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Valg av forliksråd for perioden 1.1.17 - 31.12.2020
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Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Domstollovens § 57.

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 08.01.2016 Valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmedlemmer 2017

Justis- og 
beredskapsdepartementet

I 04.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer 2017 -
2021 - korrigert fordeling, Namdal 
tingrett

Espen Solheim

I 14.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer i 
perioden 2017 - 2020.

Namdal Tingrett

Saksopplysninger

I hver kommune skal det være et forliksråd med tre medlemmer og tre varamedlemmer. Begge 
kjønn skal være representert. Varamedlemmer tilkalles i den rekkefølge de er oppnevnt. 
Kommunestyret skal velge leder/formann. Ved forfall er det nestemann på lista som fungerer 
som leder.

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige 
og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg stiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:



 Vedkommende må være 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 imot valg. 

De som er utelukket til valg som lekdommere (domstolloven § 71 til § 74) kan heller ikke 
velges som medlemmer i forliksrådet.

For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges. Jurister utover 
begrensningen i § 71 kan derfor velges. Det samme gjelder ansatte ved 
kommuneadministrasjonen som ikke deltar direkte i forberedelsen og gjennomføring av valg.

Forliksrådene har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det 
nødvendig at det bare velges personer som i ethvert henseende er skikket til vervet. Justis- og 
beredskapsdepartementet påpeker at forliksrådet ikke er et politisk råd, og det bør tas hensyn til 
personlige forutsetninger og egenskaper ved valget av medlemmer. Med hensyn til kontinuitet 
bør ikke hele forliksrådet skiftes ut på en gang.

Fremgangsmåte ved valg:
Ifølge domstolloven § 57 skal valget av forliksrådsmedlemmer gjennomføres innen 15. oktober 
året etter kommunestyrevalg.

Valg av tre forliksrådsmedlemmer og tre varamedlemmer skal gjøres først. Deretter skal det 
foretas særskilt valg av formann/leder blant de tre forliksrådsmedlemmene som er valgt.

Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte medlemmer og 
varamedlemmer. 

Etter valget er det fylkesmannen som godkjenner og faktisk oppnevner forliksrådet.

Følgende er medlemmer for inneværende periode, frem til 31.12.2016:

Medlemmer:

1. Per Olav Moan, leder 
2. Elisabeth Faksdal
3. Bård Arve Vold

Varamedlemmer:

1. Kjersti Jensen
2. Hilde Tødås
3. Tore Grongstad

Lensmann Erling Lundstadsveen er valgt som sekretær.



Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Elisabeth Faksdal har bedt om fritak.

Valgstyrets forslag, følgende velges:

- Kjersti Jensen velges som nytt medlem
- Sara Kværnø Saugen velges som nytt varamedlem

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, enst.:

Følgende velges for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:

Medlemmer:

1. Per Olav Moan, leder 
2. Bård Arve Vold
3. Kjersti Jensen

Varamedlemmer:

1. Hilde Tødås
2. Tore Grongstad
3. Sara Kværnø Saugen

Lensmann Erling Lundstadsveen sekretær for forliksrådet.


