Unjárgga gielda
Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Gielddastivra/Kommunestyret
kommunestyresalen, Nesseby rådhus
16.06.2020
10:00

Forfall meldes snarest til sentralbordet på tlf. 40 44 05 00 eller e-post sentralbord@nesseby.kommune.no .
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Inge Store
Hanne Iversen Noste
Kristian Bergstø
Jan Hansen
Jarle Andreassen
Kaisa B. Store
Hege-Anita Roska Wikstad
Øystein Nilsen
Ingeborg Johansen Reisænen
Kjell Harald Erichsen
Berit Ranveig Nilsen
Anja Karoline Pedersen Noste
Marit Kjerstad
Jan Ivvar Smuk
Sissel Røstgaard
Johnny-Leo Jernsletten
Inga Pettersen Lindi
Ann Jorid Henriksen
Mona-Linn Roska
Tommy Dikkanen
Olaf B. Johnsen
Jon Arne Johnsen
Mona Michelsen

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

A
A
A
A
A
A
A
SP
SP
SP
SFP
SFP
TVP
H
SV
A
A
A
A
A
A
A
A
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Cecilie Thomassen
Vanja Trane Trosten
Tom Ellingsen
Espen Roska
Heidi Elisabeth Jernsletten
Jenny Eriksen
Stig Erling Johnsen
Bård K. Olsen
Bjarne Store-Jakobsen
Liv Solfrid Mathisen
Simen Ellingsen Marjavara
Jo Dikkanen
Jovna Vars Smuk
Tor Gunnar Henriksen
Tor Ivar Soldat
Elisabeth Reisænen
Anja Holmstedt Sagen
Susanne Utse Olsen
Inger Anita Smuk
Piera Jarre Smuk
Ivar Johan Winther
Oddvar Betten
Kirsti Bergstø
Bent Johansen
Ann Kristin Andersen

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Varangerbotn, 9. juni 2020

Knut Inge Store
ordfører
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A
A
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
TVP
TVP
TVP
TVP
H
H
H
H
SV
SV
SV
SV

Saksnr
PS 21/20
PS 22/20
PS 23/20
RS 6/20
RS 7/20
RS 8/20
RS 9/20
RS 10/20
RS 11/20
RS 12/20
RS 13/20
PS 24/20
PS 25/20
PS 26/20
PS 27/20
PS 28/20
PS 29/20
PS 30/20
PS 31/20
PS 32/20
PS 33/20
PS 34/20
PS 35/20
PS 36/20
PS 37/20
PS 38/20
PS 39/20

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Referater
Fylkesmannen har opprettet RSF - utfordringer til kommunene
Høringsbrev - Forslag til endringer i Sametingets retningslinjer for
endret bruk av utmark i Finnmark
17/5242 Utvikling av nasjonal retningslinje for samisk
sykepleierutdanning
Orientering om RNB 2020 og kommuneproposisjonen 2021
20/50-5 Finnmárkokomišuvdna 2019 jahkedieđáhus/
Finnmarkskommisjonens årsmelding 2019
Invitasjon - Barnevernløftet for Troms og Finnmark
Modernisering av Telenors infrastruktur i Unjárgga gielda/Nesseby
kommune - oppdatert informasjon
Resultat Unjárgga gielda/Nesseby kommune per 310320
Hanne Iversen Noste - Søknad om forlenget permisjon fra verv som
formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og varaordfører
Budsjettregulering 1 Nesseby kommune 2020
Akson - Intensjonserklæring
Helse- og omsorgtjenester- Innkjøp av medisinsk utstyr
Utkjøp av leasingbiler til hjelpetjenesten
Sommerjobber for ungdom - økning av ramme
Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett
perioden 2021-2024
Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett 2021 - 2024
Valg av jordskiftedommere til Finnmark jordskifterett 2021 - 2024
Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre-Finnmark domssogn 2021 - 2024
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalget for oppvekst
og omsorg
Valg av revisjonsselskap for Unjárgga gielda/Nesseby kommune
Kjøp av eiendom – B.sak, legges frem i møtet
Kjøp av eiendom – B.sak, legges frem i møtet
Kjøp av eiendom – B.sak, legges frem i møtet
Kjøp av eiendom – B.sak, legges frem i møtet

PS 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/20 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
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PS 23/20 Referater
Følger i egen e-post
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Stab- og utvikling

14.05.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2018/184-0 /
013

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
22/20
Gielddastivra/Kommunestyret 24/20

28.05.2020
16.06.2020

Hanne Iversen Noste - Søknad om forlenget permisjon fra verv som
formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og varaordfører

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet – 28.05.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
- Hanne Iversen Noste får forlenget sin permisjon hun tidligere har fått innvilget for perioden 01.04.2020 –
31.05.2020, ut juni 2020. - Johnny-Leo Jernsletten fortsetter som settemedlem i kommunestyret - Johnny-Leo
Jernsletten fortsetter som settevaramedlem nr. 5 i formannskapet - Lasse Helander fortsetter som settevaramedlem
nr. 10 i kommunestyret - Kristian Bergstø fortsetter som settemedlem i formannskapet - Resterende
varamedlemmer fortsetter også slik de har gjort i Hanne Iversen Nostes permisjonstid

Administrasjonssjefens innstilling
-

Hanne Iversen Noste får forlenget sin permisjon hun tidligere har fått innvilget for perioden 01.04.2020 –
31.05.2020, ut juni 2020.
Johnny-Leo Jernsletten fortsetter som settemedlem i kommunestyret
Johnny-Leo Jernsletten fortsetter som settevaramedlem nr. 5 i formannskapet
Lasse Helander fortsetter som settevaramedlem nr. 10 i kommunestyret
Kristian Bergstø fortsetter som settemedlem i formannskapet
Resterende varamedlemmer fortsetter også slik de har gjort i Hanne Iversen Nostes permisjonstid
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Bakgrunn for saken
Hanne Iversen Noste søker i e-post av 13.05.2020 om forlengelse av permisjon fra sine verv som
formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og varaordfører ut juni 2020.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier følgende i § 7-10.Opprykk, nyvalg og
suppleringsvalg:
«Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der
det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt.
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.
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal
varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis
medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den
nummerordenen de er valgt.
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det
nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at
ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig,
velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.
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.
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 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.»

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Side 6 av 35

Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Økonomiavdelingen

15.05.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/364-0 /
153

Per Øyvind Paulsen
peroyvind.paulsen@nesseby.ko
mmune.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
27/20
Gielddastivra/Kommunestyret 25/20

28.05.2020
16.06.2020

Budsjettregulering 1 Nesseby kommune 2020

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 26.05.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer som medfører at budsjettet for årsresultatet reduseres med
444,080 til 2,234,409
Konto
137000 Kjøp fra andre
170000 Refusjon fra staten
101000 Fast lønn
180000 Rammetilskudd
183000 Overføring fra fylkeskommuner
194000 Bruk av disposisjonsfond

Ansvar
33370 Institisjonsbasert omsorg
33372 Hjemmebasert omsorg
25221 Skole
90840 Statlige rammetilskudd
24435 Ordinært næringsfond

Funksjon
253
254
202
840
325

Beløp Beskrivelse
300 000 Tilskudd fysioterapeut
586 080 Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens
1 500 000 Økte lønnsutgifter skole 2020
-942 000 Korona relatert ekstrabevilgning
-1 000 000 Næringsfondsutbetalinger fra tidligere år
-444 080 Netto finansiering av budsjettreguleringene

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer som medfører at budsjettet for årsresultatet reduseres med
444,080 til 2,234,409
Konto
137000 Kjøp fra andre
170000 Refusjon fra staten
101000 Fast lønn
180000 Rammetilskudd
183000 Overføring fra fylkeskommuner
194000 Bruk av disposisjonsfond

Ansvar
33370 Institisjonsbasert omsorg
33372 Hjemmebasert omsorg
25221 Skole
90840 Statlige rammetilskudd
24435 Ordinært næringsfond

Funksjon
253
254
202
840
325
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Beløp Beskrivelse
300 000 Tilskudd fysioterapeut
586 080 Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens
1 500 000 Økte lønnsutgifter skole 2020
-942 000 Korona relatert ekstrabevilgning
-1 000 000 Næringsfondsutbetalinger fra tidligere år
-444 080 Netto finansiering av budsjettreguleringene

Bakgrunn for saken

Tilskudd fysioterapeut var uteglemt i budsjettet. Mens Dagaktivitetstilbud hjemmeboende med
demens var inkludert, men den kommer nå over rammetilskuddet i stedet som det allerede er
budsjettert for. Skolen har behov for et større budsjett da behovet for lærerkrefter har vært større
enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Det har også vært ekstra utgifter i forbindelse med
korona relaterte krav fra myndighetene på barnehagen. Videre er inntektene på barnehagen og
SFO blitt redusert pga korona situasjonen. Vi fikk 942,000 i korona ekstra bevilgninger via
rammetilskuddet, samt at vi fikk utbetalt næringsfondmidler forsinket fra 2017 og 2018.
Pengene er utdelt på vanlig måte i disse årene, men inntekten har ikke vært ført da de føres når
de faktiske innbetalingene kommer. Nettoeffekten er at årsresultatet reduseres med 444,080.
Mulige alternative løsninger og konsekvenser

Alternativet er at det ikke blir gitt økte rammer.
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Hjelpetjenesten

22.04.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/295-0 /
646

Birgit Länsman
40440533
birgit.lansman@nesseby.komm
une.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
23/20
Gielddastivra/Kommunestyret 27/20

28.05.2020
16.06.2020

Helse- og omsorgtjenester- Innkjøp av medisinsk utstyr

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 28.05.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Kommunestyret bevilger kr 140 750,- til innkjøp av ny EKG- apparat, hjertestarter,
CRP- måler og urinavleser
2. Finansiering over disposisjonsfondet.

Administrasjonssjefens innstilling

3. Kommunestyret bevilger kr 140 750,- til innkjøp av ny EKG- apparat, hjertestarter,
CRP- måler og urinavleser
4. Finansiering over disposisjonsfondet.
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Bakgrunn for saken

EKG- apparatet på helsesenteret må fornyes da nåværende apparat er 7 år gammel, noe som er
maksimal brukstid på den type apparater. I tillegg til EKG- apparat er det behov for å kjøpe inn
CRP- måler, urinavleser, hjertestarter og en skriver/ skanner til institusjon. Vi har ikke hatt egen
CRP- måler eller urinavleser, men har lånt fra legekontoret. Hjertestarter er kjøpt inn i 2012, den
har også maksimal brukstid på 7 år.
Institusjon har delt skriver/ skanner med hjemmesykepleien hittil, men av hensyn til effektivitet
og smittevern er det ønskelig at institusjon har egen skriver/ skanner. I tillegg er pc´er både i
institusjon og hjemmesykepleie ca 10 år gamle og ikke funksjonell mer, og må fornyes, 3 i
institusjon og 1 i hjemmesykepleie. Dagens pc´er overholder ikke dagens krav og standard til
programvare og tjenester.
Vi har fått følgende tilbud;
- Hjertestarter til 41 875,- med oppladbar batteri med lader
- CRP- måler til 15 000,-,
- Urinavleser til 8600,- Skriver/skanner til 31 275,- (inkludert levering og installasjon, ekskludert service/
supportavtale)
- Estimert kostnad for 4 brukte pc´er er 20 000,- EKG- apparat 24 000,- ( demoapparat inkludert batteri og kabler)
Total kostnad for EKG- apparat, hjertestarter, urinavleser, CRP- måler skriver/ skanner og 4
pc´er er 140 750,Vurderinger

Hjertestarter og EKG- apparat er nødvendige for å kunne tilby forsvarlig ø-hjelpstilbud jf.
tjenesteavtale nr.4 med Finnmarkssykehuset. Innkjøp av egen urinavleser og CRP- måler er for å
forhindre smittespredning mellom legekontoret og avdelingene, og for å kunne jobbe mer
effektivt. Utstyret brukes både av institusjon og hjemmesykepleie.
Dette medisinske utstyret er viktige verktøy for diagnostisering og behandling av pasienter.
Undersøkelsene er lette og gjennomføre lokalt og en har mulighet å sette i gang behandling
hurtig. På den måten sparer man tid og ressurser i hele behandlingskjeden.
Alternativt at det kjøpes inn hjertestarter, CRP- måler og urinavleser, skriver/ skanner og pc´er i
år, og ny EKG- apparat neste år, eller ingen innkjøp. Konsekvensen av ingen innkjøp vil være at
helse- og omsorgstjenesten ikke kan levere forsvarlige tjenester.
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Teknisk

18.05.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/369-0 /

Oddleif Nilsen
40 44 05 22
oddleif.nilsen@nesseby.kommu
ne.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
25/20
Gielddastivra/Kommunestyret 28/20

26.05.2020
16.06.2020

Utkjøp av leasingbiler til hjelpetjenesten

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet – 28.05.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Kommunestyret bevilger kr. 538.000 til utkjøp av leasede biler.
2. Investeringen dekkes gjennom disposisjonsfond evt. ved opptak av lån. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de
budsjettmessige endringer.

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret bevilger kr. 538.000 til utkjøp av leasede biler.
2. Investeringen dekkes gjennom disposisjonsfond evt. ved opptak av lån. Rådmannen gis
fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
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Bakgrunn for saken

Hjelpetjenesten har 2 leasede biler, En Toyota Rav, utløpsdato 31.05.20 og en Toyota Avensis,
utløpsdato 08.05.20 som flyktningetjenesten benytter.
Leasingavtalen for begge bilene var på tre år. En utvidelse av leasingtiden er lite aktuelt da det
ikke er økonomisk forsvarlig. Bilene har endel lakkskader som må utbedres ved eventuell
tilbakelevering. Erfaringsmessig vil dette bli dyrt.
Bilene er for øvrig i god stand. Hjelpetjenesten vil gjerne beholde bilene.
Etter forhandlinger med bilforhandler har kommunen fått et tilbud på utkjøp av bilene:
For Toyota Rav har vi fått et tilbud på kr. 309.000 og for Toyota Avensis en utkjøpspris på kr.
229.000.
Vurderinger

Leasingavtaler er ofte lite lønnsomt for kommunen. Erfaringsmessig koster det mye reparere
tilbakeleverte biler da de ofte har småskader. Årlig koster det mellom kr. 70.000 og kr. 100.000
lease en bil. Det mest lønnsomme vil derfor være å foreta utkjøp av bilene.
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Teknisk

18.05.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/150-0 /
412

Oddleif Nilsen
40 44 05 22
oddleif.nilsen@nesseby.kommu
ne.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Ovdagoddi/Formannskapet
26/20
Gielddastivra/Kommunestyret 29/20

26.05.2020
16.06.2020

Sommerjobber for ungdom - økning av ramme

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet – 28.05.2020
Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Økonomisk ramme for «sommerjobber» økes med kr. 80.000
2. Kostnadene utgiftsføres disposisjonsfond.

Administrasjonssjefens innstilling
3. Økonomisk ramme for «sommerjobber» økes med kr. 80.000
4. Kostnadene utgiftsføres disposisjonsfond.
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Bakgrunn for saken

I budsjettet til teknisk virksomhet er det avsatt kr. 150.000 til sommerjobber for ungdom. Det er
ikke spesifisert kostnader til arbeidsledelse og administrative kostnader.
Engasjementene ungdommene får er på to uker. Antall ungdommer som får arbeid varierer
mellom 20 og 25. Det er mye administrativt arbeid arbeidsavtaler, timelister m.m. i tillegg til
fordeling av ungdommene på de forskjellige jobbene.
I årene 2016 – 2018 var det administrative underlagt kommunens arkivar. I 2019 ble dette lagt
til teknisk virksomhet. Det viste seg at det var meget arbeidskrevende å følge dette opp i tillegg
til den ordinære virksomheten.
Fra teknisk virksomhet sin side ønsker vi å få økt rammen for å kunne ta engasjere en ungdom
over lengre tid (ca. 2 måneder) som kan utføre administrativt arbeid og følge opp ungdommene.
Vurderinger

Ungdommene blir engasjert i to ukers perioder mellom 20. juni og frem til midten av august. I
denne tiden er det lite bemanning på teknisk virksomhet pga. ferier samtidig som det er stor
pågang på bygge- og eiendomsspørsmål.
Det er derfor sterkt ønskelig fra teknisk virksomhet å få økt rammen for ungdomsjobbene. Ved
å tilsette en person til å utføre administrativt arbeid og oppfølging av ungdommene vil det lette
arbeidet i teknisk samtidig som man får en bedre oppfølging av ungdommene.

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Stab- og utvikling

04.06.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/105-0 /
010

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Valgnemnda
Gielddastivra/Kommunestyret 30/20

15.06.2020
16.06.2020

Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett perioden 20212024
Valgnemndas innstilling
Nesseby kommunestyre velger følgende personer som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland
lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.
1. Kvinne………………………………………………………
Mann………………………………………………………..

Bakgrunn for saken
Det vises til domstolloven kapittel 4 om utvalg av av meddommere. Etter domstolloven §66 skal kommunen etter
nærmere regler velge meddommere. I medhold av domstolloven §65 nr. 2 er det fastsatt følgende fordeling av
lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett: 1 kvinne og 1 mann til lagmannsretten. Dette er en
nedgang på en kvinne/mann i forhold til inneværende periode og tidligere perioder.
Funksjonstiden er 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2021
og rapportert utfallet av valget innen 14. september 2020.
Når kommunene skal velge personer til lagmannsretten, er det viktig at kommunene sørger for at utvalget blir
representative i forhold til kommunens befolkning, jfr. Domstolloven §67. Videre må kommunen påse at personer
er skikket til vervet, at utvalget har en balansert aldersfordeling, at alle samfunnslag blir representert, samt at en må
ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur. Ingen kan velges både til tingretten og lagmannsretten. Personer som blir
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valgt til enten tingretten eller lagmannsretten er imidlertid valgbar som jordskiftemeddommere. De kan også
foreslås som skjønnsmenn og velges til forliksrådet.

Kommunen har annonsert på hjemmesiden og kommunens facebook-side der vi har bedt personer å melde sin
interesse.
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal fortegnelsen over meddommere til tingretten inneholde følgende
opplysninger: Fullt navn, adresse, fødselsnummer, mobil, yrke og stilling.
Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan være medlemmer av det samlede lagrette/meddommerutvalg. Etter
de alminnelige habilitetsregler er de utelukket fra å kunne tjenestegjøre i samme sak.
Selve valget, som etter annet ledd skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av kommunelovens regler om valg.
Det er opp til kommunestyret hvilke utvalg som velges først, men ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.
Man kan altså ikke velge samme person til å stå i utvalgene får både tingrett og lagmannsrett.
Når det gjelder krav til den som skal velges, kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene og prosedyrer ved
gjennomføring av valget, er de lik som ved valg av meddommere til tingretten. Det henvises derfor til
saksutredning for valg av meddommere til tingretten som behandles i samme møte.

Vedlagt følger brev fra Hålogaland lagmannsrett av 06.02.20:
«Valg av meddommere til HåIogaland lagmannsrett for perioden L. januar 202131. desember2024
Det vises til orientering angående nye meddommerutvalg sendt kommunene fra
Domstoladministrasjonen 18. desember 2}Ig.ljenestetiden for de meddommere m.v. som
ble valgt ved kommunestyrets vedtak i 2016, utløper 31. desember 2020. Kommunene skal
innen 1. juli 2020 ha gjennomførtvalg av medlemmer til de nye utvalgene for perioden
l. januar 2021- 31. desember2024.
Det skal velges to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn, jfr. domstolloven $ 64.
En som velges som meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i
tingretten. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.
Til Håloealand lasmannsrett skal det i Deres kommune velges
meddommere. Hvorav kvinner/kvinne og menn/mann. Det skal ikke velges
varamedlemmer.
Lagmannsretten understreker viktigheten av at <utvalgene av meddommere skal ha en
allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget>, jf.
domstolloven $ 67.
For de valg som vedrører lagmannsretten, vises det til domstolloven $$ 70, 7I og72.Det
pekes spesielt på reglene om hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra valg,
samt på hvem som kan kreve seg fritatt fra valg. Det er nødvendig at valgene forberedes
slik at både utelukkelsesgrunner og fritaksgnrnner klarlegges før valget. Mulige feil med
hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte dommers gyldighet. Det vises til
bestemmelsene i domstollovens $ 71, om utelukkelse på grunn av yrke/stilling og til $ 72
om utelukkelse på grunn av vandel. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid
med disse bestemmelsene. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat,
og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta
vandelskontroll i henhold til kravene i $ 72.
Erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av
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sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. domstolloven
$ 90. Slike representanter må henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har
valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold klarlegges
før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at man har rimelig trygghet for at
de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.
Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan alle være medlemmer av samme
meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de utelukket fra ä kunne gjøre
tjeneste i samme sak, jf. domstolloven $ 32, men dette tilligger det domstolen å forhindre.
Også på dette punkt har det forekommet misforståelser på kommunalt hold. Det presiseres
derfor at nære pårørende/slektninger kan velges som meddommere.
Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har
tilstrekkelige norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.
Valgene rapporteres elektronisk på https://www.meddommerutvalg.no. Portalløsningen vil
være klar fua2. marc2020.Informasjon i forbindelse med innlegging av de nye utvalgene
vil bli lagt ut på nevnte adresse.
Av hensyn til uttrekking og innkalling anmodes om at utvalgene registreres snarest mulig
etter valgene og innen 14. september 2020.»

Følgende personer er valgt som av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for
perioden 2017-2020:
Ann Jorid Henriksen
Kjell-Harald Erichsen

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Stab- og utvikling

05.06.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/105-0 /
010

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Valgnemnda
Gielddastivra/Kommunestyret 31/20

15.06.2020
16.06.2020

Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett 2021 - 2024
Valgnemndas innstilling
Nesseby kommune velger følgende personer som meddommere til Indre Finnmark tingrett for perioden 1. januar
2021 til desember 2024:
Kvinner
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menn
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bakgrunn for saken

Kommunene skal velge følgende grupper av meddommere for perioden 1. januar 2021– 31.
desember 2024:
- Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
- Meddommere til tingretten
- Jordskiftemeddommere til jordskifteretten
Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2020 og rapport av utfallet av valget innen
14. september 2020.
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Det vises til domstolloven kapittel 4 om utvalg av meddommere. Etter domsstolloven § 66 skal
kommunen etter nærmere regler velge meddommere. I medhold av domstolloven § 65 nr. 2 er
det fastsatt følgende fordeling av meddommere til Indre Finnmark tingrett: 6 kvinner og 6
menn.
Når kommunene skal velge personer til tingretten, er det viktig at kommunen sørger for at
utvalget blir representative i forhold til kommunens befolkning, jf. domstolloven § 67. Videre
må kommunen påse at personer er skikket til vervet, at utvalget har en balansert aldersfordeling,
at alle samfunnslag blir representert i utvalgene, samt at en må ta hensyn etnisk bakgrunn og
kultur. Ingen kan velges både til tingretten og lagmannsretten. Personer som blir valgt enten til
tingretten eller lagmannsretten er imidlertid valgbar også som jordskiftemeddommer. De kan
også foreslås som skjønnsmenn og velges til forliksrådet.
Kommunen har annonsert på hjemmesiden og kommunens facebook-side der en har bedt
personer å melde sin interessert eller å foreslå kandidater. I tillegg er det gått ut SMS til samtlige
meddommere som er valgt til tingretten inneværende periode med spørsmål om de kan tenke seg
å fortsette som meddommer også neste valgperiode.
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal fortegnelsen over meddommere til tingretten
inneholde følgende opplysninger: Fullt navn, adresse, fødselsnummer, mobil, yrke og stilling
Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan være medlemmer av det samlede lagrette/
meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de rett nok utelukket fra å kunne
tjenestegjøre i samme sak.

Krav til den som skal velges
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende:
1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Generelle krav
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til
oppgaven.
I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som
bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.
Utelukkelse på grunn av stilling
§ 71 har regler om at visse stillinger ikke kan velges:
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte
ved Statsministerens kontor,
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
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4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet,
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 7.
ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og
advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i
kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar
direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
Utelukkelse på grunn av vandel
§ 72 har regler om utelukkes grunn vandel_
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start
er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden dommen var rettskraftig,
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var
rettskraftig eller vedtakelsen,
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven
kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
avgjørelsen var rettskraftig.
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden
av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg
etter første ledd.
Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av meddommere oppfyller vilkårene i
§§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom
kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet.
Prosedyrer ved gjennomføringen av valget Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen
av hvert av utvalgene av meddommere til tingretten.
Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og
kultur, og sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med
befolkningen i kommunen.
Bortsett fra at allmennheten skal oppfordres til å foreslå kandidater er det opp til kommunene
hvordan de vil finne frem til dem som skal velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i
prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå
store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.
Domstolloven § 68 angir ikke en eksplisitt frist for når kommunen skal ha forberedt valget.
Indirekte ligger det en frist i at valgnemndas innstilling til kommunestyret skal legges ut til
alminnelig ettersyn i minst to uker før kommunestyrets valg.
Selve valget, som etter annet ledd skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av
kommunelovens regler om valg. Det er opp til kommunestyret hvilke utvalg som velges først,
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men ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene. Man kan altså ikke velge samme person til å
stå i utvalgene for både tingrett og lagmannsrett.

Følgende personer er valgt som meddommere til Indre Finnmark tingrett for perioden 1. januar 2017
til 31. desember 2020:
Kvinner
1.Sissel Røstgaard
2.Jenny Eriksen
3.Marina Ingilæ
4.Lilly Jonita Roska
5.Ingrid Mikkelsen
6.Lise Bjørkli

Født
1981
1947
1970
1958
1953
1967

Menn
1.Ole Petter Skoglund
2.Tor Gunnar Henriksen
3.Johnny Leo Jernsletten
4.Atle Larssen
5.Jovna Vars Smuk
6.Jørn Ottar Olsen

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Født
1981
1967
1967
1955
1983
1973

Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Stab- og utvikling

04.06.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/105-0 /
010

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Valgnemnda
Gielddastivra/Kommunestyret 32/20

15.06.2020
16.06.2020

Valg av jordskiftedommere til Finnmark jordskifterett 2021 - 2024
Valgnemndas innstilling
Nesseby kommunestyre velger følgende personer som jordskiftedommere til Finnmark jordskifterett for perioden
1. januar 2021 – 31. desember 2024:
1. Kvinne………………………………………….
Mann……………………………………………

Bakgrunn for saken

Jordskiftelovens §2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et likt antall menn og kvinner
som jordskiftedommere. Det er fastsatt at Nesseby kommune skal ha et utvalg på 2
jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett, 1 kvinne og 1 mann.
Utvalgets funksjonstid er fra 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Valget av
jordskiftemeddommere skal være gjennomført innen 1. juli 2020 og rapportert av utfallet av
valget innen 14. september 2020.
Tradisjonelt har jordskifteretten i Finnmark flest saker med meddommere i landbruksområder.
Jordskifteretten legger til grunn at hver meddommer skal gjøre tjeneste i en jordskiftesak i løpet
av perioden på 4 år. Ny jordskiftelov, trådte i kraft ved årsskifte, innebærer at en kan forvente å
få flere saker i tettstedene. Saker der reindrifta er involvert kan også være aktuelt.
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Lensmannsskjønn, som gjelder fast eiendom og rettigheter knyttet til eiendom, er avviklet og
kompetansen er overført jordskifteretten. Dette gjør at det er økt behov for skjønnskompetanse
hos meddommere. I enkelte saker kan jordskifte skjer i kombinasjon med skjønn. I slike tilfeller
kan det være gunstig om enkelte jordskiftemeddommere også står i skjønnsmannsutvalget.
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal listen også inneholde følgende opplysninger: Hva en
er særlig kyndig i.
Jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles i jordskiftedomstolene. I
kommuner med reindrift presiseres det at det er ønskelig at denne kunnskapen er representert
blant jordskiftemeddommere, og jordskifteretten ber om at kommunen tar hensyn til dette i sitt
valg. Ellers er det ønsker at meddommere har kunnskap om ett eller flere av følgende tema:
-

Landbruk
Taksering av eiendom
Reindrift i kommuner der dette kan være aktuelt

Det er viktig at kommunen sørger for at utvalget blir representativt i forhold til kommunens
befolkning. I tillegg bør det velges meddommere med forskjellig bakgrunn og alder.
Kommunen bes i tillegg ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar på befaringer i
skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere har normalt god
helse og klarer å ta seg fram i terrenget.
Utvalget av jordskiftemeddommere utpekes etter reglene i domstolloven om valg av
meddommere. Når det gjelder krav til den som skal velges, er de lik som ved valg av
meddommere til tingretten og lagmannsretten. Det henvises derfor til saksutredning for valg av
meddommere til tingretten som behandles i samme møte.
Personer som velges som jordskiftemeddommere kan også velges til tingretten eller
lagmannsretten. De kan også foreslås som skjønnsmedlemmer og til forliksrådet.

Vedlagt følger brev fra Domstoladministrasjonen av 6.02.2020:

«VALG AV SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER
ENDRING AV ANTALL JORDSKIFTEMEDDOMMERE I KOMMUNENE
Vi viser til brev fra brev fra domstoladministrasjonen datert 24.10.2019 (vedlagt), vedrørende valg
av jordskiftemedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024.
Det skal velges like mange av hvert kjønn og minst en mann og en kvinne.
Vi legger til grunn at hver meddommer skal gjøre tjeneste i en jordskiftesak i løpet av valgperioden
på 4 år. Av erfaring vet vi imidlertid at sjansen er liten for at meddommere må stille opp, da det i
Finnmark er svært få saker som behandles med utvidet jordskifterett (dvs. fagdommer og
meddommere).
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Lensmannsskjønn, som gjelder fast eiendom og rettigheter knyttet til eiendom, er nå avviklet og
kompetansen er overført til jordskifterettene. Dette gjør at vi også ønsker økt skjønns-kompetanse
hos meddommerne. I enkelt saker kan jordskifte skje i kombinasjon med skjønn. I slike tilfeller kan
det være gunstig om vi har enkelte jordskiftemeddommere som også står i skjønnsmannsutvalget.
Tradisjonelt har vi flest saker med meddommere i landbruksområder. Ny jordskiftelov, som trådte i
kraft ved årsskiftet, innebærer at vi kan forvente å få flere saker i tettstedene. Saker der reindrifta er
involvert kan også være aktuelt.
Vi ønsker av disse grunner at meddommerne skal ha kunnskap om ett eller flere av følgende tema:
- Landbruk
- Taksering av fast eiendom
- Reindrift i kommuner der dette kan være aktuelt
Fordi det er svært få saker med meddommere har vi funnet det riktig å redusere antall meddommere
som skal oppnevnes i hver kommune. Enkelte kommuner settes også opp uten meddommere.
Meddommere vil i tilfelle sak i disse kommunene hentes fra en annen kommune.
Meddommere fordeles slik på
kommunene:
Kommune

Adresse

Antall medlemmer

Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageainnu/Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Måsøy
Nordkapp
Porsanger/Porsáŋggu/Porsangin
Kárášjoga/Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deanu/Tana
Unjárga/Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger

Postboks 292, 9951 Vardø
Postboks 614, 9811 Vadsø
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino
Postboks 1403, 9506 Alta
Parkvn. 1/3, 9550 Øksfjord
Postboks 43, 9593 Breivikbotn
Torget 1, 9690 Havøysund
Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg
Rådhuset, 9712 Lakselv
Postboks 84, 9735 Karasjok
Postboks 38, 9790 Kjøllefjord
Postboks 174, 9770 Mehamn
Torget 4, 9980 Berlevåg
Rådhusveien 24, 9845 Tana
Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Postboks 610, 9991 Båtsfjord
Postboks 406, 9915 Kirkenes

0
2
4
4
4
0
2
2
2
2
2
2
0
0
4
2
0
4«

Følgende personer er valgt som jordskiftedommere for perioden 2017 – 2020:
Magnhild Mathisen
Øystein Nilsen
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Vurderinger
Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Stab- og utvikling

08.06.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/105-0 /
010

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Valgnemnda
Gielddastivra/Kommunestyret 33/20

15.06.2020
16.06.2020

Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre-Finnmark domssogn 2021 - 2024
Valgnemndas innstilling:
Nesseby kommune foreslår følgende skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for valgperioden
1. januar 2021 – 31. desember 2024:

1. …………………………………………………
2. …………………………………………………

Bakgrunn for saken
I hvert fylke skal det være et utvalgs av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretten, tingretten og
jordskifteretten. Nesseby kommune skal foreslå ett skjønnsmedlem, men det er Troms og Finnmark fylkesting som
er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmedlemmer etter reglene i skjønnsprosessloven § 14.
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra
kommunestyrene og tingrettene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og
gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som
departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i
domssognet.
For Indre-Finnmark domssogn skal det oppnevnes 23 skjønnmedlemmer fordelt slik på kommunene:
-

Kautokeino 5
Karasjok 5
Porsanger 7
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-

Tana 5
Nesseby 1

Det samlede forslaget fra kommunen bør inneholde 20 % flere navn enn det som skal velges, noe som betyr at
kommunen foreslår 6 skjønnsmedlemmer. Selv om det ikke er noe krav om fordeling mellom menn og kvinner, bør
en etterstrebe at begge kjønn er godt representert.
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har
kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet
ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, og §§ 71-74 og § 79 gjelder tilsvarende for skjønnsmedlemmer.
Departementet fremhever at domstolene har uttrykt at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med
alminnelig kompetanse. De ønsker skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider verdifastsettelse,
bruk og drift av fast eiendom, plan- og reguleringsprosesser, kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, reindrift,
samt innen regnskap.
Om vandelskontroll for valg av skjønnsmedlemmer gjelder de samme reglene i loven som for valg av
meddommere.
Kommunen har annonsert på hjemmesiden og kommunens facebook-side der en har bedt personer å melde sin
interesse eller å foreslå kandidater. I tillegg er det gått ut SMS til samtlige meddommere som er ble foreslått
inneværende periode med spørsmål om de kan tenke seg å fortsette som meddommer også neste valgperiode.

Vedlagt følger brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune av 27.04.2020:

«VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2021-2024 - KOMMUNENES FORSLAG
Viser til brev sendt kommunene 17. desember 2019, orientering til kommunene om meddommervalg og
skjønnsmedlemmer.
Valg av skjønnsmedlemmer fremgår av skjønnsprosesslovens §14.
Det understrekes at forslaget fra kommunene skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer, telefon
arbeid/privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, dersom dette ikke
fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen.
Departementet fremhever at domstolene har uttrykt at de i liten grad har bruk for skjønnsmenn med
alminnelig kompetanse.
De ønsker kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan- og
reguleringsprosesser, kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, samt innen regnskap.
Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde 20% flere navn enn det som skal velges.
Det bes om at det foretas vandelskontroll av foreslåtte skjønnsmedlemmer forut for behandling i
kommunestyret.
Antall skjønnsmenn i Finnmark fordeles slik på domssogn/kommuner;
Hammerfest domssogn 19:
Hammerfest 12
Kvalsund 1
Måsøy 1
Hasvik 1
Nordkapp 4
Alta domssogn 27:
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Alta 26
Loppa 1
Indre-Finnmark 23:
Kautokeino 5
Karasjok 5
Porsanger 7
Tana 5
Nesseby 1
Øst-Finnmark 38:
Vadsø 10
Sør-Varanger 17
Vardø 4
Båtsfjord 3
Berlevåg 1
Gamvik 1
Lebesby 2

Antall skjønnsmenn i Troms fordeles slik på domssogn/kommuner:
Ofoten 6:
Gratangen 1
Lavangen 2
Salangen 3
Trondenes 43:
Harstad 25
Ibestad 4
Kvæfjord 9
Tjeldsund 5
Nord-Troms 39:
Tromsø 25
Balsfjord 3
Karlsøy 1
Kvænangen 1
Kåfjord 1
Lyngen 2
Nordreisa 3
Skjervøy 2
Storfjord 1
Senja 42:
Bardu 4
Berg 3
Dyrøy 4
Lenvik 13
Målselv 7
Sørreisa 4
Torsken 3
Tranøy 3
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Fristen for kommunene til å sende sine forslag settes til 1. juni 2020.»

Følgende personer er valgt som meddommere til Indre-Finnmark domssogn for perioden 2017 – 2020:
1. Jarl Even Roska
2. Berit Ranveig Nilssen

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Administrasjonssjefen

08.06.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/53-0 /
033

Britt-Inger Olsen
40440504
Britt.inger.olsen@nesseby.kom
mune.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Valgnemnda
Gielddastivra/Kommunestyret 34/20

15.06.2020
16.06.2020

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalget for oppvekst og omsorg
Valgnemndas innstilling
Følgende velges til Hovedutvalget for oppvekst og omsorg:
1.

Medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

Som leder og nestleder av utvalget velges:
Leder: ………………………………..

Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nestleder: …………………………………….

Alle disse velges fortrinnsvis fra blant kommunestyrets representanter og vararepresentanter.
3.

I tillegg velger Ungdomsrådet en representant med møte og talerett.

Bakgrunn for saken
Nesseby kommunestyre har i sak 37/19 fattet vedtak om at hovedutvalg for oppvekst og omsorg skal opprettes.
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Videre ble følgende vedtatt i kommunestyresak 7/20 i møtet 24.02.2020:
1. Vedlagte reglement for hovedutvalg m/korrigeringer vedtas.
2. Hovedutvalget for oppvekst og omsorg trer i kraft 1. juli 2020.06.08
3. Etter prosess med å danne hovedutvalg for oppvekst og omsorg så vurderes opprettelse av andre utvalg.

Reglement for hovedutvalg for oppvekst og omsorg lyder som følger:
§ 1 SAMMENSETNING
Utvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden for
kommunestyret. Utvalget velges fortrinnsvis blant kommunestyrets representanter og
vararepresentanter. Valget skjer etter reglene i kommunelovens § 5-2. Kommunestyret velger leder og nestleder. I
tillegg velger Ungdomsrådet en representant med møte og talerett.
§ 2 ANSVARSOMRÅDE
Hovedutvalget for oppvekst og omsorg
Hovedområdet for oppvekst og omsorg skal behandle og har innstillingsmyndighet på følgende områder:
• Tospråklighet
• Barnehage, grunnopplæringen, skolefritidsordning, lærlinger og Voksenopplæring
• Behandling, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern
• Folkehelse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
• Sosial tjenester, barnevern og introduksjonsordningen for flyktninger
• Pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester.
§ 3 ANSVAR OG MYNDIGHET
Utvalget skal behandle saker innenfor sitt ansvarsområde.
I en sak som berører ansvarsområdet til flere utvalg, skal saken som regel bare behandles av et av
utvalgene. Ordfører avgjør hvilket av de berørte utvalg som skal behandle saken.
For utvalgets myndighet vises det til kommunens vedtatte delegasjonsreglement.
§ 4 ARBEIDSFORM
Utvalget anvender bestemmelsene i kommunelovens kap 11 i saksbehandlingen og bestemmelsene
om fullført saksbehandling, med følgende presiseringer:
a) Lederen innkaller utvalget i henhold til møteplan, vanligvis med 7 dagers varsel.
Saksdokumentene sendes pr. e-post til medlemmer, varamedlemmer, ordfører og administrasjonssjef.
For øvrig publiseres saksdokumentene på kommunens nettside (eInnsyn), i den grad disse
ikke er unntatt offentlighet.
b) Administrasjonssjef eller de han bemyndiger, forestår saksutredning og sekretærfunksjon for den
praktiske gjennomføring av utvalgets møter og oppfølgning av utvalgets vedtak.
c) Administrasjonssjef og/eller de han bemyndiger møter i saker som utvalget behandler. For øvrig kan
utvalget innkalle andre ved behandling av de enkelte saker.
d) Utvalget fører møteprotokoll for sine møter. I møteprotokollen føres følgende inn: møtested og tid,
innkallingen (dato og måned), fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer
noen fra eller til under forhandlingene, føres dette. Møteprotokollen sammenholdt
med representantfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
Forøvrig føres det i møteprotokoll det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at
vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte. Sakene føres inn i møteprotokollen i rekkefølge for
kalenderåret, og slik at man kan se hva saken gjelder. Under hver sak føres inn de forslag som er satt frem.
Møtelederen - eller utvalget - i tilfelle protest blir reist mot hans bestemmelse,
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avgjør om noen skal tillates å føre merknader inn i møteprotokollen. Dersom annet ikke blir
bestemt, blir ikke møteboken lest opp. Møteleder underskriver møteboka.
e) Etter hvert utvalgsmøte tas utskrift av møteprotokollen. møteprotokollen legges ut på kommunens
nettside (eInnsyn), og sendes pr. e-post til alle representanter, vararepresentanter etter at møteprotokoll er
godkjent av møteleder. De av representantene som ikke har e-post får møteprotokoll tilsendt pr. post.
f) Hvis ikke annet bestemmes skal administrasjonssjef, eller den han/hun bemyndiger, uten unødig
opphold offentliggjøre de vedtak som er fattet. Dette gjelder ikke saker som i medhold av lov eller
forskrifter m.v. er unntatt offentlighet.
g) Utvalget kan i den utstrekning det er hensiktsmessig opprette ad-hoc-utvalg blant utvalgets medlemmer
til å utrede eller vurdere spesielle saker.
§ 5. ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT
Møtene holdes for åpne dører, dog slik at utvalget kan gjøre vedtak om avvik fra utvalgsleders forslag
til åpen eller lukket behandling av en sak med alminnelig flertall. Forhandlinger om dette foregår for
lukkede dører hvis møtelederen krever det eller formannskapet vedtar det. Jfr. Kommunelovens
§11-5.
Behandles en sak for stengte dører, plikter utvalgets representanter, tjenestemenn og andre som måtte være tilstede,
å bevare taushet om forhandlingene. Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt. Er også andre til stede
under forhandlingene om slik sak, krever møtelederen taushetsløfte av dem.
Utvalget kan vedta å endre behandlingsmåten med fremtidig virkning også etter at en sak er tatt opp
til behandling. Fremmes det forslag for dette, avbrytes behandlingen av saken. Forhandlingen om
hvorvidt den videre behandling av saken skal foretas i åpent møte eller lukket møte, foregår for
stengte dører hvis møtelederen krever det eller utvalget vedtar det.
§ 6. INHABILITET
En representant skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild (inhabil) Jfr.
Forvaltningsloven §8 3.ledd. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II (spes. §6)
”En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe
avgjørelse i en forvaltningssak
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som
søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter
at saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører
tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller
sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier
selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans
upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges
vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte
underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene
ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen.”
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I tillegg gjelder følgende særregler ihht. Kommunelovens § 11-10:
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte
organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller
fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen
eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional
planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å
forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av
saken for klageinstansen.
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes
godtgjøring o.l. for slike verv.For utfyllende bestemmelser vises til forvaltningslovens § 6, jfr. kommunelovens §
11-10.
§ 7 ENDRINGER I REGLEMENTET
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av utvalget.
Dette og evt. andre endringer vedtas formelt av kommunestyret.

Vurderinger

Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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Áššedieđut/Saksframlegg

Unjárgga gielda/

Nesseby kommune
Stab- og utvikling

09.06.2020
Beaivi/Dato
Čuj./Referanse 2020/274-0 /
027

Britt Inger Olsen
40 44 05 04
brittinger.olsen@nesseby.kommune
.no

Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Čoahkkinbeaivi/Møtedato

Lávdegoddi/Utvalg
Gielddastivra/Kommunestyret 35/20

16.06.2020

Valg av revisjonsselskap for Unjárgga gielda/Nesseby kommune
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget har i sak 8/20 valg av revisjon for Unjàrgga gielda/Nesseby kommune og fattet følgende
vedtak:
Kontrollutvalget forholder seg til at Nesseby kommune v/kommunestyret har sagt opp avtale med
Vefik IKS som revisjonsselskap fra 01.01.20.
På bakgrunn av dette innstiller kontrollutvalget som følgende til kommunestyret:
1. Nesseby kommune skal delta i ett interkommunalt revisjonsselskap.
2. Nesseby kommune søker medlemskap i KomRev NORD IKS.

Bakgrunn for saken
Nesseby kommunestyre vedtok i kommunestyresak «79/19 Budsjett og økonomiplan 2020» å si opp avtalen før
01.01.2020 med VEFIK Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og ba kontrollutvalget vurdere alternativer.

Vurderinger
Mulige alternative løsninger og konsekvenser
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