Valg av forliksrådsmedlemmer 2021-2025

Saksfremlegg
Utvalg
Valgnemnda

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret
Saksbehandler: Anne June Iversen

Arkivsaknr.: 2020/3376-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Som forliksråd for perioden 01.01.2021 – 01.01.2025 velges:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1
1
2
2
3
3
Leder/ formann:

SAMMENDRAG
I henhold til domstolloven § 27 skal hver kommune ha et forliksråd på tre medlemmer med like
mange varamedlemmer, valgt av kommunestyret.
Blant medlemmene skal det både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den
rekkefølgen oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger ett av medlemmene som formann i
forliksrådet. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som
kan gjøre tjeneste, i dennes sted.
Det er regler for utelukkelse til valg på grunnlag av visse stillinger. Det er også regler for
utelukkelse begrunnet i vandel.
Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
Valgnemnda
Videre saksgang:
Valg med innbyrdes rekkefølge innberettes til fylkesmannen for oppnevnelse av de valgte
medlemmene.

Saksopplysninger:
Det vedlegges brev fra Justis- og Beredskapsdepartementet, datert 13.12.2019.
I hver kommune skal det være et forliksråd (domstolloven § 27).
Etter domstolloven § 27 femte ledd kan kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet
og dessuten ligger i samme domssogn, beslutte å ha felles forliksråd mede tilslutning av minst
2/3 av kommunestyrets medlemmer.
Bergen namsfogddistrikt er sekretariat for forliksrådet.
Vilkår for å kunne velges som forliksrådsmedlem
Forliksrådsmedlemmer er dommere (jf. Domstolloven § 52), og domstolloven § 53 gjelder også
derfor for dem:

Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige,
og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
 Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år (jf. Domstolloven § 56).
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start.
 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig.
Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.
I henhold til domstollovens § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven §§ 71 til § 74
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som
lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer til forliksrådet.
Utelukket på grunn av stilling er (jf. domstolloven § 71):
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
2. Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og
ansatte ved Statsministerens kontor,
3. Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
4. Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
5. Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er
tildelt begrenset politimyndighet,
6. Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens
styre,
7. Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
8. Praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
9. Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
Følgende er utelukket på grunn av vandel (jf. domstolloven §72):
1. Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,
3. Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens
start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
4. Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn
10 år siden dommen var rettskraftig,
5. Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,

6. Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn
10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden
av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg
etter første ledd.
Det er for øvrig ingen formell begrensning for hvem som kan velges som forliksrådsmedlem.
Det er således adgang til å velge jurister ut over de begrensningene som følger av § 71.
Fremgangsmåte ved valget:
Forliksrådet velges av kommunestyret. Valget skal foregå innen 15.oktober året etter hvert
kommunestyrevalg, og gjelder fra 1.januar det påfølgende år. Valget er gjeldende for en periode
av 4 år.
Kommunestyret skal først velge tre forliksrådsmedlemmer. Deretter foretas særskilt valg av
formann blant de tre medlemmene som er valgt. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal
fungere ved formannens eller andre medlemmers fravær.
Fylkesmannens oppnevning:
Etter at valg av medlemmer og varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen er
fastslått, sendes innberetning av valget til fylkesmannen. Fylkesmannen utferdiger oppnevnelse
etter den rekkefølgen som er fastsatt ved valget.
Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet.
Vurdering:
Forelegges for valg.
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
Vedlegg:
1 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025
2 Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer

Kleppestø, 11.05.2020

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Stabssjef

