Steigen kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
STEIGEN KOMMUNESTYRE
Møtested: Steigenskolen avd. Laskestad
Møtedato: 17.10.2016
Tid: Kl. 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.
70/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/728
SAMMENSETNINGEN AV FORHANDLINGSUTVALG OM
KOMMUNEREFORMEN

71/16

16/728
INNBYGGERINITIATIV - KRAV OM FOLKEAVSTEMNING

72/16

15/798
VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31.
DESEMBER 2020

Sted, dato

NN
ordfører

Sak 70/16
SAMMENSETNINGEN AV FORHANDLINGSUTVALG OM
KOMMUNEREFORMEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit Grytøyr
16/728

Saksnr.: Utvalg
70/16
Steigen kommunestyre

Arkiv: 020

Møtedato
17.10.2016

Forslag til vedtak:

Saksutredning:
I kommunestyrets møte 07.09.16 ble det valgt et forhandlingsutvalg for å framforhandle en
avtale med Bodø kommune i forbindelse med kommunereformen. I ettertid har kommunen
mottatt brev fra Steigen Senterparti med spørsmål om kvinneandelen i utvalget er oppfylt.
Etter å ha kontaktet fylkesmannen har kommunen mottatt brev datert 22.09.16 ang. saken. I
svaret fra fylkesmannen konkluderes det med at sammensetningen av forhandlingsutvalget
ikke oppfyller lovens krav om kjønnsmessig sammensetning. Kommunestyret må derfor
omorganisere utvalget for å bringe det i samsvar med loven.
Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg: Brev fra fylkesmannen datert 22.09.16.
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Sak 71/16
INNBYGGERINITIATIV - KRAV OM FOLKEAVSTEMNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit Grytøyr
16/728

Saksnr.: Utvalg
71/16
Steigen kommunestyre

Arkiv: 020

Møtedato
17.10.2016

Forslag til vedtak:

Saksutredning:
Viser til vedlagte innbyggerinitiativ med følgende krav:
«Dersom en ny avtale om kommunesammenslåing skal fremmes for kommunestyret, skal
denne først legges fram for innbyggerne gjennom en ny folkeavstemning.»
Kommunestyret må ta stilling til om saken skal tas opp til behandling, jfr. Kommunelovens §
39 A.
Sett i et tidsperspektiv vil det bli en utfordring å gjennomføre en folkeavstemning med tanke
på eventuelle gjennomføringer av folkemøter, bestilling av manntall, stemmesedler,
annonsering, valg av stemmestyrer etc.
Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg: Innbyggerinitiativ.
Fylkesmannens tilråding ang. kommunestruktur i Nordland.
Fylkesmannens vurdering ang. krav om folkeavstemning.
Kommunelovens § 39 A.
Veileder fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.
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Sak 72/16
VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER
2020

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit Grytøyr
15/798

Saksnr.: Utvalg
72/16
Steigen kommunestyre

Arkiv: X42

Møtedato
17.10.2016

Forslag til vedtak:
Steigen kommune velger ut fra valgnemndas forslag følgende medlemmer/varamedlemmer til
Steigen forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020:
Faste medlemmer:
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Varamedlemmer:
1……………………………
2……………………………
3……………………………
Videre velger kommunestyret……………………………………som formann for rådet.

Saksutredning:
I henhold til Domstollovens §§ 27 og 57 skal det i hver kommune velges et forliksråd av
kommunestyret. Rådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant
medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene
tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret skal også velge et av
medlemmene til formann for rådet.
For å velges må vedkommende være fylt 25 år, være under 70 år ved valgperiodens start, være
norsk statsborger som er vederheftig og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige
anliggender. De som velges må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
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