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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av domstollovens § 57, velges Randi Finstad Sand som Eidsberg
kommunes medlem til Indre Østfold Forliksråd, avdeling 2.
2. I medhold av domstollovens § 57, velges Arthur Reime som Eidsberg kommunes
varamedlem til Indre Østfold Forliksråd, avdeling 2.
3. Randi Finstad Sand og Arthur Reime er vurdert etter domstollovens §§ 70-72, jfr.
§ 73.
4. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens § 13 og legges frem for
kommunestyret som melding.
Formannskapets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Skriv datert 19.12.12 fra Fylkesmannen i Østfold.

Det vises til kommunestyrets vedtak i møte 01.11.12, sak 113/12. Kommunestyret
vedtok under punkt G følgende:
G. Ordførerne i Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad gis
fullmakt til å forestå valget til Indre Østfold Forliksråd slik det fremgår av punkt C
og D og forestå oppnevning av faste møtefullmektiger slik det fremgår av punkt F.
I skriv datert 19.12.12 pålegger Fylkesmannen Eidsberg kommune å holde nytt valg
av medlem og varamedlem til felles forliksråd i Indre Østfold med følgende
begrunnelse:

Sak 115/12
Det følger av domstolloven § 57 første ledd at forliksrådsmedlemmer og
varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Formuleringen «kommunestyret
selv» er benyttet for å klargjøre at selve valget ikke kan skje andre steder enn i
kommunestyret, jfr. Anders Bøhns kommentar til bestemmelser i kommuneloven når
lovgiver har ønsket å presisere at kommunestyret ikke kan delegere kommuneloven
når lovgiver har ønsket å presisere at kommunestyret ikke kan delegere
myndigheten videre. Etter vår oppfatning må domstolloven § 57 forstås på samme
måte, slik at myndigheten til å velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet
ikke kan delegeres.

RÅDMANNENS MERKNADER:
Indre Østfold Forliksråd består av 6 kommuner fordelt på 2 avdelinger. Av de 6
kommunene har alle kommunestyrene utenom Eidsberg og Askim kommuner valgt
sine medlemmer og varamedlemmer selv.
Indre Østfold Forliksråd trer i kraft fra 01.01.13. Fylkesmannen kan ikke godkjenne
valget av Indre Østfold forliksråd før valg av medlemmer og varamedlemmer er valgt
i.h.t. domstollovens bestemmelser og at Justis- og beredskapsdepartementet har gitt
samtykke til at det etableres to avdelinger.

KONKLUSJON:
På grunn av tidsaspektet legges saken om valg av medlem og varamedlem frem for
formannskapet til behandling i medhold av kommunelovens § 13. Saken legges frem
for kommunestyret på første møte i 2013 som melding.

