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Kommunestyret

Valg av forliksråd for perioden 2013-2016
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Som forliksråd for perioden 2013 – 2016 velges
……..
……..
……..
Som leder velges: ………
Varamedlemmer:
……..
……..
……..

Til formannskap, komiteer, nemnder:
Ingen
Til kommunestyret:
Ingen
Saksopplysninger
Nåværende forliksråd sin funksjonsperiode utløper 31.12.2012 og det må nå velges forliksråd
for kommende valgperiode 01.01.2013 – 31.12.2016. Det ble ikke foretatt valg av nytt forliksråd
i samband med de øvrige oppnevninger etter kommunevalget 2011.

Sammensetningen av forliksrådets medlemmer følger av domsstolloven § 27. Forliksrådet skal
ha tre medlemmer og tre varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal
det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen
viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til leder. Har denne forfall, trer den av de andre
som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.
Jfr. domsstolloven § 53 må forliksrådsmedlemmer være norske statsborgere, som er
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. I tillegg stiller
domstolloven §§ 56 og 70 nr. 1, vilkår om at forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år, og være
under 70 år ved valgperiodens start. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som
anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
Utelukket fra valg på grunn av stilling, jfr. domsstolloven § 71, er:
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og
ansatte ved 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.
I tillegg gjelder domsstolloven § 72 tilsvarende i forhold til personer som er utelukket fra valg
på grunn av vandel.
Justis- og politidepartementet understreker 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 at det er viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret
oppfordres til å være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.
Valget skal foregå enten som et flertallsvalg eller et forholdsvalg, jfr. kommuneloven kap. 6,
med de avvik som følger av domsstolloven §§ 27 og 57.
Forliksrådet i Stjørdal har i inneværende periode disse medlemmer:




Jorunn Sørnes Moen, leder
Magnhild Kristoffersen
Ole Martin Dullum





Varamedlemmer:
Olav Haugan
Grete Falck Anderssen
Jan Algar Selin

I sittende forliksråd er Dullum utelukket fra gjenvalg pga alder, det samme gjelder varamedlem
Selin. Kristoffersen er valgbar i det hun fyller 70 en måned etter valgperiodens begynnelse.
Valg av medlemmer og varamedlemmer innberettes til fylkesmannen (domsstolloven § 58) som
utferdiger oppnevnelsen av forliksrådets medlemmer og fører tilsyn med rådets virksomhet.
Vurdering:
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannens side som vanlig er når det gjelder valg.

