MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Botnkrona
Møtedato: 24.08.2016
Tid: 11:00
Eventuelt forfall meldes snarest.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.
77/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/66
VALG AV FORLIKSRÅD 01.01.2017 - 01.01.2021

Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail.
I tillegg er de lagt ut på www.alstahaug.kommune.no

Sandnessjøen, 18.08.2016

Bård Anders Langø
ordfører

Alstahaug kommune
Sak nr.:
45/16
53/16
77/16

Behandlende organ i saken:
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Dato:
31.05.2016
22.06.2016
24.08.2016

Saksbehandler: Kristin Vangen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig:
Ja

Nei. Hjemmel:

Møte offentlig
Ja

Nei. Hjemmel: Komm.l § 31

Arkivsaksnr.: 16/66

Klageadgang:
Etter FVL:

Ja

Nei

Etter Særlov:

Ja

Nei

Ikke klageadgang

Arkivnr.: 033

SAK: VALG AV FORLIKSRÅD 01.01.2017 - 01.01.2021
I

Saksdokumenter (vedlagt):
Fylkesmannens brev av 18.07.16
Saksprotokoll sak 53/16
Saksframlegg sak 53/16
Brev av 21.3.16 fra formann Margrethe Herset
Fylkesmannens oppnevning datert 12.10.12

II

Saksdokumenter (ikke vedlagt):

III

Saksutredning:
(Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

Ved kommunestyrets valg av kandidater til Alstahaug forliksråd i møtet 22.06.16, ble det ved
en inkurie lagt fram feile navn.
Fylkesmannen i Nordland har i brev av 18.07.16 opphevet oppnevningen av Alstahaug
forliksråd. Frist for ny oppnevning er 15.10.16.
Nærmere regler for oppnevning er beskrevet i vedlagte kommunestyresak 53/16.
Forliksrådene har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det
derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende
er skikket for vervet.

2

Sak 77/16
Departementet understreker også at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg,
og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt.
Det er også viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør derfor være
tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.
Med bakgrunn i ovenstående bes kommunestyret velge tre medlemmer og tre varamedlemmer til
forliksrådet. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.
Kommunestyret bes også velge formann blant de valgte, faste medlemmene.
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