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VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN
1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024
Vedlegg:
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Særutskrift KST-sak 145/19, møte 28.11.2019
Brev fra Innlandet politidistrikt datert 31.03.2020
Domstolloven
Rundskriv G 55/99 Valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere,
skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 1999 - våren 2000
Sammendrag:
Det velges 2 medlemmer, en mann og en kvinne, fra Øyer kommune til felles forliksråd for
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.
Saksutredning:
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 145/19, møte 28.11.2019:
 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.
Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge og er både en
meklingsinstitusjon og en domstol. Det er kommunestyret som velger medlemmer til
forliksrådet. Namsfogden i Innlandet ivaretar funksjonen som forliksrådssekretær for
forliksrådene i Innlandet.
I henhold til domstolloven § 57 skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15.
oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Dette medfører at det innen 15.10.2020 må
velges forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024.
Det skal velges tre faste og tre varamedlemmer til forliksrådet. Etter sammenslåingen av
forliksrådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal skal det velges et medlem og et varamedlem
fra hver kommune. Det skal både blant medlemmer og varamedlemmer være både kvinner
og menn. Varamedlemmene skal bli oppnevnt i rekkefølge.
Politiet skriver bl.a i brev datert 31.03.2020:

«Hvem kan velges som forliksrådsmedlemmer?
Domstolloven § 56 angir hvem som kan velges som forliksrådsmedlem: «Som
forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven.» Se
også Rundskriv G-50/99 nr 2 med merknad: «Departementet vil fremheve at forliksrådene i
vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse
oppgaven, er det derfor nødvendig at det til forliksrådsmedlemmer bare velges personer
som i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta
på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å
ivareta forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres av fylkesmennene eller
av Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene. Departementet finner
grunn til å understreke 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.
Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være
tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang». I tillegg til vandelsattest bør det
undersøkes om personene er vederheftige, jf. Domstolloven § 53. Forespørsel om
vederheftighet kan sendes til namsfogden»
Vurdering:
Steinar Grimsrud ble valgt som leder i forliksrådet for Øyer for perioden 01.01.2017 –
31.12.2020. Åse Brattrok Ryager ble valgt som 1.varamedlem for samme periode. Steinar
Grimsrud har i mail til Øyer kommune datert 17.04.2020 meddelt at han ikke ønsker å
fortsette som medlem i forliksrådet. Han har forespurt Håvard Granskogen og Åse Brattrok
Ryager som har sagt ja til å stille som medlem/varamedlem i felles forliksråd for
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.
Det er foretatt vandelskontroll og kontroll av vederheftighet av de som er foreslått.
Valgnemndas innstilling er lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret
formelt velger representantene.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Som medlem/varamedlem fra Øyer kommune til felles forliksråd for Lillehammer,
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges:
Granskogen, Håvard og Ryager, Åse Brattrok.
2. Det vil senere bli tatt stilling til hvem av de to valgte som blir medlem/varamedlem i
felles forliksråd.
3. Det vil senere bli tatt stilling til rekkefølgen på de tre varamedlemmene (en fra hver
av de tre kommunene).
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