalget av møtefullmektiger for forliksrådet. 
 
Kommunens ansvar for fullmektigene vil være begrenset til å utvise rimelig aktsomhet ved 
utvelgelsen og til å fjerne vedkommende fra utvalget dersom man får kjennskap til forhold som 
gjør det utilrådelig at han eller hun fortsatt er medlem. 
 
I perioden 2017-2021 var følgende personer valgt som møtefullmektiger: 
Fullmektig 1: Olaf Skogmo 
Fullmektig 2: Knut Ivar Skogvold 
Fullmektig 3: Elin Borch Slettli Leirbakk 
 
Møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen representerer kun den parten som oppdraget 
kommer fra. Møtefullmektigen må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på 
forhånd sette seg godt inn i disse. Møtefullmektigen skal av parten få en skriftlig møtefullmakt 
som legges frem for forliksrådet. Av denne skal det gå frem at møtefullmektigen har anledning 
til å møte på vegne av parten. Under forliksrådsbehandlingen må møtefullmektigen hele tiden 
være klar over at han/hun representerer partens interesser. Møtefullmektigen har ikke anledning 
til å gå utover partens påstander uten at parten har samtykket til dette. Møtefullmektigen har 
heller ikke anledning til å inngå forlik uten partens samtykke. Dersom parten har gitt 
møtefullmektigen fullmakt til å inngå forlik, må innholdet av forliket være i overensstemmelse 
med partens ønsker.  Dersom møtefullmektigen opptrer i strid med partens interesser, kan parten 
holde møtefullmektigen ansvarlig for dette. 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren ber valgutvalget på bakgrunn av ovennevnte saksopplysninger om og 
fremme forslag på tre møtefullmektiger over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig 
kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Det anses å være en fordel at 
de som oppnevnes, har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet.  
Møtefullmektiger velges for perioden 01.01.2021 – 31.12.2025. 
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