Søgne kommune

Arkiv:
033
Saksmappe:
2015/2382 -29824/2015
Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes
Dato:
12.08.2015

Saksframlegg
Valg av formannskap for valgperioden 2015-2019
Utv.saksnr
72/15

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
22.10.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i perioden 2015 – 2019 velges:
Medlemmer:

Varamedlemmer:
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………………….
………………….
………………….
………………….

………………………..
………………………..
………………………..
……………………….
………………………..
………………………..
………………………..

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok i møte 24.09.15, PS 57/15, og ikke gjøre endringer i nåværende
organisering formannskapet.
Formannskapet består av 7 medlemmer og behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak (Kommuneloven § 8). For øvrig fastsetter kommunestyret selv områder for
formannskapet virksomhet.
Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
Saksutredning:
Etter kommunelovens §8 skal det velges Formannskap på minimum 5 medlemmer.
I henhold til kommunelovens §8 nr. 2 velges medlemmer og varamedlemmer for fire år og
blant medlemmene av kommunestyret.
kommunelova § 14 nr. 1 bokstav c:

Personer som medlem av formannskapet de fire årene kan be seg fritatt, jmf kommuneloven § 14
nr. 1 bokstav c. Kravet om fritak skal fremsettes før valget foretas. Forskriften må forstås slik at
varamedlem som har rykket opp som fast medlem av formannskapet i løpet av valgperioden, ikke
kan kreve seg fritatt.

Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.
Når det gjelder forholdsvalg får reglene i kommunelovens §§36 og 37 anvendelse.
Valg foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Lova setter
ingen frist for innlevering av listeforslag. Dette innebærer at listeforslag kan legges fram helt til det
tidspunkt møtelederen seier ifra at en skal gå til avstemning.
De innleverte listene skal underskrives av minst ett medlem av det velgende organ
(kommunestyret). Ved fellesliste må listeforslaget være underskrevet av minst en representant
fra hvert av partiene som står bak listeforslaget. Den eller de som underskriver må være
medlem/medlemmer av det velgende organ (kommunestyret). Det er kun adgang til å skrive
under på ett listeforslag, og ingen kan være kandidat på mer enn en liste. Listene kan
inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer. Det
innebærer at det ikke adgang til å forhåndskumulere kandidater på listene.
I henhold til kommuneloven kan medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget ikke
velges.
Avstemningen skal skje skriftlig og med bruk av stemmesedler. Det er mulig å stemme blankt, jf.
kommuneloven § 40 nr. 2.
En kan gjøre følgende endringer på stemmesedlene:
 stryke kandidatnavn
 endre rekkefølgen på kandidatene
Det er ikke anledning til å føre opp kandidater fra andre lister. Det er heller ikke anledning til å føre
opp kandidater som ikke står på noen listeforslag, jf. kommuneloven § 37 nr. 2 siste ledd. Det fører
likevel ikke til at det er ugyldig. En ser bare bort fra disse navnene ved opptellingen.
Mandatberegningen skjer på denne måten:
En skal dividere stemmetallet for hver liste med delingstallet 1, 2, 3, 4, 5 osv. (den såkalte
d’Hondts metode). Representantplassene blir deretter fordelt til de listene som har de største
kvotientene. Har flere lister samme kvotient, går plassen til den lista som har det største
stemmetallet. Har flere lister det samme stemmetallet, blir valget avgjort ved loddtrekning.
En må gjøre så mange divisjoner at en er sikker på at en har funne fram til de største kvotientene.
Kandidatkåring
Forutsetningen om kandidatkåringen er tatt inn i kommuneloven § 37 nr. 2 og skjer slik:
Når det er avgjort hvor mange representantplasser ei liste vil få, skal en foreta ei ny
stemmeopptelling for kandidatene på lista. Først teller en de navnene som står som nr. 1 på
stemmesedlene. Den kandidaten som får flest stemmer ved denne opptellingen er valgt. Skal lista
ha mer enn en plass, teller en deretter opp de navnene som står som nr. 2 på stemmesedlene. Den
kandidaten er valgt som får flest stemmer ved de to opptellingene, når en ser bort fra den allerede
valgte. På samme måten holder en fram til alle plasser lista skal ha, er fordelt, med de
modifikasjonene som følgjer av forskrift om kjønnsmessig representasjon og kvotering i § 37 nr. 3,
sjå nedenfor. Dersom flere kandidater har fått like mange stemmer, er den valgt som står først i
rekkefølgen på lista.

Så langt det er mulig, skal hver liste bli tildelt så mange varamedlemmer som den får medlemmer,
med tillegg av to, jf. § 37 nr. 4. Varamedlemsplassene blir fordelte ved at en holder fram
opptellingen på same måten som for medlemmene.

Kjønnsmessig representasjon:
Regelen om kjønnsbalanse skal følges så langt det er mulig (§37 nr. 3). Dette skyldes at loven
har et unntak ved valg av utvalg som etter loven kun skal bestå av kommunestyremedlemmer.
Dette gjelder ved formannskapsvalget.
Ved forholdstallsvalg stiller kommuneloven krav om kjønnsmessig balanse blant kandidatene
på listeforslagene, jf. § 36 nr 2, og blant de som blir valgt inn som representanter fra hver liste,
jf 37 nr 3. Har lista fått to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert.
Kan partiet/listen ikke oppfylle kravet til kjønnsmessig representasjon på listen på grunn av
kjønnssammensetningen i kommunestyregruppen, kan man ikke kreve at listeforslaget
oppfyller krav til kjønnsfordeling.
Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 38a nr 3 krav om at det skal være kjønnsmessig
balanse blant de medlemmene som blir valgt, nå en ser organet under ett. Der et utvalg har syv
medlemmer skal hvert kjønn i utgangspunktet være representert med minst tre.
Viser det seg ved valget at et kjønn er underrepresentert, rykker det underrepresenterte kjønn
opp i den utstrekning det lar seg gjøre.
Tilsvarende krav gjelder også ved fordeling av varamedlemmer.

