Saksprotokoll i Valgnemnda - 24.06.2016
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
Nr
1
2
3
1
2
3

Verv

Navn

Kommune

Leder

Arne Bjørn Mikalsen (fung.leder)
Tone Pettersen
Torfinn Kleivset (ny)
Tore Smeplass
Synnøve Dybesland (ny)
Jack Andersen (ny)

Songdalen
Søgne
Søgne
Songdalen
Songdalen
Søgne

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

X42
2015/2761 -27182/2016
Tormod Dalane
24.06.2016

Saksframlegg
Valg av medlemmer til fellesforliksråd for Søgne og Songdalen
kommune for perioden 01.01.17 - 31.12.20
Utv.saksnr
6/16
59/16

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
24.06.2016
25.08.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
Nr
1
2
3
1
2
3

Verv

Navn

Kommune

Leder

Arne Bjørn Mikalsen (fung.leder)
Tone Pettersen
Torfinn Kleivset (ny)
Tore Smeplass
Synnøve Dybesland (ny)
Jack Andersen (ny)

Songdalen
Søgne
Søgne
Songdalen
Songdalen
Søgne

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Saksprotokoll i Valgnemnda - 24.06.2016
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020

Nr
1
2
3
1
2
3

Verv

Navn

Kommune

Leder

Arne Bjørn Mikalsen (fung.leder)
Tone Pettersen
Torfinn Kleivset (ny)
Tore Smeplass
Synnøve Dybesland (ny)
Jack Andersen (ny)

Songdalen
Søgne
Søgne
Songdalen
Songdalen
Søgne

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Bakgrunn for saken:
Innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, skal det avholdes valg av medlemmer til
felles forliksråd for Søgne og Songdalen kommune.
Kommunestyret fattet et vedtak 26.05.16 (PS 44/16), der medlemmer fra Søgne ble valgt inn.
Dette ble gjort på samme måte i Songdalen.
I etterkant er det avklart at vedtakene skal inneholde kandidatene fra begge kommunene, og at
disse skal velges inn i rangert rekkefølge – både medlemmer og varamedlemmer. På bakgrunn
av dette må kommunestyre fatte nytt vedtak i saken.
Kandidatene som ble valgt i kommunestyremøtet 26.05.16, er fortsatt med.
Saksutredning:
I domstolloven § 27 hete det at det i hver kommune skal være et forliksråd. Rådet skal ha tre
medlemmer og like mange varemedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det
være både kvinner og menn.
Søgne kommunestyre fattet i møte 29.09.11, sak PS 80/11 følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.

Søgne og Songdalen forliksråd slås sammen. Ordningen gjelder fra 1.1.2013.
Søgne velger 2 dommere + 1 varamedlem.
Songdalen velger 1 dommer + 2 varamedlemmer.
Forliksrådet konstituerer seg selv og velger leder.

Om vilkår for å bli valgt til forliksrådsmedlem sier domstollovens §56:
- vedkommende må ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start.
- Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
De som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.
Videre kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.
Departementet gjør oppmerksom på at forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven
§ 53 gjelder også for dem:
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

Domstolloven § 71 omhandler at kretsen for de som er utelukket til valg som
forliksrådsmedlemmer er utvidet. Dette gjelder bl.a. utnevnte og konstituerte dommere og
ansatte ved domstolene, ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen,
studenter ved politihøgskolen og fengselsskolen, praktiserende advokater og
advokatfullmektiger. Kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som
tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
Det pekes videre på at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg. Det skal
ikke legges vekt på partipolitisk tilhørighet ved valget, da forliksrådet er domstol og således et
politisk nøytralt organ.
Det er viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet, og kommunestyret bør være tilbakeholden
med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.
Etter domstolloven § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15.
oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar påfølgende år.
I henhold til domstollovens § 67 oppfordres kommunens innbyggere å komme med forslag på
personer som er valgbar.
Kommunen har hatt en annonse på hjemmesiden og Facebook hvor innbyggerne ble invitert til
å komme med innspill til kandidater til lagretten, tingretten og jordskifteretten. Det er også
annonsert etter kandidater i lokalavisa.
Kommunen har også vært i kontakt med de fleste som i dag har et rettslig verv, og fått
tilbakemelding om de ønsker å fortsette. Det har tidligere vært et signal fra kommunestyret at
man primært ønsker å velge personer som er motivert for et slikt verv.
Innen fristen har det ikke kommet noen innspill. Kandidatene ble foreslått på møte i
valgnemnda 08.03.16 (PS 4/16). I behandlingen av saken i kommunestyret 26.05.16 (PS
44/16) ble følgende valgt:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Verv
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn

Stilling

Torfinn Kleivset
Tone Pettersen
Jack Andersen

Som dommere og varamedlem i forliksrådet i forrige periode var følgende valgt
(kommunestyret
26.04.12 – sak PS 42/12):
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2013 til 31.12.2016

A:
Medlemmer:
1.

Svein Gunnar Ravnevand

2.

Torunn Verdal

B:
Varamedlem:
1.

Tone Pettersen

Til orientering er begge medlemmene ikke lengre valgbare på grunn av aldersgrensen. Vi vet
ikke om varamedlemmet ønsker å fortsette.
Dette betyr at det på søknadstidspunktet ikke er noen kandidater som har takket ja til å være
medlem eller varamedlem til forliksrådet.

Vedlegg
1 Valg av medlemmer til fellesforliksråd for Søgne og Songdalen kommune for perioden
01.01.17 - 31.12.20
2 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer_fra Justis og beredskapsdept.

Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

X42
2015/2761 -8972/2016
Tormod Dalane
24.02.2016

Saksframlegg
Valg av medlemmer til fellesforliksråd for Søgne og Songdalen
kommune for perioden 01.01.17 - 31.12.20
Utv.saksnr

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
08.03.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
A:
Medlemmer:
1
2
B:
Varamedlem:
1

Bakgrunn for saken:
Innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, skal det avholdes valg av medlemmer til
felles forliksråd for Søgne og Songdalen kommune.
Saksutredning:
I domstolloven § 27 hete det at det i hver kommune skal være et forliksråd. Rådet skal ha tre
medlemmer og like mange varemedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det
være både kvinner og menn.
Søgne kommunestyre fattet i møte 29.09.11, sak PS 80/11 følgende vedtak:
1.
2.
3.
4.

Søgne og Songdalen forliksråd slås sammen. Ordningen gjelder fra 1.1.2013.
Søgne velger 2 dommere + 1 varamedlem.
Songdalen velger 1 dommer + 2 varamedlemmer.
Forliksrådet konstituerer seg selv og velger leder.

Om vilkår for å bli valgt til forliksrådsmedlem sier domstollovens §56:
- vedkommende må ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start.
- Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
De som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.
Videre kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere.
Departementet gjør oppmerksom på at forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven
§ 53 gjelder også for dem:
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
Domstolloven § 71 omhandler at kretsen for de som er utelukket til valg som
forliksrådsmedlemmer er utvidet. Dette gjelder bl.a. utnevnte og konstituerte dommere og
ansatte ved domstolene, ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen,
studenter ved politihøgskolen og fengselsskolen, praktiserende advokater og
advokatfullmektiger. Kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som
tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
Det pekes videre på at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg. Det skal
ikke legges vekt på partipolitisk tilhørighet ved valget, da forliksrådet er domstol og således et
politisk nøytralt organ.
Det er viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet, og kommunestyret bør være tilbakeholden
med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.
Etter domstolloven § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15.
oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar påfølgende år.
I henhold til domstollovens § 67 oppfordres kommunens innbyggere å komme med forslag på
personer som er valgbar.
Kommunen har hatt en annonse på hjemmesiden og Facebook hvor innbyggerne ble invitert til
å komme med innspill til kandidater til lagretten, tingretten og jordskifteretten. Det er også
annonsert etter kandidater i lokalavisa.
Kommunen har også vært i kontakt med de fleste som i dag har et rettslig verv, og fått
tilbakemelding om de ønsker å fortsette. Det har tidligere vært et signal fra kommunestyret at
man primært ønsker å velge personer som er motivert for et slikt verv.
Innen fristen har det ikke kommet noen innspill.
Som dommere og varamedlem i forliksråde5t i forrige periode var følgende valgt
(kommunestyret
26.04.12 – sak PS 42/12):

Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2013 til 31.12.2016
A:
Medlemmer:
1.

Svein Gunnar Ravnevand

2.

Torunn Verdal

B:
Varamedlem:
1.

Tone Pettersen

Til orientering er begge medlemmene ikke lengre valgbare på grunn av aldersgrensen. Vi vet
ikke om varamedlemmet ønsker å fortsette.
Dette betyr at det på søknadstidspunktet ikke er noen kandidater som har takket ja til å være
medlem eller varamedlem til forliksrådet.

Vedlegg
1 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer_fra Justis og beredskapsdept.

