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Rådmannens
INNSTILLING
1. Kongsvinger kommune slutter seg til etableringen av et felles forliksråd for kommunene SørOdal, Nord-Odal og Kongsvinger.
2. Det felles forliksrådet benevnes Forliksrådet i Glåmdal.
3. Forliksrådet i Glåmdal etableres fra 1. mars 2021.
4. Forliksrådet i Glåmdal har forretningsadresse og avholder rettsmøter i Kongsvinger ved
Kongsvinger politistasjon.
5. Forliksrådet vil bestå av 3 faste og 3 varamedlemmer der de tre kommunene velger ett fast
medlem og et varamedlem hver.
6. Funksjonsperioden for forliksrådsmeldemmene etter valget er fra og med 1. mars 2021 til og
med 31. desember 2024.
7. Kongsvinger kommune velger lederen (nr. 1) med varamedlem, Sør-Odal nr. 2 med
varamedlem og Nord-Odal nr.3 med varamedlem.
8. Kommunene blir enige om hvordan det skal oppnås kjønnsbalanse i tråd med domstolsloven §
27 og slik at begge kjønn er representert både blant medlemmer og varamedlemmer
9. Forliksrådet i Glåmdal erstatter forliksrådene som er etablert i hver av de tre kommunene
10. Dette vedtaket opphever vedtaket om valg av medlemmer til forliksrådet i sak 12. november
2020

10.02.2021 Formannskap
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Formannskap- 006/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune slutter seg til etableringen av et felles forliksråd for kommunene SørOdal, Nord-Odal og Kongsvinger.
2. Det felles forliksrådet benevnes Forliksrådet i Glåmdal.
3. Forliksrådet i Glåmdal etableres fra 1. mars 2021.
4. Forliksrådet i Glåmdal har forretningsadresse og avholder rettsmøter i Kongsvinger ved
Kongsvinger politistasjon.
5. Forliksrådet vil bestå av 3 faste og 3 varamedlemmer der de tre kommunene velger ett fast
medlem og et varamedlem hver.
6. Funksjonsperioden for forliksrådsmeldemmene etter valget er fra og med 1. mars 2021 til og
med 31. desember 2024.
7. Kongsvinger kommune velger lederen (nr. 1) med varamedlem, Sør-Odal nr. 2 med
varamedlem og Nord-Odal nr.3 med varamedlem.
8. Kommunene blir enige om hvordan det skal oppnås kjønnsbalanse i tråd med domstolsloven §
27 og slik at begge kjønn er representert både blant medlemmer og varamedlemmer
9. Forliksrådet i Glåmdal erstatter forliksrådene som er etablert i hver av de tre kommunene
10. Dette vedtaket opphever vedtaket om valg av medlemmer til forliksrådet i sak 12. november
2020

18.02.2021 Valgkomiteen
Nytt forslag fra Tommy Smedtorp:
Forliksrådets leder : Dag Lennart Høgberg
Varamedlem: Rajesh Kumar Budania

Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Valgkomiteen- 002/21 Vedtak:
Valgkomiteens innstilling til punkt 7:
· Som leder og fast medlem: Dag Lennart Høgberg
· Som varamedlem: Rajesh Kumar Budania

18.02.2021 Kommunestyret
Votering:
Formannskapets innstilling, kombinert med innstillingen fra valgkomiteen, ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret- 003/21 Vedtak:
1. Kongsvinger kommune slutter seg til etableringen av et felles forliksråd for kommunene SørOdal, Nord-Odal og Kongsvinger.
2. Det felles forliksrådet benevnes Forliksrådet i Glåmdal.
3. Forliksrådet i Glåmdal etableres fra 1. mars 2021.
4. Forliksrådet i Glåmdal har forretningsadresse og avholder rettsmøter i Kongsvinger ved

Kongsvinger politistasjon.
5. Forliksrådet vil bestå av 3 faste og 3 varamedlemmer der de tre kommunene velger ett fast
medlem og et varamedlem hver.
6. Funksjonsperioden for forliksrådsmeldemmene etter valget er fra og med 1. mars 2021 til og
med 31. desember 2024.
7. Kongsvinger kommune velger lederen (nr. 1) med varamedlem, Sør-Odal nr. 2 med
varamedlem og Nord-Odal nr.3 med varamedlem.
8. Kommunene blir enige om hvordan det skal oppnås kjønnsbalanse i tråd med domstolsloven §
27 og slik at begge kjønn er representert både blant medlemmer og varamedlemmer
9. Forliksrådet i Glåmdal erstatter forliksrådene som er etablert i hver av de tre kommunene
10. Dette vedtaket opphever vedtaket om valg av medlemmer til forliksrådet i sak 12. november
2020

11. Som fast medlem og leder velger Kongsvinger kommune Dag Lennart Høgberg. Som
varamedlem velger Kongsvinger kommune Rajesh Kumar Budania.

Saksopplysninger:
Kommunestyret har tidligere i sak 104/20 12. november 2020 vedtatt å slutte seg til etablering av
felles forliksråd kalt Forliksrådet i Glåmdal for kommunene Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og
Kongsvinger fra 1.1.2021.
Flere av kommunene brukte tid på å avklare saken. Kongsvinger kommune valgte derfor
medlemmer og varamedlemmer til eget forliksråd i sak 106/20, 12. november 2020.
Nå er det klart at Eidskog har vedtatt ikke å slutte seg til etableringen av felles forliksråd, Grue har
ikke hatt saken til behandling mens Sør- og Nord-Odal, i likhet med Kongsvinger, har sluttet seg til
etableringen av felles forliksråd.
På bakgrunn av de politiske vedtakene, foreslår rådmennene i de tre kommunene, etter anbefaling
fra Namsfogden, å etablere et felles forliksråd for Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger fra 1. mars
2021 slik:
De tre kommunene vil ha saken med likelydende tekst til behandling i løpet av februar slik at
1. mars kan være etableringsdato.
Det foreslås at hver av de tre kommunenevelger ett medlem med varamedlem slik at Kongsvinger
kommune velger leder med varamedlem, Sør-Odal velger medlem nr. 2 med varamedlem og NordOdal velger nr. 3 med varamedlem.
De tre kommunene må bli enige om hvordan krav til kjønnsbalanse i tråd med
domstolsloven § 27 skal overholdes. Både blant medlemmene og blant varamedlemmene skal
begge kjønn være representert.
Ved å vedta likelydende saker i de tre kommunene, anses kommunene som enige om fordeling av
faste og varamedlemmer samt ledervervet.
Som leder og fast medlem av forliksrådet velges:
……………………………………………..
Som varamedlem velges:
……………………………………………..

