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Kommunestyret

31.01.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Siri Thorsland gis fritak som meddommer for Kristiansand tingrett 01.01.201331.12.2016.
2. Som ny meddommer oppnevnes:…………………………….

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Det forelå ingen forslag til ny meddommer.
Valgnemnda gir ordfører fullmakt til å foreslå meddommer til Tingretten.
Votering:
Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Siri Thorsland gis fritak som meddommer for Kristiansand tingrett 01.01.201331.12.2016.

Som ny meddommer oppnevnes:…………………………….

Bakgrunn for saken:
Det er mottatt e-post fra Siri Thorsland datert 12.11.2012 hvor det opplyses om
at hun flytter til Kongsberg kommune innen 01.01.2013 for jobb, og søker fritak som
meddommer for Kristiansand tingrett 2013-2016.
Saksutredning:
Følgende lovhjemmel gjelder ved behandling av denne sak:
Domstollovens § 76:
“ § 76. Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens
administrasjonssjef slette vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom vedkommende
ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene etter §§ 70-72. Utvalgsmedlem som flytter til en annen
kommune i sognet, overføres til fortegnelsen for den nye kommunen.
Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra
utvalget.
Den som mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller som mener seg
urettmessig slettet eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage avgjørelsen til den domstolen
som fortegnelsen gjelder. Domstolen treffer sin avgjørelse ved kjennelse.
Endelig beslutning om sletting etter paragrafen her meddeles domstolen uten opphold.”

Siri Thorsland flytter fra Søgne kommune innen 01.01.2013 til Kongsberg kommune og
oppfyller dermed Domstollovens § 76.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg
1 Ber om fritak som meddommer til Kristiansand tingrett
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Fra: Siri Thorsland[sir-thor@online.no] Dato: 12.11.2012 10:10:20 Til: Postmottak Tittel: VS:
meddommer
Jeg fikk automatisk svar på at Camilla er i fødselspermisjon.
Ber om at min forespørsel (nedenfor) sendes til aktuell person
Siri
Fra: Siri Thorsland [mailto:sir-thor@online.no]
Sendt: 12. november 2012 09:51
Til: 'camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no'
Emne: meddommer

Hei
Jeg flytter til Kongsberg kommune innen 01.01.2013 for jobb.
Og trekker meg derfor her som meddommer for Kristiansand tingrett 2013-2016.
Siri Thorsland
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