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Tor Asgeir Johansen
ordfører

Sak 1/18
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR OFOTEN

Saksbehandler: Tor Asgeir Johansen
Arkivsaksnr.:
18/126
Saksnr.: Utvalg
1/18
Kommunestyret

Arkiv: U01 &30
Møtedato
15.03.2018

Innstilling:
Strategisk næringsplan for Ofoten godkjennes

Saksutredning:

Vedlegg:
 Strategisk næringsplan for Ofoten

Arne Kvensjø
rådmann
Tor Asgeir Johansen
ordfører
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Sak 2/18
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

Saksbehandler: Sandra Nilssen
Arkivsaksnr.:
17/334
Saksnr.: Utvalg
3/18
Kommunestyret
2/18
Kommunestyret

Arkiv: 033 &16
Møtedato
15.03.2018
15.03.2018

Innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges Lars Fillip Paulsen fritak fra sine politiske
verv i Tysfjord kommune.
Med hjemmel i kommuneloven § 16.2. fører det til at man får følgende liste over medlemmer
og varamedlemmer i kommunestyret fra Felleslista for Høyre, Krf, Venstre og Uavhengige.
Medlemmer:
1. Filip Mikkelsen
2. Heidi Kalvåg
3. Jan Ivar Jakobsen
4. Stig Kåre Amundsen

Varamedlemmer:
1.Ann Åshild Hansen
2. Jørgen Kintel
3. Fred Andersen
4. Beathe Rahka-Knutsen
5.Berit Mølderup
6.Stig Paulsen

Og følgende liste over medlemmer i formannskapet:

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Tor Asgeir Johansen

1. Emma Kristensen
2. Tommy Kristensen
3. Øystein Eide

1. Guttorm Aasebøstøl

1. Ellen Verdier Pedersen
2. Jan-Einar Pedersen

1. John Gunnar Skogvoll

1. Marleif Eriksen
2. Rainer Soleng

1. Filip Mikkelsen
2. Heidi Kalvåg

1. Øyvind Johansen
2. Leif Harald Olsen
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Saksutredning:
Lars Fillip Paulsen søker permisjon fra sine politiske verv i Tysfjord kommune. Rådmann
vurder søkende til å innvilge kravene til fritak, jevnfør kommuneloven § 15.2.
Ved en eventuell innvilgelse av Permisjon, må en foreta korrigering av listen over medlemmer
og varamedlemmer i kommunestyret og formannskapet
Lars Fillip Paulsen er medlem av kommunestyret som representant for Felleslista for Høyre,
Krf, Venstre og Uavhengige og varamedlem i formannskapet.
Kommuneloven § 15.2.:
«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.»
Lovtolkning:
«Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlige helse eller andre
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen
må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk
oppfatning eller utilfredshet med orangets arbeid vil imdlertid etter tradisjonell lære som
utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak. Men etter at man i loven nå også har tatt inn
ordet «belastning» som alternativ til «vanskelighet», kan man ikke helt uttelukke slike forhold
som fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for
et medlem(…)»
Hentet fra: Overå og Bernt, Kommuneloven med kommentarer (2014), s. 127

Vedlegg:
 Søknad fra Lars Fillip Paulsen om permisjon fra kommunestyret og formannskap.

Arne Kvensjø
rådmann
Sandra Nilssen
Sekretær
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Sak 3/18
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Sandra Nilssen
17/334

Innstilling:
Med hjemmel i kommuneloven § 15.2. innvilges..

Arkiv: 033 &16
Unnt.offentlighet §13

fritak som meddommer.

Følgende velges til ny meddommer:

Saksutredning:
Kommuneloven § 15.2.:
«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.»
Lovtolkning:
«Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlige helse eller andre
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen
må nødvendigvis bli temmelig skjønnsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk
oppfatning eller utilfredshet med orangets arbeid vil imdlertid etter tradisjonell lære som
utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak. Men etter at man i loven nå også har tatt inn
ordet «belastning» som alternativ til «vanskelighet», kan man ikke helt uttelukke slike forhold
som fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for
et medlem(…)»
Hentet fra: Overå og Bernt, Kommuneloven med kommentarer (2014), s. 127
Vedlegg:
 Søknad blir lagt frem i møtet.

Arne Kvensjø
rådmann
Sandra Nilssen
servicemedarbeider

Arne Kvensjø
rådmann
Sandra Nilssen
Sekretær
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Sak 4/18
MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD

Saksbehandler: Henrik Østergaard
Arkivsaksnr.:
18/127
Saksnr.: Utvalg
4/18
Kommunestyret

Arkiv: 441
Møtedato
15.03.2018

Innstilling:

Tysfjord kommune slutter seg til årsmøtets forslag til endringer av §§ 5 og 7 i friluftsrådets
vedtekter
ellers administrasjonens
samt denne behandeling
Saksutredning:
MHF fikk vedtatt nye vedtekter i forbindelse med utvidelse av friluftsrådet i 2016 til også å
ivareta alle Sør-Troms kommunene. Det kom imidlertid inn merknader fra kommunene
Narvik og Ibestad. De var ikke enige i at de nye vedtektene til Friluftsrådet hvor styret skal
velges blant representanter fra kommunene som sitter i formannskapet til de enkelte
kommunene. Det ble fremmet forslag om at vedtektene skal endres på dette punktet, noe som
enkelte kommuner på møtet også var positive til, men det blir i så fall en lang prosess der
vedtektene må tas opp på nytt og da i årsmøtet i mai 2017 og deretter i alle kommunestyrene.
Bakgrunnen til dette punktet i vedtektene var at tidligere styre har hatt for lite forankring i den
politiske organisasjonen i enkelte kommuner. Derfor ønsket man fra tidligere styre å sikre en
mer "topptung" politisk representasjon fra kommunene. Det ble også argumentert for at det er
primært arbeidsgruppen med representanter fra kommuneadministrasjonene som skal ivareta
at det finnes god nok kompetansestøtte til Friluftsrådet, styret skal primært sikre god nok
politisk forankring
Årsmøtesak 2017
MHFs styre og årsmøte har derfor valgt å behandle vedtektene en ny runde for å finne en
løsning hvor alle kommuner kan enes..
Årsmøtet ønsket en fortsatt politisk forankring av årsmøtet, men med noe
justering og vedtok forslag til endringer i §§ 5 og 7. I tillegg skulle
vedtektendringene godkjennes i kommunene.
Utskrift fra årsmøtets sak 8 Vedtektsendringer
Vedtak:
1.
§5
ÅRSMØTE
Endring § 5 Årsmøte første avsnitt.
Enstemmig vedtatt. Forøvrig er tekst i § 5 uendret
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Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene.
Ordfører representerer eierkommunene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen
av mai måned. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til
stede.
Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal
følge innkallingen.
Med unntak av vedtektsendringer, jf § 10, treffes beslutninger med simpelt flertall.
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter.
2. Velge ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsmelding.
4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Arbeidsplan for påfølgende år.
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene.
7. Behandle innkomne saker.
8. Valg
a) Styre inkludert varamedlemmer.
b) Styrets leder og nestleder.
c) Valgkomite.
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved
loddtrekning.
2.
§7
STYRET
Endring § 7 første setning i første avsnitt og andre avsnitt er enstemmig vedtatt
§ 7 tredje avsnitt, styret velges for kommunestyreperioden.
Styrets innstilling ble vedtatt med 5 stemmer for. Mens alternativ innstilling fikk 3 stemmer
for.
Det ble bedt om protokollføring at det var uenighet i styret.
§7
STYRE (første setning i førte avsnitt og andre avsnitt er endret)
Styret består av seks (6) medlemmer med varamedlemmer fra kommunenes valgte
kommunestyrerepresentanter.
Kommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, nestleder
styrerepresentanter og vararepresentanter. De kommunene som ikke er representert i styret
utgjør varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med
kommunelovens bestemmelser.
Styret velges for kommunestyreperioden.
Medlemmer i administrativ samarbeidsgruppe møter som observatører med talerett på
styremøtene.
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Valgkomiteen velges blant de oppnevnte representantene fra
deltakerkommunene.
Styret skal behandle følgende:
1. Tilsette daglig leder og ha arbeidsgiveransvar for vedkommende, og tilsette
andre ansatte som daglig leder har arbeidsgiveransvar for.
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og
arbeidsplan og stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak
etter nærmere delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere
avgrensede oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene.
Styrehonorar og møtegodtgjørelse følger tilsvarende praksis fra vertskommunen.
3.
Forslag til vedtektsendringer i § 5 og § 7 sendes ut til kommunene.
Det må være likelydende vedtak fra hver medlemskommune.
4.
Nye vedtekter vil først kunne være gjeldende etter neste årsmøte, kommunestyreperioden
2019-2022.
Vedlegg:
Vedtekter for Midtre Hålogaland friluftsråd vedtatt Årsmøtet 2016
Vedtekter for Midtre Hålogaland friluftsråd vedtatt Årsmøtet 2017 og justert i hht
styrets anbefaling

Arne Kvensjø
rådmann
Henrik Østergaard
Folkehelsekoordinator
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