Møteinnkalling
Utvalg:

Administrasjonsutvalget

Tidspunkt:

28.05.2020, kl 09:30

Sted:

Næringsbygget/Teams

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.
Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter.
Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post.
Møtet avholdes som fjernmøte ved bruk av Teams.

Arild Olsen
lokalstyreleder
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Vår referanse:
2020/117-7-010

Saksbehandler:
Svein Olav Ween

Dato:
06.05.2020

Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for
perioden 1.1.2021 - 31.12.2024
Utvalg
Administrasjonsutvalget
Lokalstyret

Utv.saksnr.
49/20

Møtedato
28.05.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.1. 2021 – 31.12.2024 velges:
Kvinne:
Mann:
-

Sammendrag og konklusjon:
Longyearbyen lokalstyre har blitt bedt om å oppnevne to meddommere til Hålogaland lagmannsrett for
perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. Det skal oppnevnes 1 kvinne og 1 mann. I forrige periode ble det
oppnevnt to av hvert kjønn. Det skal ikke velges varamedlemmer.
Administrasjonsutvalget forbereder valget ved å finne fram til kandidater til vervene. AU sitt forslag
legges så ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker. Det skal angis en frist for å melde inn innvendinger
mot forslaget. AU skal deretter ta stilling til evt. innkomne merknader og fritaksbegjæringer, før saken
går videre til endelig behandling i lokalstyret.
Én av de nåværende meddommerne har sagt seg villig til å ta gjenvalg. I tillegg har fire kvinner og tre
menn meldt seg som interessert til å ta på seg verv som meddommer.

Saksopplysninger:
Valget av lagrettemedlemmer/meddommere skal være gjennomført innen 1. juli 2020.
Kravene til den som skal velges går fram av domstolloven §§ 70, 71 og 72. Personer som skal velges
må:
-

ha tilstrekkelige norskkunnskaper
være personlig egnet til oppgaven
være over 21 år og under 70 når valgperioden starter
ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene
stå registrert som bosatt i Longyearbyen
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være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som
bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Enkelte personer vil være utelukket fra valg på grunn av sin stilling (jfr. § 71) eller på grunn av vandel
(jfr. § 72). Det er Longyearbyen lokalstyre sitt ansvar å kontrollere at ingen velges i strid med lovens
bestemmelser.
Det er ønskelig med en balansert aldersfordeling blant de som velges, at alle samfunnslag blir
representert og at det velges personer med ulik etnisk bakgrunn. Personer som vært valgt tidligere
kan gjenvelges.
I siste periode ble disse oppnevnt fra Longyearbyen: Ragnheid Skogseth, Linn Tove Øyhals, Jovna
Zakarias Dunfjell og Mats Vadum Wilmann.
Av disse har Ragnheid Skogseth gitt beskjed om at hun ønsker å fortsette. Linn Tove Øyhals har
flyttet til fastlandet og er dermed ikke aktuell. Mats Vadum Wilmann har gitt beskjed om at han ikke
ønsker gjenvalg, mens Jovna Zakarias Dunfjell heller ønsker å bli valgt som meddommer til NordTroms tingrett.
Allmennheten har blitt oppfordret til å foreslå kandidater på Longyearbyen lokalstyres nettside samt på
facebook.
Følgende har meldt seg som interessert i å ta på seg verv som meddommere:
Kvinner:
Anna Lena Ekeblad (født 1967), Lene Lorentzen Hval (1992), Marianne Ertsaas (1966), Trude Røsholt
(1979). I tillegg ønsker Ragneheid Skogseth (1973) å fortsette.
Menn:
Marcos Porcires (1976), Geir André Espeli (1983), Joachim Karlsen (1990).

Vurdering:
Ved valg av personer til vervene må en være bevisst på de kravene loven stiller i forhold til hvem som
kan og bør velges. Utvalgene av meddommer skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig
representerer alle deler av befolkningen. Dette innebærer at det må tas hensyn til blant annet alder,
etnisk bakgrunn og kultur. Det påpekes at det er ønskelig at andelen yngre meddommere økes og det
bør derfor tas hensyn til dette ved valget.
Det er en fordel om det på forhånd er klargjort om personer som foreslås er valgbare og at de er villig
til å ta på seg vervet.
Alle kandidatene nevnt over har stilt seg til disposisjon og det er kontrollert at de er valgbare, jf.
domstolloven § 73.
Vedlegg:
1 Valg av meddommere til HåIogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021- 31. desember
2024
Andre vedlegg (ikke vedlagt):
1
Domstolloven kap. 4
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HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Samtlige kommuner i Nordland og Troms og Finnmark
Longyearbyen lokalstyre

Deres referanse

Vår referanse

Dâto

06.02.20

Valg av meddommere
31. desember2024

til HåIogaland lagmannsrett for perioden

L.

januar 2021-

Det vises til orientering angående nye meddommerutvalg sendt kommunene fra
Domstoladministrasjonen 18. desember 2}Ig.ljenestetiden for de meddommere m.v. som
ble valgt ved kommunestyrets vedtak i 2016, utløper 31. desember 2020. Kommunene skal
innen 1. juli 2020 ha gjennomførtvalg av medlemmer til de nye utvalgene for perioden
l. januar 2021- 31. desember2024.

Det skal velges to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn, jfr. domstolloven $ 64.
En som velges som meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i
tingretten. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.

Til Håloealand lasmannsrett skal det i Deres kommune velges
1 kvinner/kvinne
meddommere. Hvorav
varamedlemmer.

og1

2

menn/mann. Det skal ikke velges

Lagmannsretten understreker viktigheten av at <utvalgene av meddommere skal ha en
allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget>, jf.
domstolloven $ 67.

For de valg som vedrører lagmannsretten, vises det til domstolloven $$ 70, 7I og72.Det
pekes spesielt på reglene om hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra valg,
samt på hvem som kan kreve seg fritatt fra valg. Det er nødvendig at valgene forberedes
slik at både utelukkelsesgrunner og fritaksgnrnner klarlegges før valget. Mulige feil med
hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte dommers gyldighet. Det vises til
bestemmelsene i domstollovens $ 71, om utelukkelse på grunn av yrke/stilling og til $ 72
om utelukkelse på grunn av vandel. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid
med disse bestemmelsene. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat,
og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta
vandelskontroll i henhold til kravene i $ 72.

Telefon:
7't 66 00 35

Telefaks:
77 66 00 60

Postadresse:
Postboks 251

l,

927 1 Tromsø

E-post og internettadresse
halogaland. lagmannsrett@domstol.no
Besøksadresse:
Tinghuset, FrNansens plass 17
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Bankgiro:
6345 0529267
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Erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av
sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. domstolloven
$ 90. Slike representanter må henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har
valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold klarlegges
før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at man har rimelig trygghet for at
de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.
Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan alle være medlemmer av samme
meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de utelukket fra ä kunne gjøre
deneste i samme sak, jf. domstolloven $ 32, men dette tilligger det domstolen å forhindre.
Også på dette punkt har det forekommet misforståelser på kommunalt hold. Det presiseres
derfor at nære pärørendelslektninger kan velges som meddommere.
Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har
tilstrekkelige norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.
Valgene rapporteres elektronisk på https://www.meddommerutvalg.no. Portalløsningen vil
være klar fua2. marc2020.Informasjon i forbindelse med innlegging av de nye utvalgene
vil bli lagt ut på nevnte adresse.

Av hensyn til uttrekking og innkalling anmodes om at utvalgene registreres snarest mulig
etter valgene og innen 14. september 2020.
Dette brevet sendes bare som e-post.

Med hilsen

Mo*^Kt"hil.
Nylunld \---

{.*-/¡^:tdt^
_U

Inger-Ann Lahm
Administrasjonssjef

Il,lVnica Hansen

Førstelagmann
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Vår referanse:
2020/117-6-010

Saksbehandler:
Svein Olav Ween

Dato:
06.05.2020

Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden
1.1.2021 - 31.12.2023
Utvalg
Administrasjonsutvalget
Lokalstyret

Utv.saksnr.
50/20

Møtedato
28.05.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 1.1. 2021 – 31.12.2024 velges:
Kvinner:
Menn:
-

Sammendrag og konklusjon:
Longyearbyen lokalstyre har blitt bedt om å oppnevne 6 meddommere til Nord-Troms tingrett. Det skal
være 3 kvinner og 3 menn. Det skal ikke velges varamedlemmer.
Administrasjonsutvalget forbereder valget ved å finne fram til kandidater til vervene. AU sitt forslag
legges så ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker. Det skal angis en frist for å melde inn innvendinger
mot forslaget. AU skal deretter ta stilling til evt. innkomne merknader og fritaksbegjæringer, før saken
går videre til endelig behandling i lokalstyret.
Alle nåværende meddommer har sagt seg villig til å ta gjenvalg. I tillegg har fire kvinner og fire menn
meldt seg som interessert til å ta på seg verv som meddommer.

Saksopplysninger:
Valget av meddommere skal være gjennomført innen 1. juli 2020.
Kravene til den som skal velges går fram av domstolloven §§ 70, 71 og 72. Personer som skal velges
må:
-

ha tilstrekkelige norskkunnskaper
være personlig egnet til oppgaven
være over 21 år og under 70 når valgperioden starter
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ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene
stå registrert som bosatt i Longyearbyen
være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som
bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Enkelte personer vil være utelukket fra valg på grunn av sin stilling (jfr. § 71) eller på grunn av vandel
(jfr. § 72). Det er Longyearbyen lokalstyre sitt ansvar å kontrollere at ingen velges i strid med lovens
bestemmelser.
Det er ønskelig med en balansert aldersfordeling blant de som velges, at alle samfunnslag blir
representert og at det velges personer med ulik etnisk bakgrunn. Personer som vært valgt tidligere
kan gjenvelges. I inneværende periode ble det foretatt suppleringsvalg (i 2019) da tre av de
opprinnelig valgte hadde flyttet fra Longyearbyen. Pr. i dag er følgende oppnevnt fra Longyearbyen:
Sølvi Jacobsen, Elisabeth Leinan Johannessen (valgt i 2019), Merethe Stiberg (valgt i 2019), JohnEinar Lockert, Jan Telstø og Trond Strugstad (valgt i 2019). Alle disse har sagt at de kan ta gjenvalg.
Allmennheten har blitt oppfordret til å foreslå kandidater på Longyearbyen lokalstyres nettside samt på
facebook.
Følgende har meldt seg som interessert i å ta på seg verv som meddommere:
Kvinner:
Anna Lena Ekeblad (født 1967), Lene Lorentzen Hval (1992), Marianne Ertsaas (1966), Trude Røsholt
(1979). I tillegg har Sølvi Jacobsen (1960), Elisabeth Leinan Johannessen (1971), Merethe Stiberg
(1977) sagt at de kan fortsette.
Menn:
Marcos Porcires (født 1976), Geir André Espeli (1983), Joachim Karlsen (1990), Jovna Zakarias
Dunfjell (1983). I tillegg har John-Einar Lockert (1977), Jan Telstø (1960) og Trond Strugstad (1969)
sagt at de kan fortsette.

Vurdering:
Ved valg av personer til vervene må en være bevisst på de kravene loven stiller i forhold til hvem som
kan og bør velges. Utvalgene av meddommer skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig
representerer alle deler av befolkningen. Dette innebærer at det må tas hensyn til blant annet alder,
etnisk bakgrunn og kultur. Det påpekes at det er ønskelig at andelen yngre meddommere økes og det
bør derfor tas hensyn til dette ved valget.
Det er en fordel om det på forhånd er klargjort om personer som foreslås er valgbare og at de er villig
til å ta på seg vervet.
Alle kandidatene nevnt over har stilt seg til disposisjon og det er kontrollert at de er valgbare, jf.
domstolloven § 73.
Vedlegg:
1
Valg av meddommere for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024
Andre vedlegg (ikke vedlagt):
1
Domstolloven 4. kap.
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NORD-TROMS TINGRETT
W
Dok 2
Balsfi ord kommune - post@balsfi ord.kommune.no
Karlsøy kommune - postmottak@karlsoy.kommune.no
Kvænangen kommune - post@kvanangen.kommune.no
Kåfi ord kommune - postmottak@kafi ord.kommune.no
Lyngen kommune - post@lyngen.kommune.no
Nordreisa kommune - postmottak@nordreisa.kommune.no
Skj ervøy kommune - post@s( ervoy.kommune.no
Storfi ord kommune - post@storfi ord.kommune.no
Tromsø kommune - postmottak@tromso.kommune.no
Longyearbyen lokalstyre - postmottak@lokalstyre.no
Deres referanse

Vår referanse

Dato

I9-165932{DM-NHER

28.02.2020

Valg av meddommere for perioden 1. januar 2021 tal31. desember 2024
Det vises til skriv av 10.07.2019 fra Domstoladministrasjonen vedrørende valg av
lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01101 .2021 - 3 I .12.2024.

Antall meddommere som skal velges til meddommerutvalget for Nord-Troms tingrett er i
medhold av domstolloven $ 65 andre ledd fastsatt slik:
Menn

Kvinner

Totalt

Balsfiord

1l

11

22

Karlsøy

5

5

t0

Kvænangen

J

J

6

Kåfiord

5

5

10

Lyngen

6

6

t2

Nordreisa

11

l1

22

Skjervøy

6

6

T2

Storfiord

5

5

10

Tromsø

t45

r4s

290

Svalbard

J

3

6

Til

200

200

400

sammen

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 251 0, 9270 Tromsø

77 60 34 00

Mona-Lisa Larsen

Kontomdresse

Telefaks

Telefon

Fr. Nansens plass 17, Tromsø

Bankgiro

973679953

Ekspedisjonstid

77 60 34 00

Organisasjonsnummer
lnterneWE-post
http:/ ilw.domstol.no/nordtroms
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nord-troms.tingrett@domstol.

no

på at domstolene har en mer digital arbeidsform enn tidligere, og det er
derfor en fordel om meddommerne har en viss digital kompetanse.

Vi gjør oppmerksom

For øvrig viser retten til ovennevnte skriv fra Domstoladministrasjonen med redegjørelse for
de krav som gjelder for de som skal velges, og den fremgangsmåte som skal følges.

Nord-Troms tingrett

Unni
sorenskriver

Nord-Troms tingrett

I9-I659324DM-NHER
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Vår referanse:
2020/521-2-033

Saksbehandler:
Svein Olav Ween

Dato:
05.05.2020

Fritak fra verv som styrerepresentant i Stiftelsen
Svalbardposten - Dagny Valaker
Utvalg
Administrasjonsutvalget
Lokalstyret

Utv.saksnr.
51/20

Møtedato
28.05.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
Dagny Valaker fritas fra sitt verv som styrerepresentant for Longyearbyen lokalstyre i Stiftelsen
Svalbardposten fra 1.6.2020.
Som ny styrerepresentant velges: __________________________

Saksopplysninger:
Longyearbyen lokalstyre har tre styrerepresentanter med personlige vararepresentanter i styret i
Stiftelsen Svalbardposten. Dette er:
Dagny Valaker
Robert Nilsen
Elise Strømseng

Personlig vara: Anne Rakel Østli
Personlig vara: Maja-Stina Ekstedt
Personlig vara: Svein Jonny Albrigtsen

Disse, sammen med representanter for de ansatte, er av Stiftelsen Svalbardposten valgt til styret i
Svalbardposten AS.
Styrerepresentant Dagny Valaker skal flytte til fastlandet og søker derfor om fritak fra vervet fra 1. juni.
Lokalstyret bes derfor om å oppnevne ny styrerepresentant.
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Vår referanse:
2020/525-1-223

Saksbehandler:
Svein Olav Ween

Dato:
04.05.2020

Listestøtte til politiske partier 2020-2023
Utvalg
Administrasjonsutvalget
Lokalstyret

Utv.saksnr.
52/20

Møtedato
28.05.2020

Administrasjonssjefens anbefaling:
Lokalstyret vedtar å videreføre ordningen med listestøtte til partiene/listene som er representert i
lokalstyret.
For listestøtte for årene 2020 til 2023 legges mandatfordelingen fra lokalstyrevalget i 2019 til grunn for
alle årene og støtten beregnes slik:
Satser:
Grunnstøtte pr. parti/liste:
Støtte pr. representant i lokalstyret:

kr 5 000
kr 5 500

Støtte pr. år:
Parti

Antall repr.

Grunnstøtte

Repr.støtte

Sum listestøtte

Arbeiderpartiet

5

5 000

27 500

32 500

Høyre

3

5 000

16 500

21 500

Fremskrittspartiet

2

5 000

11 000

16 000

Venstre

4

5 000

22 000

27 000

Miljøpartiet De Grønne

1

5 000

5 500

10 500

15

kr 25 000

kr 82 500

kr 107 500

Sammendrag og konklusjon:
Det har vært vanlig praksis at partiene/listene som er representert i lokalstyret får utbetalt årlig
listestøtte fra Longyearbyen lokalstyre. Administrasjonssjefen foreslår at ordningen videreføres, men
at satsene økes noe fra forrige periode.

Saksopplysninger:
I henhold til § 13 i partiloven (Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene) så kan de
politiske partiene i kommunene få utbetalt årlig støtte fra staten v/fylkesmannen. Partiloven gjelder
imidlertid ikke på Svalbard, men det har vært praksis at Longyearbyen lokalstyre årlig utbetaler
listestøtte til partiene/listene som har representanter i lokalstyret. Forrige periode ble det gitt en
grunnstøtte på kr 4 500 pr. parti/liste og en representantstøtte på kr 5 500 pr. representant.
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Vurdering:
Da listestøtten vurderes som et viktig bidrag til partienes virksomhet og et bidrag til å opprettholde et
levende lokaldemokrati anbefaler administrasjonssjefen at ordningen videreføres også denne
valgperioden. Lokalstyret har for de to foregående periodene vedtatt satser gjeldende for hele
valgperioden. Administrasjonssjefen foreslår at dette videreføres, men at satsene økes noe fra forrige
periode.
I budsjettet for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 er det avsatt midler til formålet.
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