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VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 31. DESEMBER 2016

Vedlegg: L. K-sak 50/08 -, Valg av forliksråd for perioden L. mai 2008 - L. januar 2013
2. Redegìørelse fra Justis- og politidepartementet om reglene ved valg av forliksrådsmedlemmer

Saininendrag:

Med hjemmel i domstolens § 27 og 57, skal kommunestyret velge forliksråd.
Det skal velges 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Det velges en forman blant
medlemmene. Hvis forfall fra forman, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant
medlemmene gjøre tjeneste i dennes fravær.

Valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

For å velges må vedkommende være fylt 25 år, norsk statsborger som er vederheftig og som er
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Vedkommende må være under 70 år ved
valgperiodens start og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Vedkommende må heller ikke ha stillng som:

. Stortingsrepresentanter og -vararepresentanter

. statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor

. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn

. utnevnte og konstituerte dommere og ansette ved domstolene

. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt

begrenset politimyndighet
. ansatte i Justisdeparementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens

styre
. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

. prakiserende advokater og advokatfullmektiger

. kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte
del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

I redegjørelsen fra Justis- og politidepartementet bemerkes:
"Deparementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning har en viktig og
krevende oppgave. For at de skal kune løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det
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som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for
vervet. (...). 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
forutsetningetog egenskaper hos den 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."

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer samt forman
til forliksrådet for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016.

INNSTILLING:

Som forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Varamedlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Som forman velges:

FOR-079112 VEDTAK- 23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg.

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1. Bernt Halvorsen
2. Beate Setså Borge
3. Sverre Hagen

Varamedlemmer:
1. Lisbeth Kvæl
2. Vigdis Kristensen

3. Lise Karbøl Bakegård

Som forman velges:
Bernt Halvorsen

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1. Bernt Halvorsen, Asalvn. 20, 8209 Fauske
2. Beate Setså Borge, Kirkevn. 43B, 8207 Fauske
3. Sverre Hagen, Linerlevn. 8207 Fauske

Varamedlemmer:
1. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19b, 8230 Sulitjelma
2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske
3. Lise Karbøl Bakkegård, Stemland, 8215 Valnesfjord

Som forman velges:
Bernt Halvorsen

Even Ediassen
rådman
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Sammendrag:

Med hjemmel i domstolens §127 og 57, skal kommunestyret velge forliksråd.
Det skal velges 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Det velges en formann blant
medlemmene. Hvis forfall fra formann, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant
medlemmene gjøre tjeneste i denne fravær.

For å velges må vedkommende være fylt 25 år, norsk statsborger som er vederheftig og som er
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Vedkommende må være under 70 år ved
valgperiodens start og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Vedkommende må heller ikke være

. Stortingsrepresentanter og -vararepresentanter

. statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor
. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn

. utnevnte og konstituerte dommere og ansette ved domstolene

. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen

. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens

styre
. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

. praktiserende advokater og advokatfullmektiger

. kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte
del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

I brevet fra Justis- og politidepartementet bemerkes:
"Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning 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 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 den 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."



Ettersom domstollovens § 57 første ledd er endret, vil senere valg av forliksrådesmedlemmer
foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelde fra 1. januar det på
følgende år. Dette medfører at vi ved dette valget vil få en forlenget valgperiode fram til 1.
januar 2013.

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer samt forman
til forliksrådet for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013.

INNSTILLING:

Som forliksråd for perioden 1. mai 2008 -1. januar 2013 velges:

Medlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Varamedlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Som forman velges:

FOR-015/08 VEDTAK- 29.10.2007

Saken ble enstemmig oversendt kommunestyre uten realitetsbehandling i formanskapet.

KOM-OSO/08 VEDTAK- 15.11.2007

Valget ble fremmet som avtalevalg.

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Som forliksråd for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013 velges:

Medlemmer:
1. Erling Palmar
2. Greta Hjemgård Olsen
3. Lisbeth K væl

Varamedlemmer:
For medlem 1:
Hilde Nystad
For medlem 2:
Finn Utheim
For medlem 3:
Krsten Jakobsen
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Som leder velges:
Greta Hjemgård Olsen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som forliksråd for perioden 1. mai 2008 - 1. januar 2013 velges;

Medlemmer:
1. Erling Palmar, Poppelvn. 1,8200 Fauske
2. Greta Hjemgård Olsen, Åkervn. 3, 8200 Fauske
3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19B, 8230 Sulitjelma

Varamedlemmer:
For medlem 1:
Hilde Nystad, Postboks 12,8201 Fa.uske

For medlem 2:
Finn Utheim, Geitbergvn. 11, 8200 Fauske
For medlem 3:
Kristen Jakobsen, Kleivbaken 12, 8200 Fauske

Som leder velges:
Greta Hjemgård Olsen, Åkervn. 3, 8200 Fauske

Rett utskrft bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formanskapssekretær

Utskríf sendes:
De valgte medlemmer og varamedlemmer
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10
Salten politidistrik - Fauske Postboks 83
lensmannskontor

8002
8201

BODØ
FAUSKE



1. VAL AV FORLKSRÁSMEDLEMMER

1. 1 Forliksrâdets samensetng mm

Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer dQmstollovep. § 27 første ti syvende

ledd:

'1 hver kommune skal det være et forliksråd.

Forliksrådet s'kal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene

og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene
tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsett visßr.

Komm-zlnestyet velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de
andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan rjøre tjeneste, i dennes sted.

Med samtykke fra departementêt kan kommunéstyret fa~~ette atforliksrâdetskal ha to
eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og'tredje ledtL De'f'enefonnannen

velges som leder /Õr domstolen. Den andrelormannen, eller de a'fdre formennene i den

rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortredersdm l~der fo" dòmsto1e'.

Arbeids", skyss~ og kostgodtgjørelse til meßlemmene og varamedlêmtnenefas~ettes.i.

samsvar medforskri'f gift av Kongen. For bestemte kommuner kan déPartementetfas~ette

at formannen og i tilfelle også denvrige 'iedlemmene skatka et midlertidig

tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.

I lensmannsdistrikter .er lensmannen sekretariatforfårlil&râdet.1 nqmsfog4~~tr:ikJerer

namsfogden sekretariat. I politistãsjonsdistriktermed sivile ret;Pleiegppgaver er

poiitistasJ'oneft sekretariat~ Kongen kan iJedlorskriftgîregler Otl forholrJetmeitot1

forliksrâdet og sekretariatet.

Kommuner som kar samme sekretariàtfor forliksrådet og dessute1i ligger fsamme

dornsogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer
beslutte â ha fellesforliksrâd dersom kommunene samtidig er enige onihvor mange
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres

at det blant bâdemedlemmene og varamedl'emmene er bâde/lvinner og menn. Felles

forliksrâd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. "

1.2 Vilk for å ku:ne velges til fof'liksrådsmedlem

Forlisrådsmedleïñerer don:ere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem:
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere - menn eller kvnner - som et

,

vederheftge og som ikke er fradømt stemmerett i offentlge anliggender.



I tUleggoppstier domstoUoven§56vis"Seviår for å kunne velges ti

forlisråd,smedlem:

. Vedkommende må ha fylt 25 år

. Vedkomiperide må vreteürider 70 åtved vâlgperiodens start, jf. §'1'O nr. 1

. Soinforlisrådsmedlemmerskål hare velges perSOIlersgm anses særskiteghet til
ôppgaveii, og som behersker norsk skrg og muitlg godt

Densomikke bor lko:ft1en kan nê1reå ta i mot valg.
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Etter dortstoUQveli§ 56 føste ledd annet purktmgjelqerdomstolloven§ 71 ti § 74
fisvarende for forIisrå.tlsmedlemmer~Dettejnnebærer at de som er utelukket til valg

som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Domstolloven'§71 lyder:

'''UtelukketJiâgrunnav stitlinger:

1. SfbiÌl~gltSirejJresentânfer'og varatl1Jtesentanter

2. statsrddets medlemnie,n, statssekretærer, statsrâden~s personlige pglitiskeråtlvere og

ansåtl~ved Stàtsministerenskonfor

3. fytl6§rnenn qg assister~ñâefJtkesmenn

! I

4.utnevnte;()/lkofistituettëyj;ommereog ansattevedd(jmstotene

5. finsàtJevedPdtalemynlligheten, i pòlitiet, ktiminal()msorgen og personer som er tildelt

lJegrenser'poUfîriyndîghet

6.' ànSatte:,lJustìsdepartementet, Politidirektoratet og Domstolndministrasjonen og dens

stYe

9. -kiimmunèñsadmirtištrasJ1Jmš)'e! (medlemmene av kommunerâdet i kommuner med et

parla-mentarlskstyiîngssystøm), og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i

!orber.edelsen eller gjennomføringen av valget. )1

Metkrad:

ì
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§ 71 nr. 9 utelukker frfl valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ike fra

tisvarende valg i andre komm\lner. Uttrykket "tar direkte del i" gjelder ale tyer

arbeid, også utfrelse av teknisk pregede oppgaver.

Regler for hvem som er utelukket på grn av vandel, går frem av dòmstolloven § 72:

"Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ettår

2. den som er idømt forvaring ellersærreaksjoner etter straffeloven §§ 39.. 39c

3. den som er idømt ubetinget fengsebstraff i ett år eller mindre, og det vedvalgPeriodens
sta'rer mindfeenn 15 àr siden dommen var rettskraftig

4. flen som er idømt betingetfengselsstraff og det ved valgperiodens start er mindre enn 10
år siden dommen var rettskraftig

5. den som er idømt eller h(lr vedtatt bøtestraflforet forhold som etterlovenkan.ifedføre
fengsel i mer enn ett år, og det vedvalgperioâens start er mindre enn to àr~i4endom'fen
var rettkrqftig eller vedtakelsen

6. den.som harfåttbetingefpdtaleunnlatelse eller do~utsettelsefQr.etlor1ioldsom efter
loven kan medføréfeñgsel i mer enn ett år, ogdet ved valgperiodens stiJ11 er 1iindreenn 10
år siden avgjørelsen var rettkraftig

Dom på samfunn$straffmedfører utelukkelse etter første ledd nr. i eller 3, avhengig av
lengden aV den subsidiære fengselsstrâffen. Ved dêlvi. beJinget ftngsølsstra!fvitrderes hver

del fôr seg etter/ønte l'êdd. "

Merknad:

Best~inelseninnebærer at ike bare strafel1s ar, men ogsåstratens lengde er av
betydning fôr hvor lenge en person er uteluJilet fra valg som forliksrådsmedlem.

Etter dornstollòV'en § 73 er det kommunen som skal kontrollere atingen velges i strd
med § 71 og § 72. I pl1aksis vil den nødvendige informasjõïien måtte innhentes dels

gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels vedfòrespørsel fii~traferegisteret
eller politiet. Ved henven~delser om vañdél bøt koitl1tiene legge vekt på at det ikke
skal innhentes mer inoima,sjon etin det som er nødvendig for å avklare om pei;sonen er
valgbar etter § 72.

Ettet § 74 kàn en person kreve seg frtatt fra valg dersom helsetilstand eller andre
særlige gruner tisier det, eller vedkominende har værtmedlem av forlisrådet i to
perioder tidligere.



FotØ'g efdetiñgenJöimelle begrensriiñger for hvem. somkal velges som 7
forlisrådsmedlem.Det er således adgang ti å velgecjurster utover de begrensningene

somfØJger av§ 71. Ansatte vedkommuneadmìnistrasjonensom ike tar direkte del i

forberedelsen eller gjennomfrigen av valget kan også velges.

. Deparementet vil frenieve at forlisrådene i vår rettrgangsordriing har en viktg og
krevendeoppgave. For at de skal kunne løse oppgayen, er det derfor nødvendig atdet

som forlisrâdsmedlemmerbate velges personer som i ethvert henseende er skiet
for vervet. Konnunen bør oppfordre de valgte ti å delta på kurs som arrangeres for

forliksrådsmed.lemmer. Dette Vil gjøre dem bedre i stad til å ivareta forliksrådets

..oppgaver på engog måte. Slie kurS afrangeresårligav Sai:arbeidsutvalget for

forliksråd og namsmenn.

Departementetunderstteker at valg av forlisråd ikke er et valg 'av politisk råd eller

utValg., øgat:en véd valgeftahetisynti personlige forttsetningetogegenskaper hos

deInsoin blirva1. Videre er detvitigå bevare kofitinuite:teñ. i fôrlikstådet.
Kommunestyet hør v~re tibakeholden med å skie ut hele forlisrådet 

på en gang.

1.3 Fremgangsmåtéll ved valet

l.3.l Om vaJgavfotli'srãcialledlemm~r og varane41einer ettr
koin1.estyevaJ~et i 201 I

Etter domstolloven §'57 miste letldskal valgetavforllsrådsmedlenner foregå innen
15. .oktöberârètêttet nvertkoniunestyeValg, .og-gjelde fra 1..januar det påflgende
¡r. Paragr~571yderi

I

i

I
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J'FQrliksrâdsmtltllemrtt'erFmea1)atam~âlemmervelges. av kommunestyretselv. Vatgetforegår

innen is. oktober året etter 'hverlkomwiunesfyrevalg og lielder"!or fire år fra 1. januar det

jJâfølgenâ;e€Ìr.

For valgetg¡~lder'bestemmei$enei kotnntuneloveii k:apittel 6 medde avvîksomfølger av

paragrafen herogáv §27.

V'Ødllerltillsvalgskal ttJkkefølgen bâde for medlemmene ogfor varamedlemmene bestemmes

etter deres stenimetal1,ellør vedJoddtrekñing når stemmet~riet star likt,mea mindre

komrrunestJret'enstemmigfastsetter rekkefølgen.

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for â oppfylle kr(1)et i § 27 om at det blant ,

mertJernmene s,1Jal ,være blide kvtnnerogflenn, og apprykketter kommuneloven§ 37 nr.. 3
innen den enkelte liste er utelukket, skalkandidaterfra det underrepresenterte kjønn tykke

opp pâden Usten som harfåttfærrest stemmer; Det samme gjelder dersom det er

nødoèndig!or â opp/jUekfavetom at det også blant varamedlemmene skal være både
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kvinner og menn. De~om det har vært opprykk etter første punktum på den listen som nar

fått færrest stërprJer, ~kjer opprykket/or varamedlemmene på den listen som har fått nest

færrest stemmer. Ved stemmelìkhet avgjøres det ved loddtrlkning på hvilken liste oPPrykk
skal skje. ))

Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generefie bestemmelser for valg ti
koniuhale nerider mv. Disse reglene gjelder også for valg av forlisråd, med de
avv som følgeráv domstolroven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som
forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsen i
kommuneloven§ 37 nr. 4 om antall varãfnedlemner KOnier indlertdike ti

anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttkkelig bestemmer at det skal være tre

varamedlemmer.

S~rtegeleni domstolloven§ 57 tredje ledd om at konimunestyet etlstemmigkan
fastsette rekkefølgen for fdtlisrådsmedlétnmer, ñar bakgruM Latfor-lsrl4et ij tider
gjenvelges utenat en ønsker å endre. rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved
forfaÌÍ til forliksrådets møter.

Ved âvtlevalg gir kgIIyneloven § 38 nr. 3 tûedsstiende svarpåhvordan en
valgteknsk skal oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det både blãnt medlemfene
ogblant varamedlemmene skal være bådekvtiner ogmènÎ1. Ved f()thpltlsval~gir

imidlertd kommune1oveii mg-en valgtekfisk løsning påJivordatikrayetom
kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperiger í kommunestyet velger hvert
sitt medlemog disseet av ~wnJ;ekj'!nn. $ærregler 011 dette' er derfor mntatt i
domstolloven§' 57.

1,3.2 "\ldg av for.ann -rekkefølgenførdevaIgt, iñedlemmer

Om valg av formann i forlisrådet bestemmer d,omstollo-ven §27 at kommunestyet
velger én av forlisrådsmedlemmene til formann. Denne bestemnielsen er slik å forstå

at kOllmunestyet først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at
det av~jøre,s hvem som skal være formann. Deretter foretas ~æfskit valg avfortapn

bll!l1I de tre forllksrådsmedlemmersom er Vialgt. Ved valget må en gå frem etter de
alnelige regler i kotnmooeloven kapitté16.

Valget avforliSlådsIfedl~nner avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgt
medlemmer øg varanedlemmer. Rekkefølgen harbetydiig forhvem sbm skal

ftñgere ved fonnannens eller andre medlemmers' fravær, jf. domstolloven §'27 tFedje
ledd. Den vil bestemmes noe fot~kje11g etter som de et va.1gt ved forholdstaUsvalgeller

ved avtlevalg.
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Er valget holdt sum forholdstasvalg bestemmes rekkefølgen i henhöld ti
kotilnuneloven§37.

Avtlevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a.

1.4 Fy1k~sinamens oppnevng av de va forJisrådsmedlemmer og
varamedlemmer

I

i
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Når valgetpâforliksrâdsmedlenier med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes

rekkefølgenfastslãtt,sendesinnberetning om valgettil fylkesmannen.

Om fylkesI1l\nnens opppevuing av forlisr,~detog tisyn med dette, er det bestemt i

domstoUoven§5'8:

"Valget in'nberettes tilfYlkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oPpnevnelse

fordêi'vâlgteeftefderitekkefølgesom erfastsâttvedvalget. Ellers pâbýr han at det i
f(jrnødenutstrekningskal holdesnytt'1Jalg.

Rylkesmannenfører tilsynmedfortfksrtidets virksomhet. "

Merknad:

Kommunestyret kan tillate etmedlemellervaramedlem å fratre sin stillingfør tiden 'og

foretar i sâfållrtytt 1/ålg etter reglene i første l'edd.

~ar .no(mforLalls,lif(lrliksrådet ikkek(Jn holde bestutningsdyktig.møte, kanf!lkesmannen

oppnevne stedlortrederefordenenkelte sak eller for innti tre måneder. Er det ikke tid til a

innhentefflkesmnnnens bestemmelse, kan to forrettende forliksrådsmedlemmermidlertidìg

tilkalleenstedfbrtreder nârpartene samtykker.



I- ----~-----
"

l,

.1
li

ì

I'

Den som oppnevnes som. medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i

rekkefølge etter dem s,om er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg. på nytt medtem,

fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret velge ny!ormânnuavhengîgafJ

første punktum. Il

Merknad:

Det er ike gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortedere skal velges.
Behovet for stedfortedere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan 

det være lite

hensiksmessig at kommunestyet fotèmr valget. I slie situasjoner vil fylkesmannen

kunne oppnevne stedfortedere etter forslag fra. de gjenværende medlemmer i

forliksrådet. I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse ti fylkesmannen.
Forutsetningen er at den eller de stedfortedere som oppnevnes er valgbare, dvs. at de
oppfyller viJkårep.e i nomstollovøn §§ 53 og 56.

Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flerefylke$inenii og knminller har påpekt-at
det ved supplerigsvalg børvæfê anledning ti å velge formann uavhengig av den

rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven§27 forstås sIik ¡at

kommunestyet ved (let ordi1ærevalgavforliksråd skal velge formann uten hensyn ti
den rekkefølge som ellers vilegjeldeí jf-foran under,pkt. 1.3.2. Det sàìe bøt 

også

gjelde ved supplerigsvalg, . sli at en letteréfuner løshìrgersom både 
forlisrådet og

det enkelte medlem er tjent med. FornalÛen hat ofteeii større arbeidsbyrde 
og et

støtTe ansvar enn de øvrige medlemmer, og formannens evne ti åledeforl1ks..o'g

dønisforha.ndlger er deš$tlten av sjor-betydning. Kommunestyet bør 
innhente

forlisrådets syrførforslag fremsettes.

G

2. VALAVSïQØNNSMEDLEMMER

2. i Oppnevnng til skjøiUsme41eqisutvalel1e

2.1. llfedng - skjønnsprosessIoven§ 14

Om oppnevnng av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) er detgitt
bestemmelser i lov 1. juni 1917 nr. L om skjønn og eksproYria,sjollssaker

(skjønnsprosessloven)§ 14, som lyder:

"IhvertfYlke skal det være et utvalg avskjønnsmedlemmer som oppnevn'ès (ttJtylkestinget

etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15.

oktober året etterhvert kommunestyevalg, og gjelder for fire-a,. fra L janttar det

påfølgende år. Utvalget skal lia så mange rnédlemmer fra hvert domssogn som

departemeintet fastgetter: Ved fqs,tsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange

skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.


