VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Teams-møte
11.12.2020
Kl 09:00 – 10:00

Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder
Bianca Maria Johansen.
Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling.

Til medlemmer
Knut A Nordmo
Sture Pedersen
Lena Arntzen
Hugo Jacobsen
Karl-Erling Nordlund
John Danielsen

Rolle
Ordfører Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Fungerende ordfører Hadsel kommune
Ordfører Lødingen kommune
Ordfører Sortland kommune
Ordfører Øksnes kommune

Til andre
Kirsten Lehne Pedersen
Gundar Jakobsen
Ola Morten Teigen
Per Gunnar Johnsen
Randi Gregersen
Jarle Ragnar Meløy

Rolle
Rådmann Andøy kommune
Rådmann Bø kommune
Kommunedirektør Hadsel kommune
Kommunedirektør Lødingen kommune
Kommunedirektør Sortland kommune
Administrasjonssjef Øksnes kommune

Kopi til varamedlemmer
Lill Pettersen
Jenny Fagereng
Åge Rusten
Mia Heimly
Tove Mette Bjørkmo
Ken Ivan Reinholdtsen

Rolle
Varaordfører Andøy kommune
Varaordfører Bø kommune
Fungerende varaordfører
Varaordfører Lødingen kommune
Varaordfører Sortland kommune
Varaordfører Øksnes kommune

SAKLISTE
Saksnummer
127/20
128/20
129/20
130/20

Innhold
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Høringsinnspill innføring av avgift på
produksjon av fisk
Valg til felles forliksråd Vesterålen

Sortland, 4. desember 2020

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
127/20

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

20/81
20/734
FE-033
Siv Merete Reinholtsen
04.12.2020

Møtedato
11.12.2020

Godkjenning av innkalling
INNSTILLING
Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 11. desember 2020 godkjennes.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
128/20

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

20/81
20/735
FE-033
Siv Merete Reinholtsen
04.12.2020

Godkjenning av saksliste
INNSTILLING
Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 11. desember 2020 godkjennes.

Møtedato
11.12.2020

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
129/20

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

14/9
20/726
FA-U49
Bianca Maria Johansen
04.12.2020

Møtedato
11.12.2020

Høringsinnspill innføring av avgift på produksjon av fisk
Innstilling
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar fremlagte høringsuttalelse vedrørende innføring av
avgift på produksjon av fisk.
Innspillet sendes til skatteetaten innen fristen.
Vedlegg:
Høringsbrev - Innføring av avgift på produksjon av fisk
Høringsnotat
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Vesterålen regionråd har fra Skatteetaten motatt høringsbrev vedrørende innføring av avgift på
produksjon av fisk.
Frist er 15.desember 2020.
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok på møte 27.11.2020 å utarbeide felles høringsinnspill
i saken. Utkast til innspill presenteres for vedtak.
Fakta i saken
Skatteetaten har på vegne av Finansdepartementet sendt forslag om endring av
særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften, på høring.
Bakgrunnen for forslaget er Regjeringens forslagtil produksjonsavgift på fisk i Prop. 1 LS (20202021) Skatter avgifter og toll pkt 8.1 med tilhørende forslag til stortingsvedtak om avgiften.
Avgiften omfatter produsert laks, ørret og regnbueørret, og er foreslått å tre i kraft fra 1.januar
2021.
Nærmere redegjørelse for forslaget følger vedlagte høringsnotat.
Høringsdokumentene ligger på Skatteetatens sider
https://www.skatteetaten.no/retttskilder/type/horinger.
Vurdering
Utkast til uttalese i saken ettersendes.

VESTERÅLEN
REGIONRÅD

Utvalgssaksnr
130/20

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

Utvalg
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

14/1
20/732
FA-X31
Bianca Maria Johansen
04.12.2020

Møtedato
11.12.2020

Valg til felles forliksråd Vesterålen
Innstilling
Vesterålen regionåds arbeidsutvalg gjør følgende sammensetning av interkommunalt forliksråd:
1.
2.
3.
4.
5.

Leder - Lødingen kommune: xx
Medlem – Sortland kommune: xx
Medlem – Øksnes kommune: xx
Vara – Bø kommune: xx
Vara – Hadsel kommune: xx

Valg av fem faste møtefullmektiger gjøres når kommunene har valgt kandidater i saken.
Vedlegg:
Felles forliksråd i Vesterålen - Andøy kommune
Felles forliksråd i Vesterålen - Bø kommune
Valg av varamedlem til Felles forliksråd - Hadsel kommune
Valg av kandidater til Vesterålen forliksråd - Lødingen kommune
Felles forliksråd - Sortland kommune
Valg Felles forliksråd - Øksnes kommune
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Vesterålen regionråd har støttet opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen, og foreslått at
kommunene delegerer til AU å vedta endelig sammensetning av interkommunalt forliksråd og
fem møtefullmektiger basert på innspillene fra kommunene.
Alle kommunene unntatt Andøy har vedtatt å delta i felles forliksråd for Vesterålen.
Når alle kommunene har gjort valg til forliksråd og valg av møtefullmektiger fremmes saken til
AU.
Representanter til forliksrådet må oppnevnes og innmeldes til Fylkesmannen før årsslutt.

Fakta i saken
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg gjorde i møte 27.11.2020 følgende vedtak.
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg støtter opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen. Det
nye forliksrådet foreslås kalt Vesterålen forliksråd og planlegges å tre i kraft fra 1.1.2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor.
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg foreslår følgende ordning for valg av representanter til
rådet: Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for
regionrådsleder, og deretter alfabetisk.
Hver kommune velger selv 1 kandidat av hvert kjønn.
Hver kommune velger selv 1 kandidat av hvert kjønn til utvalg av faste møtefullmektiger.
Kommunene delegerer til AU å vedta endelig sammensetning av interkommunalt forliksråd
og fem møtefullmektige basert på innspillene fra kommunene.
Hver enkelt kommune skal sikre at valgte kandidater er valgbar jf. domstolloven § 56.

For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg:
1.
2.
3.
4.
5.

Leder – Lødingen kommune
Medlem – Sortland kommune
Medlem – Øksnes kommune
Vara – Bø kommune
Vara – Hadsel kommune

Kommunene har gjort følgende valg av representanter til interkommunalt forliksråd Vesterålen:
Lødingen kommune:
Audny Strøm
Trond Wiggo Nilssen
Sortland kommune:
Sølvi Foss
Arild Reierth
Øksnes kommune:
Alf Roger Jakobsen
Lena B Olsen Steffensen
Bø kommune:
Kandidater presenteres i møtet.
Hadsel kommune:
Atle Nilsen
Hilde Ongstad

ANDØY KOMMUNE

FELLES FORLIKSRÅD I VESTERÅLEN
Saksbehandler
Greta Jacobsen
Saksnr.
119/2020
114/2020

Arkivsaksnummer
20/366
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:
Dok.dato
03.08.2020
03.08.2020
03.08.2020
03.08.2020
03.08.2020

Møtedato
28.09.2020
12.10.2020

Tittel
Brev fra Politiinspektør og namsmann i Vesterålen
Tvisteloven kapittel 6
Domstolloven
Politidirektoratets brev av 06.05.10
Justis- og beredskapsdepartementets brev av 21.12.15

Dok.ID
150041
150042
150043
150044
150045

Forslag til vedtak:
1.
Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen,
Sortland og Øksnes. Det nye forliksrådet får navnet Vesterålen forliksråd og trer i
Kraft fra 01.01.2021. Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland
Lensmannskontor.
2.
Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for regionrådsleder, og
deretter alfabetisk.
For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg:
·
·
·
·
·
·

Leder - Lødingen kommune
Medlem - Sortland kommune
Medlem - Øksnes kommune
Vara - Andøy kommune
Vara - Bø kommune
Vara - Hadsel kommune

3.
Det fremmes særskilt sak om valg av kandiddat med utgangspunkt i følgende:
a) Hver kommune velger selv 1 kandidat av hvert kjønn
b) Kommunen delegerer til AU å vedta endelig sammensetning av interkommunalt
forliksråd basert på innspillene fra kommunene
c) Hver enkelt kommune skal sikre at valgte kandidater er valgbar, jf. domstolloven
§ 56.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Formannskapet2 8.09.2020:
Behandling:

Lill Pettersen (SP) la frem følgnede forslag på vegne av SP og H:
For å vurdere bedre rettssikkerhet og økt kvalitet mener Andøy kommune at det for
kommunen er relevant og viktig å beskrive Forliksrådenes historie og debatten både utenfor
og i Stortinget før dagenes ordning ble vedtatt.
Poenget med å ha oppmerksomhet rundt dette er at debattene om organiseringen av
Forliksrådet uten unntak har endt opp med at lovgiver (Stortinget) i stor grad har vektlagt
tilgjengelighet og lekmannsprinsippet fremfor juridisk kompetanse i Forliksrådene.
Det har skjedd, selv om det har vært mange og grundige innvendinger mot dagens ordning.
På tross av dette innstilte Justis dept. på videreføring av reglene i den gamle tvistemålsloven.
Stortinget vedtok uten justeringer en slik innstilling, og slik er dagens ordning.
Stortinget mente altså at dagens ordning ikke innebærer en rettsikkerhets risiko.
Prinsipielt så mener Andøy kommune at dagens ordning medfører at det må utøves stor
varsomhet i forhold til å påvirke kommunene til å velge organisering av Forliksrådene, som
er begrunnet i effektiv oppgaveløsning for sekretariatet.
Når det i tillegg blir argumentert for bedre rettssikkerhet og kompetanse blir dette enda mer
utfordrende når vi vet at spørsmålet om rettssikkerhet og kompetanse tross alt ble grundig
drøftet og diskutert i forbindelse med innføringen av dagens ordning både utenfor og i
Stortinget.
Stortingets intensjon var å videreføre en ordning som opprettholdt Forliksrådets rolle som
«folkets domstol» med dommere bestående av lekmenn med stor lokal kunnskap.
Ut fra dette så ser ikke Andøy kommune det som velbegrunnet eller hensiktsmessig å gå for
en sammenslåing av Forliksrådene og vil videreføre eget forliksråd i Andøy kommune i tråd
med Stortingets intensjon.
Forslag til vedtak:
Andøy kommune opprettholder eget Forliksråd.
Votering:
Innstilling til kommunestyret for forslaget fremlagt av Lill Pettersen (SP), på vegne av SP og
H, som fikk 6 stemmer, mot 1 stemme for rådmannens innstilling.
FS- 119/2020 Vedtak:

Andøy kommune opprettholder eget Forliksråd.
Kommunestyret 12.10.2020:
Behandling:

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 stemmer for og 1 stemme mot.
KS- 114/2020 Vedtak:

Andøy kommune opprettholder eget Forliksråd.
Sendes: Saksbehandler

Faktiske opplysninger:
Forliksrådet er en "meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet", Jf. domstolloven §
1.

Forliksrådenes oppgaver og myndighet er angitt i tvisteloven kapittel 6. Selve organiseringen
av forliksrådene herunder oppnevning av forliksrådets medlemmer er regulert i
domstolloven § 27 og§ 28. Det vises til vedlegg 2 og vedlegg 3.
I hver kommune skal det være et forliksråd, jf. domstolloven§ 27, første ledd.
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Forliksrådets

medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15.
oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende
år, jf. domstolloven § 57.
Departementet fremhever at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og
krevende oppgaver. For at de skal kunne løse oppgaven, er det nødvendig at det som
forliksrådsmedlemmer bare velges personer som er skikket for vervet. Departementet
understreker at valg til forliksråd ikke er valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget
tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos den som blir valgt. Det viset til
brev inntatt i vedlegg 5.
Fylkesmannen har en tilsynsfunksjon ved valget av forliksrådsmedlemmer med
varamedlemmer, og foretar oppnevning av medlemmene og varamedlemmene. Valget av
forliksrådsmedlemmer innberettes derfor til fylkesmannen. Dersom fylkesmannen finner
valget lovlig, foretar han formell oppnevning av de enkelte medlemmer og varamedlemmer.
Forliksrådene skal holde møte en gang i måneden og oftere dersom saksmengden krever
det. Forliksrådet kan unnlate å holde møte i juli. Forliksrådet kan også unnlate å holde møte
en måned dersom det ikke foreligger saker til behandling.
Forliksrådene betjenes av et sekretariat. Sekretariatsfunksjonene er tillagt politiet. I
lensmannsdistrikt er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I politistasjonsdistrikter med
sivile rettspleieoppgaver er politistasjonene sekretariat, jf. domstolloven§ 27, 6 ledd.
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme
domssogn kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer
beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at
både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn, jf. domstolloven§ 27. 7.
ledd.
Per i dag har Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune,
Sortland kommune og Øksnes kommunen hvert sitt råd.
Sortland lensmannskontor utfører sekretariatsfunksjonen for alle kommunene.
Lensmannen i Vesterålen lensmannsdistrikt har foreslått at det opprettes ett felles forliksråd
for Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland
kommune og Øksnes kommunen 1.1.2021. Forslaget er inntatt i vedlegg 1.
Politidirektoratet oppfordret allerede i 2010 politidistriktene om å ta opp spørsmålet om
felles forliksråd med kommunene. Direktoratet henviser til positive effekter som høyere
kompetanse og lavere kostnader. Brev av 06.05.10 er inntatt i vedlegg 4.
Lensmannen i Vesterålen lensmannsdistrikt begrunner sitt forslag med at en sammenslåing
av de seks forliksrådene vil medføre økt kvalitet, bedre rettsikkerhet og mer effektiv drift
av sekretariatsfunksjonen. Disse fordeler veier opp for de ulemper lengre reisevei vil
utgjøre for noen dommere og publikum.
Kommunestyrene i de seks kommunene bes nå om å ta stilling til om det skal opprettes ett
felles forliksråd.
Vurdering:
Ettersom Andøy kommune, Bø kommune, Hadsel kommune, Lødingen kommune, Sortland
kommune og Øksnes kommune ligger i samme domssogn og har samme sekretariat for
forliksrådet, har de seks kommunestyrene myndighet til å beslutte å ha felles forliksråd.
Det fremgår av tvisteloven § 6-1 at formålet med behandlingen i forliksrådet er å bidra til
enkel, effektiv og rimelig tvisteløsning gjennom megling eller domsavsigelse.
Opprettelse av ett felles forliksråd for de seks kommuner synes å bidra til dette formål. Det

vises for så vidt til redegjørelsen fra lensmannen i Vesterålen lensmannsdistrikt i vedlegg 1.
Det viktigste argumentet for en sammenslåing er økt kvalitet og dermed økt rettsikkerhet
for partene. De aktuelle medlemmene vil få større saksportefølje. Dette vil gi dem mer
erfaring og dermed bredere kunnskap og forståelse. Med slik økt kompetanse, vil både
partenes rettsikkerhet bedres og kvaliteten på dommene som fattes bedres. Videre øker
graden av likebehandling av sammenlignbare saker. Det antas også å bli enklere å
rekruttere kvalifiserte og engasjerte medlemmer.
Opprettelse av ett felles forliksråd vil mest sannsynlig også medføre en raskere og enklere
saksavvikling ettersom det vil avholdes hyppigere møter selv om det antakelig totalt sett blir
færre møter, og at møteplanlegging blir enklere ved at sekretariatet skal kommunisere med
færre medlemmer.
Videre fremstår ett forliksråd som en mer kostnadseffektiv løsning både ved at det
antakelig vil avholdes færre møter, at sekretariatets arbeid med godtgjørelse også vil
forenkles ved at det blir færre medlemmer å forholde seg til, og at ett råd vil operere mer
effektivt ettersom kompetansen blant medlemmene vil heves. Selv om ett felles forliksråd
nødvendigvis vil medføre noe lengre reisevei for flere brukere av forliksrådet og antakelig
også for noen dommere, synes løsningen totalt sett mer kostnadseffektiv enn dagens
ordning.
Hvert av de seks kommunestyrene må i så fall vedta å opprette ett felles forliksråd med
tilslutning fra 2/3 av kommunestyrets representanter.
En forutsetning for å opprette ett felles forliksråd der at de seks kommunene er enige om
hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det
skal sikres at det blant medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn.
Ut fra at det er seks kommuner synes det naturlig at hver kommune har ett medlem eller
ett varamedlem hver.
I utgangspunktet vil det fremmes likelydende sak i Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland
og Øksnes. Opprettelsen av ett felles forliksråd er avhengig av at det fattes vedtak om
dette i alle seks kommunestyrer.
Etter at det eventuelt foreligger en prinsippavgjørelse i saken, fremmes en sak for de tre
kommunestyrer vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer.

Hadsel kommune

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

20/01154
Gerd Emilie Hanssen

Behandlet av
1 Kommunestyret

Møtedato
12.11.2020

Saknr
87/20

Felles forliksråd i Vesterålen - valg av varamedlem fra Hadsel kommune

Kommunestyret har behandlet saken i møte 12.11.2020 sak 87/20
Møtebehandling/votering
Repr. Lena Arntzen (H) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Sp og H:
Som Hadsel kommunes vararepresentant til Vesterålen forliksråd velges:
Atle Nielsen, Stokmarknes
Hilde Ongstad, Stokmarknes
Det framlagte forslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Som Hadsel kommunes vararepresentant til Vesterålen forliksråd velges:
Atle Nielsen, Stokmarknes
Hilde Ongstad, Stokmarknes

Lødingen kommune
Vedtak i kommunestyret 12.11.2020
98/20: Valg av kandidater til Vesterålen forliksråd
Innstilling
Det skal velges to kandidater til Vesterålen forliksråd fra hver kommune. Som Lødingen
kommunes kandidater for perioden 2021-2024, velges:
[kvinne]:……………………………..
[mann]:..……………………………
Formannskapet 05.11.2020:
Behandling i møtet:
Innstillingen enstemmig vedtatt
FS- 122/20 Vedtak:
Det skal velges to kandidater til Vesterålen forliksråd fra hver kommune.
Som Lødingen kommunes kandidater for perioden 2021-2024, velges:
[kvinne]: Audny Strøm
[mann]: Trond Wiggo Nilssen
Kommunestyret 12.11.2020:
Behandling i møtet:
Innstillingen enst. vedtatt.
KS- 98/20 Vedtak:
Det skal velges to kandidater til Vesterålen forliksråd fra hver kommune.
Som Lødingen kommunes kandidater for perioden 2021-2024, velges:
[kvinne]: Audny Strøm
[mann]: Trond Wiggo Nilssen

<F>

SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:
Dok.nr:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

20/866
20/18902
FE-033 - Styrer, råd og utvalg
Oddbjørg Birkelid
02.09.2020

Felles forliksråd i Vesterålen og valg av medlem til rådet

Utvalgssaksnr

Utvalg

Møtedato

049/20

Kommunestyret

10.09.2020

INNSTILLING
Sortland kommune støtter opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen. Det nye forliksrådet
skal hete Vesterålen forliksråd, og trer i kraft fra 1.1.2021.
Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor.
Følgende ordning skal gjelde for valg av representanter til Vesterålen forliksråd:
Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for regionrådsleder, og
deretter alfabetisk.
For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg:
Leder – Lødingen kommune
Medlem – Sortland kommune
Medlem – Øksnes kommune
Vara – Andøy kommune
Vara – Bø kommune
Vara – Hadsel kommune
Som Sortland kommunes representant til Vesterålen forliksråd velges:

Kommunestyret - 049/20
KS - behandling:
Tilleggsforslag fra ordfører, foreslått av Karl-Erling Nordlund, Senterpartiet

4. Som Sortland kommunes kandidater til å være fast medlem i felles forliksråd i Vesterålen i
perioden 2021 – 2024 velges:
[Mann[
[Kvinne]
5. Det delegeres til AU å vedta endelig sammensetning av representanter i det felles
forliksrådet i Vesterålen basert på kandidatene som er valgt i hver kommune. Forliksrådet skal

sammensettes slik at det både blant medlemmene og blant varamedlemmene er både kvinner
og menn.

Fellesforslag fra SP, AP, SV, Rødt, H, FRP, MDG, foreslått av Willy Vestå, Senterpartiet

I samsvar med punkt 4 i ordførerens forslag velges Sølvi Foss og Arild Reierth som Sortland
kommunes kandidater til felles forliksråd i Vesterålen i perioden 2021–2024

Repr. Mette Røkenes har bedt om permisjon og forlot møtet 13:55
Vara - Fred Frivåg - AP tiltrådte behandling av saken.
Christian Torset er tilbake etter permisjon og tiltrådte behandling av saken.
Det er 26 repr. tilstede under behandling av saken.
Votering:
Innstilling inkl. tilleggsforslag fra ordfører enstemmiog vedtatt.
Fellesforslag fra SP, AP, SV, Rødt, H, FRP, MDG enstemmig vedtatt.

KS - vedtak:

Sortland kommune støtter opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen. Det nye forliksrådet
skal hete Vesterålen forliksråd, og trer i kraft fra 1.1.2021.
Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor.
Følgende ordning skal gjelde for valg av representanter til Vesterålen forliksråd:
Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for regionrådsleder, og
deretter alfabetisk.
For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg:
Leder – Lødingen kommune
Medlem – Sortland kommune
Medlem – Øksnes kommune
Vara – Andøy kommune
Vara – Bø kommune
Vara – Hadsel kommune
Som Sortland kommunes representant til Vesterålen forliksråd velges:
4. Som Sortland kommunes kandidater til å være fast medlem i felles forliksråd i Vesterålen i
perioden 2021 – 2024 velges:
[Mann[

[Kvinne]
5. Det delegeres til AU å vedta endelig sammensetning av representanter i det felles
forliksrådet i Vesterålen basert på kandidatene som er valgt i hver kommune. Forliksrådet skal
sammensettes slik at det både blant medlemmene og blant varamedlemmene er både kvinner
og menn.
I samsvar med punkt 4 i ordførerens forslag velges Sølvi Foss og Arild Reierth som Sortland
kommunes kandidater til felles forliksråd i Vesterålen i perioden 2021–2024

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Saken gjelder opprettelse av et felles forliksråd for Vesterålen og valg av en representant til
rådet.
Hver kommune i regionen må vedta opprettelse av Vesterålen forliksråd med likelydende
innhold.
Regionrådets saksutredning og vedtak er vedlagt saken.
Valg av forliksrådsmedlem:
Domstolsloven har bestemmelser om valg av medlemmer til forliksråd. Forliksrådsmedlemmer
anses som dommere, og domsstolloven (dl.) § 53 gjelder derfor også for dem.
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er
vederheftige og som ikke er fradømt stemmeretten i offentlige anliggender. I tillegg oppstiller
dl. § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
-Vedkommende må ha fylt 25 år
-Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. dl. § 70 nr 1
-Som forliksrådmedlem skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og
som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg, men er valgbar.
I domstolloven § 27 er det bestemt at det blant medlemmene og blant varamedlemmene skal
være både kvinner og menn.
I saksdokumentet fra regionrådet er det ikke sagt noe om hvordan kjønnsbalansen skal sikres
når hver
kommune skal velge sin representant. Dette kan løses ved at medlemmer av regionrådets
arbeidsutvalg samsnakkes i forkant av kandidatforslag.
Når det gjelder kravet til «vederheftighet» vil admistrasjonen bistå i kontakten med politiet når
kandidat er foreslått.

Forliksrådet er i inneværende periode valgt slik, i kommunestyrevedtak 10.11.2016, sak 057/16:
«Kommunestyret velger følgende forliksråd for perioden 01.01.17-01.01.2021:
Medlemmer:
1. Ingebjørg Glad Pedersen
2. Bjørn Grønli
3. Ann-Rita Mårstad
Varamedlemmer:
1. Ernst Ivar Jensen
2. Ruth Helene Erlandsen
3. Marit Nordheim
Leder for forliksrådet er Ingebjørg Glad Pedersen «

Vedlegg:
Regionrådets saksframstilling om felles forliksråd

Øksnes kommune
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Felles forliksråd i Vesterålen og valg av medlem
20.10.2020 Kommunestyret
Behandling:
Representant forliksråd, foreslått av Geir Rognan
Ap foreslår Alf Roger Jakobsen som medlem i forliksrådet
Forslaget ble trukket
Felles forslag fremsatt i møte, foreslått av
Alf Roger Jakobsen og Lena B. Olsen Steffensen
Ordfører avgjør i forhold til kjønnsbalansen
Saken behandles som siste sak ca. kl. 16:20
Det ble avholdt gruppemøte.
Felles forslag ble enstemmig vedtatt med 18 stemmer (H, FrP, SP, AP, SV og V)
KS - 087/20Vedtak:
1. Øksnes kommune støtter opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen. Det nye
forliksrådet skal hete Vesterålen forliksråd, og trer i kraft fra 01.01.2021.
Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor.
Følgende ordning skal gjelde for valg av representanter til Vesterålen forliksråd:
Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for
regionrådsleder, og deretter alfabetisk.
For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg:
Leder – Lødingen kommune
Medlem – Sortland kommune
Medlem – Øksnes kommune

Vara – Andøy kommune
Vara – Bø kommune
Vara – Hadsel kommune
Som Øksnes kommunes representant til Vesterålen forliksråd velges:
2. Som Øksnes kommunes representant velges:
Alf Roger Jakobsen og Lena B. Olsen Steffensen
Ordfører avgjør i forhold til kjønnsbalansen
Forslag til vedtak:
Øksnes kommune støtter opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen. Det nye
forliksrådet skal hete Vesterålen forliksråd, og trer i kraft fra 01.01.2021.
Forliksrådet betjenes av et felles sekretariat ved Sortland lensmannskontor.
Følgende ordning skal gjelde for valg av representanter til Vesterålen forliksråd:
Valgperioden følger kommunestyreperioden, og leder følger kommune for
regionrådsleder, og deretter alfabetisk.
For perioden 2021 – 2024 vil det medføre følgende valg:
Leder – Lødingen kommune
Medlem – Sortland kommune
Medlem – Øksnes kommune
Vara – Andøy kommune
Vara – Bø kommune
Vara – Hadsel kommune
Som Øksnes kommunes representant til Vesterålen forliksråd velges:
Saksopplysninger:
Saken gjelder opprettelse av et felles forliksråd for Vesterålen og valg av en
representant til rådet. Hver kommune i regionen må vedta opprettelse av Vesterålen
forliksråd med likelydende innhold. Regionrådets saksutredning og vedtak er vedlagt
saken.
Valg av forliksrådsmedlem:
Domstolsloven har bestemmelser om valg av medlemmer til forliksråd.
Forliksrådsmedlemmer anses som dommere, og domstolloven (dl.) § 53 gjelder
derfor også for dem. Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn
eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmeretten i offentlige

anliggender. I tillegg oppstiller dl. § 56 visse vilkår for å kunne velges til
forliksrådsmedlem:
· Vedkommende må ha fylt 25 år
· Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. dl. § 70 nr 1
· Som forliksrådsmedlem skal bare velges personer som anses særskilt egnet
til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
· Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg, men er valgbar.
I domstolloven § 27 er det bestemt at det blant medlemmene og blant
varamedlemmene skal være både kvinner og menn.
I saksdokumentet fra regionrådet er det ikke sagt noe om hvordan kjønnsbalansen
skal sikres når hver kommune skal velge sin representant. Dette kan løses ved at
medlemmer av regionrådets arbeidsutvalg samsnakkes i forkant av kandidatforslag.
Når det gjelder kravet til «vederheftighet» vil administrasjonen bistå i kontakten med
politiet når kandidat er foreslått.
Miljø / Nærmiljø:
Ingen relevans.
Folkehelse:
Ingen relevans.
Trafikksikkerhet:
Ingen relevans.
Økonomi:
Ingen relevans.
Vurdering:
Ingen relevans.
Konklusjon:
Ingen relevans.

Vedlegg:
Felles forliksråd i Vesterålen - saksfremstilling Vesterålen
regionråd
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