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SAMMENDRAG: 
 
Det velges 1 medlem og 1 varamedlem til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og 
Gausdal for perioden 01.01.2021. til 31.12.2024  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 125/49, møte 28.11.2019: 
1. Kommunestyret i Gausdal vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer 

og Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
2. 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. 

3. 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. 
 
Fylkesmannen  i Innlandet tolker domstolloven § 27 siste ledd slik at ved kravet om at det 
skal være sikret at det blant både medlemmene og varamedlemmene er kvinner og menn, sees 
de tre kommunene under ett. Da Lillehammer kommune og Øyer kommune har valgt et 
medlem av hvert kjønn, kan Gausdal kommune velge to kvinner, forutsatt at det er menn og 
kvinner både blant medlemmene og varamedlemmene som de to andre kommunen har valgt. 
 
Om valg av formann til forliksrådet fremgår av domstolloven § 27 at kommunestyret velger 
ett av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå at 
kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det 
avgjøres hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann blant de tre 
forliksrådsmedlemmene som er valgt.  
 
Fylkesmannen i Innlandet  kan ikke se at loven krever at det skal være en felles behandling i 
kommunestyret av hvem som skal være leder av forliksrådet og rekkefølgen på 
varamedlemmene, men at det holder at alle tre kommunestyrer behandler dette hver for seg 
med likelydende innstilling. Hvem som skal velges som leder til forliksrådet kan eks. løses 
ved at leder vekselvis velges fra en de tre kommunene for hver valgperiode, og at dette 
prinsippet er vedtatt av alle de tre kommunestyrene. Kommunene kan også veksle på 
rekkefølgen på varamedlemmene i ulike valgperioder. 
 
 
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og bestemmelser i domstolloven § 53 gjelder også for 
dem. Her fremgår at 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 ha fylt 25 år 
 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1 
 Som forliksrådsmedlemmer 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. 
 
Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som 
lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 
domstolloven §§ 71 og 72.  
 
§ 71 
«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere 

og ansatte med 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 (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 
i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 
§ 72 
«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 
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 eller 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.  
 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 
hver del for seg etter første ledd.» 
 
Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i domstolloven § 74: 
«En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere.  
 
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.» 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
I skriv av 31.03.2020  fra Departementet, understrekes det at valg av forliksråd ikke er et valg 
av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget skal ta hensyn til personlige forutsetninger og 
egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.  
 
Politiet planlegger innføring av nye digitale løsninger for forliksrådene i 2020. innføring av 
digitale løsninger for forliksrådet vil endre måten forliksrådsmedlemmene samhandler seg 
imellom og med  forliksrådssekretær. Det vil derfor være en fordel at forliksrådsmedlemmene 
har et minimum av digital kompetanse og tilgang til PC.  
 
Hver kommune skal oppnevne medlemmer til et felles utvalg av møtefullmektiger. 
Myndigheten til å oppnevne møtefullmektiger er lagt til «kommunen», jf. tvisteloven § 6-7 nr. 
6. Dette betyr at oppnevning av møtefullmektiger kan delegeres til administrasjonen. Det 
kommer ikke klart fram av tvistelovforskriften § 3 første ledd hvor mange møtefullmektiger 
det skal være i tilfeller hvor kommuner har felles forliksråd. Siden antall medlemmer i 
utvalget skal tilpasses saksmengden og innbyggertallet, tolker vi det slik at man ser på det 
totale innbyggertallet som det felles forliksrådet skal dekke. Siden det bor over 25 000 
innbyggere, men under 50 000,  til sammen i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune må 
det være minst fem faste møtefullmektiger til sammen i det felles utvalget for forliksrådet.  
Tvistelovforskriften § 3 første ledd setter kun et minimumskrav til antall møtefullmektiger. 
Om det er ønskelig kan de tre kommunene som har felles forliksråd komme frem til en annen 
løsning, så lenge minstekravet med minst fem faste møtefullmektiger for forliksrådet er 
oppfylt.  
 
VURDERING:  
Medlemmer av forliksrådet I Gausdal for perioden 2017-2020 har meddelt at de ikke ønsker å 
fortsette som medlemmer i forliksrådet. Ordfører og administrasjon har samarbeidet om å 
forslag til medlem og varamedlem. Hege Rundsveen er forespurt og har sagt ja til å fortsette 
som varamedlem, Guro Ihler er forespurt og har sagt ja til å stille som medlem i felles 
forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner i perioden 1.1.2021 – 31.12. 2024 
 
Det er foretatt vandelskontroll og kontroll av vederheftighet av de som er foreslått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Som medlem og varamedlem til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal for 
perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Medlem:     som varamedlem:  
Guro Ihler     Hege Rundsveen  


