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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 18.09.2012 

Tid: 18:00 

 
 

 

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no.  

Varamedlemmer  møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Det vil bli spørretime hvor publikum har anledning til å stille spørsmål. 

 

 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Knut Inge Store 

Hanne Iversen 

Ina Kristine Store 

Magnhild I Mathisen 

Jan Hansen 

Jørn Stefan Opdahl 

Jarle W Andreassen 

Elena Medhus 

Marit Kjerstad 

Tor Gunnar Henriksen 

Tone Lise Roska 

Anja K Pedersen Noste 

Siv Annie Mahisen 

Oddvar Betten 

Linn Jeanne Muotka 

Astrid Siri 

Nina Ingeborg Persen 

Linn Jeanett Bergmo Store 

Jim Njuolla 

Heidi Olsen 

Verner Methi 

Helmer Kåre Losoa 

Per Torbjørn Aune 

Nils I Noste 

Torgeir Olsen 

Ane-Helen Pedersen 

Stig Erling Johnsen 

Esther Karin Stina 

Arild Johnsen 

Charles Petterson 

Kjell-Harald Erichsen 

Kate Johanne Utsi 

Harald Store 

Inger Anita Smuk 

Laila Strandbakke Smuk 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Nestleder 

Medlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem  

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem  

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

FRP 

FRP 

TVP 

H 

H 

SFP 

SFP 

SV 

SV 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

TVP 

TVP 

TVP 

TVP 

H 

H 
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Tor Ivar Hauge 

Mari-Ann Nilssen 

Terje Arild Nilssen 

 Gunn-Britt Retter 

Jan Ivvár Juuso Smuk 

Ingvald Andersen 

Jo Dikkanen 

Rávdná Márjá N. Gaup 

Kirsti Bergstø 

Sissel Røstgård 

Kari Moan 

Eirik Larsen 

Anja Helena Øfsti Uglem 

 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

Varamedlem 

H 

H 

H 

SFP 

SFP 

SFP 

SFP 

SFP 

SV 

SV 

SV 

SV 

SV 

   

 

 

 

 

Varangerbotn, 11. september 2012   

 

 

 

Knut Store 

ordfører 
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Saksnr Innhold 

PS 52/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 53/12 Referater 

RS 19/12 Omdisponering av investeringsmidler 

RS 20/12 Årsmelding for Norasenteret IKS 

RS 21/12 Rapport fra beredskapsøvelse 

RS 22/12 Møteutskrift og årsberetning 

PS 54/12 Finansiering av byggetrinn II - Oppvekstsenteret 

PS 55/12 Nesseby Smolt AS - Søknad om etablering av landbasert smoltanlegg 

PS 56/12 Elena Medhus - Søknad om fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant og 

medlem av Forliksrådet 

PS 57/12 Anja Helena Øfsti Uglem - Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til 

kommunestyret 

PS 58/12 Jens Kristian Baustad - Søknad om fritak fra vervet som medlem i Viltnemnda 

 

 

 

Rett etter spørretimen vil det bli orientering om følgende saker: 

 

- Informasjon fra teknisk etat om vannsituasjonen ved Bergeby- og Mortensnes vannverk 

 

- Orientering om scooter- og barmarksløyper 
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-  

PS 52/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 53/12 Referater 

RS 19/12 Omdisponering av investeringsmidler 

RS 20/12 Årsmelding for Norasenteret IKS 

RS 21/12 Rapport fra beredskapsøvelse 

RS 22/12 Møteutskrift og årsberetning 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

06.09.2012 

2011/288-0 / 

614 

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 22 

oddleif.nilsen@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 104/12 17.09.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 54/12 18.09.2012 

   

   

   

   

 

 

Finansiering av byggetrinn II - Oppvekstsenteret 

Administrasjonens innstilling 

1. Byggetrinn II ved Nesseby Oppvekstsenter utsettes og det foretas en gjennomgang av 

hele prosjektet for å finne en løsning innenfor rammen på kr. 9,3 mill. 

 

2. Kommunestyret bevilger inntil kr. 2.600.000 til utbedring av golv i samfunnshus og 

gangsti (m/varmekabler) på nordsiden av oppvekstsenteret samt innkjøp av 4-hjuling 

m/snefreser. 

 

3. Investeringene finansieres ved opptak av lån/evt. omdisponering av investeringsmidler 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendig budsjettmessige justeringer. 

 
 

 

Bakgrunn for saken 

 

Følgende vedtak ble gjort av kommunestyret i februar i år: 

 

 Med bakgrunn i ny kalkyle fra Byggebistand AS på rehabilitering gymnastikksal/ 

aktivitetssal med tilhørende arealer, fastsettes ny kostnadsramme på kr 9 300 000 inkludert 

mva.  

 Kr 9 300 000 bevilges over investeringsbudsjettet for 2012. Dette erstatter bevilgningen gitt 

i opprinnelig budsjettvedtaket for 2012 

Investeringen finansieres slik: 

Spillemidler (refusjon fylkeskommunen)  kr 1 750 000 

Bruk av lån (vedtatt i oppr. budsjett 2012)  kr 4 550 000 
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Bruk av lån – opptatt tidligere år til Byggetrinn 1  kr    880 000 

Overføring fra driftsbudsjettet (mva kompensasjon)  kr 2 120 000 

Til sammen  kr 9 300 000 

Formannskapet vedtar at mva kompensasjon på kr.2 120 000 brukes til finansiering av  

Byggetrinn 2. 

 Kostnadsrammen for Oppvekstsenter byggetrinn 1 reduseres med kr 880 000 til kr 56 000 000 

til kr 55 120 000 

----------------------------------------- 

Det kan også nevnes at det er bevilget kr. 1 mill i tippemidler til prosjektet og det forventes at 

resterende kr. 750.000 blir bevilget i 2013. 

 

Arbeidet på byggetrinn II har vært lyst ut to ganger.  Den første gangen innkom ingen tilbud.  

Ved siste utlysning innkom to tilbud.  Det laveste tilbudet var på ca. kr. 11,5 mill. inkl. mva.  

Altså 2,2 mill høyere enn rammen for prosjektet.  I tillegg kommer prosjekt- og byggeledelse på 

ca. kr. 300.000.  En må også regne med uforutsette kostnader på 5 %, hvilket utgjør kr. 500.000.   

 

I tillegg er det allerede brukt kr. 1,4 mill på byggetrinn II. (prosjektering, golvbelegg 

samfunnshus, ombygging, anbudsutlysning m.m.) 

 

Dette betyr at manglende finansiering er ca. kr. 4,4 mill. til byggetrinn II. 

 

Våren 2012 var det vanngjennomtrengning fra nordsiden av gymsalen pga. manglende 

drenering, slik at det oppsto vannskader i golvet på samfunnshuset.  Skaden er meldt inn til 

forsikringsselskapet, som sier at forsikringen ikke dekker slike skader. Dette må utbedres snarest 

mulig for å unngå ytterligere fuktskader.  Kostnadene for dette er ikke beregnet, men en anslår 

dette til å kunne koste inntil 2 mill. 

 

Sist vinter var det et stort problem med vann og is på gangstien på nordsiden av 

oppvekstsenteret.  Det ble bevilget kr. 85.000 til utbedring.  Det er innkommet et tilbud på kr. 

Kr. 190.000 inkl. mva.  Med varmekabler vil dette koste ca. 440.000 inkl. mva.   

 

I forbindelse med snørydding på nordsiden av oppvekstsenteret er det fra vaktmesterteamet 

meldt inn behov for en 4-hjuling med snefreser.  Kostnadene for dette er kr. 150.000. 

 

Dersom byggetrinn II, utbedring av golv samfunnshus og gangsti samt innkjøp av snøfreser 

foretas, vil ekstrakostnadene være som følger: 

 

Byggetrinn II – manglende finansiering kr.   4.400.000 

Utbedring golv samfunnshus   kr.   2.000.000 

Gangsti med varmekabler   kr.      440.000 

4-hjuling med snefreser   kr.      150.000 

Sum      kr.   6.990.000 = 7.000.000 

 

Dersom en velger å utbedre gangstien uten varmekabler vil ekstrakostnadene reduseres med  

kr. 250.000 (kostnad kr. 6.750.000) 

 

Vurderinger 

Byggetrinn II var kalkulert til å koste 9,3 mill.  Dersom en gjennomfører tiltaket vil kostnadene 

for byggetrinn II bli kr. 13,7 mill.  En vil tro at det høyt aktivitetsnivå på byggemarkedet har ført 

til at anbudene på byggetrinn II er langt over de kalkulerte kostnadene.   
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Det må derfor vurderes om byggetrinn II skal gjennomføres som planlagt.  Tiltaket kan utsettes 

eller reduseres.   

 

Pga. de uforholdmessig høye kostnadene vil en foreslå at tiltaket utsettes og at det foretas en ny 

gjennomgang av prosjektet for å forsøke å finne rimeligere løsninger og en ny anbudsrunde slik 

at en kommer ned på det bevilgede beløp.   

 

Det som er viktig, er at golvet i samfunnshuset blir utbedret og at gangstien på nordsiden blir 

hevet over bakkenivå.  Disse kostnadene beløper seg til kr. 2.440.000  (anslag) 

 

Det vil også være behov for en snøfreser til å snørydding rundt oppvekstsenteret og en foreslår 

at det bevilges investeringsmidler til innkjøpet. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Kommunestyret kan velge å gjennomføre byggetrinn II, samt utbedring av golv i samfunnshus, 

utbedring gangsti, innkjøp av 4-hjuling m/snefreser. 

 

Alternativt forslag til vedtak:    

 

1  Med bakgrunn i innkomne anbud bevilger kommunestyret en ekstrabevilgning på 4,4 

mill. ink. mva. til gjennomføring av byggetrinn II ved oppvekstsenteret. 

 

2 Kommunestyret bevilger kr. 2.600.000 til utbedring av golv i samfunnshus og gangsti 

(m/varmekabler) på nordsiden av oppvekstsenteret samt innkjøp av 4-hjuling 

m/snefreser. 

 

3 Investeringene finansieres slik: 

Mva. kompensasjon     kr.  1.400.000 

Opptak av lån/evt. omdisp. invest.midler  kr.  5.600.000 

Sum       kr.  7.000.000 

 

4 Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendig budsjettmessige justeringer. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.09.2012 

2012/448-0 / 

U43 

  Oddleif Nilsen 

40 44 05 22 

oddleif.nilsen@nesseby.k

ommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 103/12 17.09.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 55/12 18.09.2012 

   

   

   

   

 

 

Uttalelse - Nesseby Smolt AS - Søknad om etablering av landbasert smoltanlegg i Gandvik 

Administrasjonens innstilling 

Søknaden om landbasert smoltanlegg i Gandvik er i tråd med vedtatt arealplan for Nesseby 

kommune.  Kommunestyret i Unjárgga gielda/Nesseby stiller seg positiv til søknaden og  

anbefaler at Finnmark Fylkeskommune gir Nesseby Smolt AS  tillatelse til etablering av 

landbasert smoltanlegg i Gandvik. 

 

Det forutsettes at det etableres en bindende avtale mellom Nesseby Smolt AS og 

Reinbeitedistrikt 6, som regulerer aktivitetene ved settefiskanlegget under vårflyttingen.  

 
 

 

Bakgrunn for saken 

Nesseby Smolt AS søker om etablering av smoltanlegg i Gandvik.  Kommunen skal uttale seg i 

forhold til Plan og Bygningloven og tillatelse kan eventuelt gis av Finnmark Fylkeskommune 

etter tilrådning fra Nesseby kommune. 

 

Formålet er å produsere smolt for oppdrettsanleggene i Øst-Finnmark.   

 

Smoltanlegget skal plasseres på tidligere grustak innerst i Gandvik i nærhet til E6.  Selve bygget 

blir på mellom 5000 og 7000 m2.  For å forsyne anlegget med vann, vil det bli etablert rørgate 

til tunnellen som forsyner Gandvik kraftstasjon.  Det vil i tillegg bli lagt en rørgate ut i 

Gandvika for levering av smolt til brønnbåt.  Investeringene beløper seg til over 100 millioner. 

 

I driftsfasen vil anlegget vil sysselsette 8-12 personer. 

 

I hht. lov om akvakultur og tilhørende forskrifter, har Nesseby kommune lagt ut søknaden til 

offentlig ettersyn i kommunens servicekontor og rådhuset samt på våre hjemmesider.  Ettersynet 
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har vært kunngjort i Norsk Lysningblad, Finnmarken og Sagat i tillegg til kommunens 

hjemmsider.  Anmodning om høringsuttalelse er også sendt ut til Sametinget og Tromsø 

Museum. 

 

Høringsfristen utløp 20.08.12 og det er kommet følgende (to) uttalelser: 

 

Finnmark Fylkeskommune, Areal og kulturvernavd. 

”finner det sannsynlig at det finnes automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er påvist.  

Areal og Kulturvernavd. Må derfor gjøre ei befaring før endelig uttalelse kan gis.” 

 

Sametinget 

”Etter det vi kan se vil settefiskanlegget etableres i et allerede opparbeidet område.  Ut fra vår 

vurdering vil det være liten sannsynlighet for at tiltaket vil berøre hittil ukjente kulturminner.  

Det er heller ikke registrert automatisk freda samiske kulturminner som vil berøres av tiltaket.  

Riktignok er fjellet Alda et samisk hellig fjell og regnes som samisk kulturminne.  Rørgaten vil 

imidlertid bli nedgravd, og dermed unngår man at den vil virke skjemmende på Alda.  Vi 

forutsetter videre at det i etterkant av anleggsarbeidet ryddes opp lang vannledningstrasseen”. 

 

Reinbeitedistrikt 6, som benytter området til beite og som trekkveg for rein, har ikke gitt en egen 

uttalelse til kommunen, men har overfor Nesseby Smolt AS uttalt at etableringen vil ha store 

negative konsekvenser og medføre betydelige ekstrakostnader.  Reinbeitedistriktet peker særlig 

på at området er trangt, og at alle nyetableringer i området vil skape problemer for, og muligens 

hindre, trekk og flytting gjennom området i forbindelse med vårflytting. 

 

Når det gjelder problemer for reindriften, har Nesseby Smolt AS foretatt en vurdering. Tiltaket 

vil ha to negative konsekvenser: 

 

- Sperre en del av området for flytting 

- Skape forstyrrelser som vanskeliggjør flyttingen. 

 

De har foreslått avbøtende tiltak, bl.a. at anlegget flyttes så langt ned mot E6 som mulig.  Inn og 

utgang, parkering og utstyr som genererer støy og krever tilsyn bør plasseres slik at det blir 

minst mulig som kan forstyrre reinen.  Aktiviteter som kan unngås skal ikke skje i den perioden 

det drives rein gjennom området.  Det foreslås også at det utarbeides en skriftlig bindende avtale 

mellom partene som regulerer dette. 

 

Vurderinger 

Nesseby kommune skal behandle søknaden i hht. Plan og Bygningsloven.  Området der 

smoltanlegget skal plasseres er i kommunens arealplan avsatt til ervervsområde, deriblant 

industri.  Etablering av settefiskanlegg er dermed i tråd med planen. 

 

Det er ikke innkommet en endelig uttalelse fra Fylkeskommunens areal- og kulturvernavd.  

Fristen for å avgi en endelig uttalelse er gått ut, men en evt. uttalelse kan legges frem som 

referat for formannskap og kommunestyre dersom det kommer noe før saken behandles. 

 

Tiltaket vil i svært liten grad berøre områder som ikke allerede er berørt (grustak og veg) og vil 

ikke ha negativ betydning for tradisjonell utmarksbruk eller landbruk. 

 

Bortsett fra problemene anlegget kan skape for reindriften, er det ikke innkommet noen 

uttalelser som går imot etablering av settefiskanlegget i Gandvik.  Anlegget vil føre til økt 
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verdiskapning og sysselsetting i kommunen og vil også være med på å sikre arbeidsplasser i vår 

nabokommune Sør-Varanger. 

 

Som følge av dette vil en foreslå at Nesseby kommune stiller seg positiv til etableringen.  

Imidlertid vil en forutsette at det utarbeides en skriftlig bindende avtale mellom Reinbeitedistrikt 

6 og Nesseby Smolt AS som regulerer aktivitetene i reinflyttingsperioden om våren.    

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

07.09.2012 

2012/832-0 / 

080 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 106/12 17.09.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 56/12 18.09.2012 

   

   

   

   

 

 

Elena Medhus - Søknad om fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant,  medlem av 

Forliksrådet og varamedlem i Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere 

Administrasjonens innstilling 

 

1. Elena Medhus innvilges fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant for Nesseby Fremskrittsparti da 

hun har flyttet fra kommunen.  Jfr. Kommunelovens §15 pkt. 1. 

2. 1. varamedlem Torgeir Olsen rykker opp som fast medlem til kommunestyret.  Det foretas nytt 

valgoppgjør som innebærer at Tommy Andersen rykker opp som 5. varamedlem for  Nesseby 

Fremskrittsparti.  Jfr. Kommunelovens §16 pkt. 2. 

3. Som medlem i Forliksrådet velges………………………………………………………………………..  

Jfr. Kommunelovens §16 pkt. 3 

4. Som varamedlem i Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere velges……………………………….. 

Jfr. Kommunelovens §16 pkt. 3. 

  

 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Elena Medhus skriver i e-post av 26.07.2012: 

 

”Pr. d.d. innehar jeg verv som kommunestyremedlem, samt medlem i forliksrådet, konfliktrådet og skattenemnda.  

Grunnet flytting til Alta kommune den 19.08.2012 søker jeg herved fritak fra ovennevnte verv da det ikke er 

forenelig med det å være bosatt i annen kommune enn Nesseby.” 

 

Vurderinger 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier følgende i §15 pkt. 1 og 2: 
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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 eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 

vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.  

2. 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.  

 

Videre sies det i §16 pkt. 2, 3, 4, 5 og 6:  

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 

fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er 

et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.  

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.  

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.  

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget 

selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har 

et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 

representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det 

så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 

suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller 

fylkesutvalget.  

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 

ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de 

lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  

 

 

 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

10.09.2012 

2012/832-0 / 

080 

  Britt Inger Olsen 

40 44 05 04 

britt-

inger.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 107/12 17.09.2012 

Gielddastivra/Kommunestyret 57/12 18.09.2012 

   

   

   

   

 

 

Anja Helena Øfsti Uglem - Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til 

kommunestyret 

Administrasjonens innstilling 

 

1. Anja Helena Øfsti Uglem innvilges fritak fra vervet som 5. varamedlem for Sosialistisk Venstreparti , da 

hun har flyttet fra kommunen.  Jfr. Kommunelovens 15 pkt. 1.   

2. Det foretas nytt valgoppgjør som innebærer at Leif Eberg Hansen rykker opp som 5. varamedlem for 

Sosialistisk Venstreparti.  Jfr. Kommunelovens 16 pkt. 2. 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Anja Helena Øfsti Uglem skriver i e-post av 07.09.2012: 

 

”Jeg søker med dette om fritak fra mine verv i Nesseby kommune på grunn av at jeg har flyttet til Sør-Varanger 

kommune.” 

 

Vurderinger 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier følgende i §15 pkt. 1 og 2: 

 

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 eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 

vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.  

2. 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.  
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Videre sies det i §16 pkt. 2, 3, 4, 5 og 6:  

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 

fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er 

et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.  

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.  

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.  

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget 

selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har 

et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 

representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det 

så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 

suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller 

fylkesutvalget.  

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 

ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de 

lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  

 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Jens Kristian Baustad - Søknad om fritak fra vervet som medlem i Viltnemnda 

Administrasjonens innstilling 

1. Jens Kristian Baustad innvilges fritak fra vervet som medlem av viltnemnda da han har flyttet fra 

kommunen.  Jfr. Kommunelovens §15 pkt. 1. 

 

2. Som medlem i Viltnemnda velges………………………………………………………………………..  

Jfr. Kommunelovens §16 pkt. 3 

 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

 

Jens Kristian Baustad skriver i e-post av 11.09.2012: 

 

”Jeg søker med dette om fritak fra mitt verv i viltnemnda i Nesseby kommune på grunn av at jeg har flyttet til Sør-

Varanger kommune.” 

 

Vurderinger 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier følgende i §15 pkt. 1 og 2: 

 

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 eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer 

vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.  

2. 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.  
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Videre sies det i §16 pkt. 3, 5 og 6:  

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.  

5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget 

selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har 

et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 

representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det 

så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta 

suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller 

fylkesutvalget.  

6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den 

ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de 

lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.  

 

 

 

 

 

 

Vurderinger 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 


