FRITAK FRA POLITISK VERV - FORLIKSRÅDET - ARNT ERIK
GANGÅS. SUPPLERINGSVALG

Saksfremlegg
Utvalg
Valgnemnda

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret
Saksbehandler: Else Kvernøy Bjørkhaug

Arkivsaknr.: 2013/10325-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Arnt Erik Gangås (Frp)fritas, i hht. Søknad , fra sitt verv som medlem til Forliksrådet.
Som ny representant oppnevnes:
3………………………….

SAMMENDRAG
Arnt Erik Gangås søker om fritak fra sitt verv som medlem av Askøy forliksråd, grunnet ny
arbeidssituasjon/møtetidspunkt.
Avgjøres av:
Fritak: avgjøres av kommunestyret.
Suppleringsvalg: oppnevnes av Fylkesmannen
Behandles i følgende utvalg:
Valgnemnda og kommunestyret
Videre saksgang:
Suppleringsvalg sendes fylkesmannen for oppnevning.
Saksopplysninger:
Arnt Erik Gangås(Frp) skriver slik til Askøy kommune:
Jeg sitter som medlem i Askøy Forliksråd som holder møter annen hver mandag fra 08.3016.00. Pga. ny stilling hos arbeidsgiver, reiser jeg til Oslo på ledermøter på mandager og
ønsker med dette å søke fritak fra vervet i forliksrådet.

Kommunestyret valgte den 27.09.2012, saksnr 84/12, Forliksrådet for perioden
01.01.2013-01.01.2017
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1 Sølvi Aasebø (H)
1 Øystein Gundersen (H)
2 Viggo Kristiansen (Ap)
2 Tore Steine (Ap)
3 Arnt Erik Gangås (Frp)
3 Rosalind Fosse (Frp)
Leder: Sølvi Aasebø (H)
Forliksrådets sammensetning mm.:I hht. domstolloven § 27 første til syvende ledd. Det skal
være et forliksråd i hver kommune.
Forliksrådet skal har tre medlemmer med like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og
blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.
Ad fritak/suppleringsvalg:
I visse tilfeller er det adgang til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer. Reglene om
dette er fastsatt i domstolloven § 59:
Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller når det
opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som er nevnt i §§ 53 eller 56 første
ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar
kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget foretas
som flertallsvalg.
Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden og
foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd.
Vilkår for å velges:
Forliksrådsmedlemmer er dommere og domstolloven § 53 gjelder for dem:
 Må være norske statsborgere, menn eller kvinner som er vederheftige og som ikke er
fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
I tillegg gjelder, jfr. domstolloven § 56:
 Vedkommende må ha fylt 25 år
 Vedkommende må 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.
Domstolloven § 71 utelukker på grunn av stilling blant annet: Stortingets representanter,
statsråder, dommere og ansatte ved domstolene, ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet,
ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater og
advokatfullmektiger, kommunens administrasjonssjef og berørte tjenestemenn.
For øvrig gjelder domstollovens § 72 mht. utelukking grunnet vandel:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39 c,
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens
start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10
år siden dommen var rettskraftig,
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn
10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver
del for seg etter første ledd.
Vurdering:
Rådmannen ser at Arnt Erik Gangås, pga endret arbeidsstiuasjon, vil ha vansker med å skjøtte
sitt verv i forliksrådet og anbefaler kommunestyret å innvilge søknaden om fritak.
Suppleringsvalg blir å foreta i hht regelverket.
Folkehelseperspektiv:
-

Kleppestø, 02.12.13

Odd Magne Utkilen
Rådmann

Marit Rinnan
Fagsjef

