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I henhold til domstollovens (DL) §27 skal det i hver kommune være et forliksråd.
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og
blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.
Kommunestyret skal også velge formann blant ett av de valgte medlemmene. Har denne
forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i
dennes sted.
I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretariat for forliksrådet.
Kommunestyret må innen 15. oktober 2016 ha valgt nytt forliksråd. Resultatet av valget skal
sendes Fylkesmannen i Nordland som så skal foreta endelig oppnevning av medlemmer og
varamedlemmer.
Funksjonstid
Funksjonstiden er 1. januar 2017 – 31. desember 2020.
Valgform
Ved valg av forliksråd gjelder de samme generelle reglene i kommunelovens (KL) kap. 6 om
valg til kommunale nemnder mv, med de avvik som følger av DL §§27 og 57. Ved
flertallsvalg er den valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen
får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest
stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved

loddtrekning. Valget skal således holdes som forholdsvalg etter KL §36 når minst ett medlem
krever det, og ellers som avtalevalg etter KL §38a.
Bestemmelsene i KL 37 nr 4 om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til
anvendelse, da DL §27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre varamedlemmer.
Valg av formann
Om valg av formann bestemmer DL § 27 at kommunestyret velger en av forliksmedlemmene til
formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at kommunestyret først velger 3
forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det avgjøres hvem som skal være formann.
Deretter fortas særskilt valg av formann blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt.
Ved valget må en gå frem etter de alminnelige regler i kommuneloven kap. 6.
Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og DL §53 gjelder for dem. Loven sier at
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige
og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
I tillegg oppstiller DL §56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem
 Vedkommende må ha fylt 25 år
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start
 Som forliksrådsmedlem skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven,
og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.
Disse er utelukket fra valg på grunn av stilling:
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 og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
Disse er utelukket fra valg på grunn av vandel:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §40 eller §§62-65,
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 etter 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.
Fritak
I hht DL §74 kan personer, som på grunn av helsetilstand eller andre særlige grunner, kreve
fritak. Fritak kan også kreves dersom vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to
perioder tidligere.
Det er kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med §§71-72, jfr § 73.
I praksis vil nødvendig informasjon måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte
kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Dette vil skje mellom
behandling i formannskap og kommunestyre.
De foreslåtte kandidatene er tilskrevet med orientering om fritaksgrunner, og vi har fått
melding fra
 Morten Rønning som ikke ønsker gjenvalg.
 Bjørg Riisem Edvardsen som ikke ønsker gjenvalg
 Margrethe Herset som ønsker gjenvalg som medlem event. formann.
Margrethe Herset har vært formann i inneværende periode og har i vedlagte brev av 21.3.16
kommentert nyvalg av forliksrådet.
Formannskapets forslag til kandidater skal i hht DL §68 legges ut til alminnelig ettersyn i
minst to uker.
Forliksrådene har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det
derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert
henseende er skikket for vervet.
Departementet understreker også at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller
utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem
som blir valgt. Det er også viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør
derfor være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.
Med bakgrunn i ovenstående bes kommunestyret velge tre medlemmer og tre varamedlemmer
til forliksrådet. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og
menn.
Kommunestyret bes også velge formann blant de valgte, faste medlemmene.

