
 

Saltdal kommune Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Valgnemnda 
Møtested: Møterom - rådmannskontoret -  

Dato: 14.06.2017 

Tidspunkt: 09:00 

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 

 

Rognan, 29. mai 2017 

 

Bengt Arne Sundsfjord  
  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Saltdal kommune Arkiv: 019 

Arkivsaksnr: 2017/2341-3 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgnemnda 11/2017 14.06.2017 

Kommunestyre   
 

Utvalg for oppvekst/kultur - Nytt valg av varamedlemmer 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Utvalg OK - medlemmer og vara 

 
 
Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte oversikt over medlemmer og varamedlemmer som ble valgt av 
kommunestyret i møte 18.11.17 sak 88/15. 
 
Som kjent har Saltdalslista gått ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig 
Folkeparti.   
Varamannslista før samarbeidet opphørte, var en blanding av de fire partiene slik at varamann 
fra Saltdalslista kunne innkalles når en fra de andre tre partiene hadde forfall og omvendt. 
 
I og med at samarbeidet er opphørt vil denne sammensetning ikke være politisk formålstjenlig 
for partene. 
 
Saltdalslista har 4 medlemmer i kommunestyret og vil fortsatt ha krav på ett medlem i utvalget 
etter forholdstallsprinsippet. 
 
Hvis man skiller ut Saltdalslista for seg selv vil representasjon og varalista bli slik: 
 
AP, SP, KRF 
Medlemmer Varamedlemmer 
Bengt Arne Sundsfjord Tove Berre 
Lena Catrin Olsen Truls Pauslen 
Omar Aardal Turid Mathisen 
 Arne Steinbakk 
 Kjell Espen Sivertsen 
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Saltdalslista 
Medlem Varamedlemmer 
Edda Kapskarmo Sverre Breivik 
 Inger Lise Schistad 

 
 
I hht. lovverket skal hver gruppe ha like mange varamedlemmer som medlemmer + 3. 

Vurdering 
I dette tilfelle mangler AP, SP, og KRF 1 varamedlem for å ha tilstrekkelig antall 
varamedlemmer. Rekkefølgen for de som var valgt i november 2015 kan beholdes hvis ønskelig.   
 
Når det gjelder Saltdalslista, bør varamannslista suppleres med 2 personer. 
 
Det er Bengt Arne Sundsfjord som er valgt til leder og Lena Catrin Olsen som nestleder.  
Nemnda kan ta stilling til om det skal gjøres endringer her. 
 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
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Saltdal kommune Arkiv: 019 

Arkivsaksnr: 2017/2341-2 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgnemnda 22/2017 14.06.2017 

Kommunestyre   
 

Utvalg for helse og omsorg - Nytt valg av varamedlemmer 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 Utvalg HO - medlemmer og vara 

 
 
Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte oversikt over medlemmer og varamedlemmer som ble valgt av 
kommunestyret i møte 18.11.17 sak 88/15. 
 
Som kjent har Saltdalslista gått ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig 
Folkeparti.   
Varamannslista før samarbeidet opphørte var en blanding av de fire partiene slik at varamann fra 
Saltdalslista kunne innkalles når en fra de andre tre partiene hadde forfall og omvendt. 
 
I og med at samarbeidet er opphørt vil denne sammensetning ikke være politisk formålstjenlig 
for partene. 
 
Saltdalslista har 4 medlemmer i kommunestyret og vil fortsatt ha krav på ett medlem i utvalget 
etter forholdstallsprinsippet. 
 
Hvis man skiller ut Saltdalslista for seg selv vil representasjon og varalista bli slik: 
 
AP, SP, KRF 
Medlemmer Varamedlemmer 
Kjell Magne Johansen Ragnhild Jensen 
Jeanette Steen Kristensen Raymond Stolpen 
Kim Mietinen Mona Lisa Lauvås 
 Gunnar E. Johansen 
 Elin Ingvaldsen 
 Arne Steinbakk 
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Saltdalslista 
Medlem Varamedlemmer 
Ben-Remy Molid Tom Ove Jensen 

 
 
I hht. lovverket skal hver gruppe ha like mange varamedlemmer som medlemmer + 3. 

Vurdering 
I dette tilfelle vil AP, SP, og KRF ha tilstrekkelig antall varamedlemmer og samme rekkefølgen 
de ble valgt i november 2015.   
 
Når det gjelder Saltdalslista, bør varamannslista suppleres med 3 personer. 
 
Det er Kjell Magne Johansen som er valgt til leder og Ole Bøhlerengen som nestleder.  Det 
forutsettes at det ikke gjøres endringer her. 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
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