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OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD - LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL
Vedlegg:
Ønske om opprettelse av felles forliksråd – Lillehammer, Øyer og Gausdal, Innlandet
politidistrikt, 9.9.19 (brevet er bekreftet opphevet unntatt offentlighet 25.9.19)
Vurdering av felles forliksråd, Kommuneadvokaten Lillehammer kommune, 18.9.19
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Samtale med ledere for forliksrådene i Gausdal og Øyer
Domstolloven
Sammendrag:
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta opprettelse av et felles forliksråd for
Lillehammer, Øyer og Gausdal, samt å gi sittende ledere av forliksrådene fullmakt til å
etablere en overgangsordning fram til nyvalg av representanter.
Saksutredning:
Innlandet politidistrikt, ved stasjonssjef Lillehammer Terje Krogstad, ber kommunene
Lillehammer, Øyer og Gausdal vurdere sammenslåing til et felles forliksråd. Politiet viser til
skjevhet i saksmengden i de 3 rådene og framtidig ressurs til sekretariatsarbeidet som en
vektig grunn til sammenslåing. Domstollovens § 27, 7. ledd gir kommuner med samme
sekretariat og som ligger i samme domssogn muligheten til å opprette felles forliksråd.
Domstollovens § 28 krever at det gjennomføres månedlige møter, med unntak av juli. Alle
disse møtene for alle 3 forliksrådene gjennomføres på Lillehammer politistasjon. Det kreves
også at det skal være 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i hvert forliksråd. Ved en
samordning vil antallet møter reduseres årlig fra 33 til 11, og antall valgte medlemmer
reduseres fra 18 til 6 – med alt det det medfører av reduksjon i forberedelser, tidsbruk,
møte- og kjøregodtgjørelse.
Lillehammer kommune ved kommuneadvokatene har gjennomført en vurdering av
forliksrådet i Lillehammer gjennom samtaler med sittende og tidligere leder av forliksrådet.
Der konkluderes det med at profesjonalitet og habilitet vil styrkes ved et felles forliksråd.
Det har også blitt gjennomført samtaler med lederne av forliksrådene i Gausdal og Øyer,
som til stor del bekrefter konklusjonen fra Lillehammer. En eventuell skjevhet med tanke på
størrelsesforhold mellom kommunene vil forhindres gjennom likeverdig representasjon i
forliksrådet, som også vil avhjelpe eventuell inhabilitet.
Forliksrådet skal bestå av 3 medlemmer med like mange vara, og det må sikres at det blant
både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27.
Ved valg, velges forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer av kommunestyrene selv, jf.

domstolloven § 57, første ledd. Vedtak om opprettelse av et felles forliksråd krever 2/3
flertall i hver av kommunestyrene.
Vurdering:
Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig å etablere et felles forliksråd for
Lillehammer, Øyer og Gausdal. Politiet poengterer at det i framtiden vil være 1 person fra
dem som skal fungere som sekretær for forliksrådene. Saksmengden i et felles forliksråd vil
ikke endre seg som en følge av sammenslåing, men antallet møter vil reduseres betraktelig.
Det vil sikre en bedre møteforberedelse fra sekretariatet, og frigjort tid til saksbehandling.
I et felles forliksråd vil det velges 1 representant med vara fra hver kommune. I
saksforberedelsen til valgene må det sikres korrekt representasjon i hht Domstollovens §
27. Valg gjennomføres som tidligere gjennom ordinær kommunestyrebehandling i hver
kommune. Neste ordinære funksjonsperiode for forliksrådene vil være fra 1.1.2021 –
31.12.2024.
Forliksrådet i Lillehammer har i sin vurdering (se vedlegg) problematisert godtgjøring og
profesjonalisering av forliksrådet. Godtgjøring er ikke hensyntatt i denne saken, da det
tilligger forliksrådet selv å avgjøre denne. Lillehammer har også sett på en mulig
organisering av et felles forliksråd i avdelinger, som i større grad kan spesialisere seg mot
ulike saksområder. Dette er heller ikke vurdert i denne saken, da det krever en tettere
dialog og oppfølging fra politiet. Om dette tas opp på nytt etter eventuelt vedtak om felles
forliksråd, kan organisering utredes spesielt i samråd med politi og sekretariat.
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner tilhører Sør-Gudbrandsdal domssogn, sammen
med Ringebu og Sør-Fron kommuner.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og
Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på
grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i
hht Domstollovens § 27, andre ledd.
 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021.
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