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Rådmannens forslag til vedtak:
Som representanter i valgnemnd i Søgne kommune er valgt:
Medlemmer:
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

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

Leder:
……………………

Nestleder:
………………….

Bakgrunn for saken:
I.h.t. politisk organisasjonsmodell skal det i Søgne kommune velges en valgnemnd som skal
forestå forberedelse av valg til div. nemnder og råd. Leder og nestleder velges separat blant
medlemmene etter fremsatt forslag i møtet.
Valgnemnda er direkte underordnet kommunestyret.
Saksutredning:
Valgnemnda bør gjenspeile partisammensetningen i kommunestyret. I alle tilfeller bør de
partiene som ikke blir representert i valgnemnda, bli ”indirekte representert” via et annet
medlem i nemnda.
Forholdsvalg:
Et av kommunestyrets medlemmer kan kreve at valget holdes som forholdsvalg. For så vidt
gjelder forholdsvalg får reglene i kommunelovens §§36 og 37 anvendelse.

Det skal være max 16 navn på listene. Det er ikke krav om minimumsantall. Ingen kan stå
som kandidat eller forslagstiller på mer enn ett listeforslag. Det er ikke adgang til å
forhåndskumulere kandidater på listene. De innleverte listene skal underskrives av minst ett
medlem av det velgende organ (kommunestyret). Det er ikke anledning til å kumulere eller gi
slengstemmer på listene. Man kan endre nummerrekkefølgen på kandidatene eller stryke
kandidater.
Kjønnsbalanse:
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 med minst
to. Har lista fått fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
Har lista fått seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Har
lista fått ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har lista fått flere
enn ni medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 40 %. Viser det seg at en liste
får to eller flere av medlemmene i utvalget, skal det underrepresenterte kjønn rykke opp i den
utstrekning det er nødvendig for å oppnå balanse.
Avtalevalg
Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 38a nr 3 krav om at det skal være kjønnmessig balanse
blant de medlemmene som blir valgt, nå en ser organet under ett. 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.
Tilsvarende regler gjelder for valg av varamedlemmer.
Søgne kommunestyre fattet i møte 20.10.11, PS 90/11 følgende vedtak:
Som representanter i valgnemnd i valgperioden 2011-2015 i Søgne kommune er valgt:
Medlemmer:
Jørund Try (SP)
Åse Røsstad Severinsen (H)
Jack Andersen (FRP)
Tone Pettersen (V)
Solveig Kjelland Larsen(AP)
Torfinn Kleivset (KRF)
Per Kjær (SV)

Varamedlemmer:
Roald Refstie (SP)
1. Helge Andresen (H)
2. Anne May Ribe (H)
1. Bodil Langenes (FRP)
2. Helge Rinden
Arild E. Berge (V)
1. Bjørn Egeli
2. Aslaug Bakke
Jeanette Kleivset
Torunn Kristiansen (SV)

Leder: Åse Røsstad Severinsen (H)
Nestleder: Torfinn Kleivset (KRF)
Kommunestyret fattet 11.10.12 følgende vedtak
1. Valgnemnda utvides fra syv til åtte medlemmer i valgperioden 2011-2015
2. Følgende velges som representant i valgnemnda fra Fremskrittspartiet i
valgperioden 2011-2015:
Medlem: Egel Terkelsen
Varamedlem 1: Ulla Kristoffersen

Varamedlem 2: Bernt Ludvig Daland
Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak, 11.10.12 var at FRP ikke var representert i
valgnemnda, da Jack Andersen meldte seg ut av FRP etter valg av valgnemnda 20.10.11.
Rådmannen anbefaler at det for valgperioden 2015-2019 velges 7 medlemmer til valgnemnda.

