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Felles forliksråd i Vesterålen - valg av varamedlem fra Hadsel kommune
Kommunedirektørens

innstilling

Som Hadsel kommunes vararepresentant til Vesterålen forliksråd velges:
Mann
Kvinne

Vedlegg :
Vedtak Vesterålen regionråd arbeidsutvalg om felles forliksråd
Referanser i saken

Bakgrunn
Saken gjelder opprettelse av et felles forliksråd for Vesterålen og valg av en
representant til rådet. Hver kommune i regionen må vedta opprettelse av Vesterålen
forliksråd med likelydende innhold. Regionrådets saksutredning og vedtak er vedlagt
saken.
Kommunestyret

vedtok i sak 64//20

Felles forliksråd i Vesterålen

Saksfremstilling
Domstolsloven har bestemmelser om valg av medlemmer til forliksråd.
Forliksrådsmedlemmer
anses som dommere, og domstolloven (dl.) § 53 gjelder derfor
også for dem. Forliksrådsmedlemmer
må være norske statsborgere – menn eller
kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmeretten i offentlige
anliggender. I tillegg oppstiller dl. § 56 visse vilkår for å kunne velges til
forliksrådsmedl em:
-

Vedkommende må ha fylt 25 år
Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. dl. § 70 nr 1 ·
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, men er valgbar.

I domstolloven § 27 er det bestemt at det blant medlemmene og blant
varamedlemmene skal være både kvinner og menn. I saksdokumentet fra regionrådet
er det ikke sagt noe om hvordan kjønnsb alansen skal sikres når hver kommune skal
velge sin representant. Dette kan løses ved at medlemmer av regionrådets
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arbeidsutvalg samsnakkes i forkant av kandidatforslag. Når det gjelder kravet til
«vederheftighet» vil administrasjonen bistå i kontakten med politiet når kandidat er
foreslått.
Kommunedirektørens vurdering
Ingen
Miljøkonsekvenser
Ingen
Økonomikonsekvenser
Ingen
Andre konsekvenser
Ingen
Konklusjon
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