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Lov om domstolene

§ 27.l hver kommune
Forliksrådet
medlemmene

(domstolloven).

skal det være et forliksråd.1

skal ha tre medlemmer2

og blant varamedlemmene

Varamedlemmene

tilkalles

Kommunestyret4

og like mange varamedlemmer.
skal det være både kvinner

i den rekkefølge

oppnevnelsen

velger et av medlemmene

Med samtykke fra departementet
ha to eller flere avdelinger.
formannen

velges

formennene

Har denne forfall,5 trer den

som kan gjøre tjeneste,

kan kommunestyret

Hver avdeling

og menn.

viser.3

til formann.

av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen3og

Blant

i dennes

sted.

fastsette at forliksrådet skal

velges etter annet og tredje ledd. Den ene

som leder for domstolen.

Den andre formannen.

eller de andre

i den rekkefølge kommunen har fastsatt. er lederens stedfortreder

som leder

for domstolen.
Arbeids-,
fastsettes

skyss- og kostgodtgjørelse

i samsvar

departementet

med forskrift

fastsette

lIensmannsdistrikter
er namsfogden

sekretariat.

politistasjonen

sekretariat.7

forliksrådet

beslutte

For bestemte

kommuner

kan

og i tilfelle også de øvrige medlemmene

skal ha et

etter tjenestemannsloven.6
er lensmannen

sekretariat

for forliksrådet.

l politistasjonsdistrikter
Kongen

som har samme

kan med tilslutning

å ha felles forliksråd

medlemmer

og varamedlemmene

l namsfogddistrikter

med sivile rettspleieoppgaver

kan ved forskrift

gi regler om forholdet

er

mellom

og sekretariatet.

Kommuner
domssogn,

gitt av Kongen.

at formannen

midlertidig tilsettingsforhold

til medlemmene

og varamedlemmer

sekretariat

kan opprettes

§ 28.Forliksrådene

og dessuten

ligger i samme

av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes
dersom

kommunene

hver kommune

sikres at det blant både medlemmene
Felles forliksråd

for forliksrådet

samtidig

er enige om hvor mange

skal velge, og om hvordan

og varamedlemmene

uavhengig

det skal

er både kvinner og menn.

av funksjonsperioden

skal holde møte en gang i måneden

medlemmer

etter § 57.

og oftere dersom

saksmengden

krever det. Forliksrådet kan unnlate å holde møte ijuli. Forliksrådet kan også unnlate å
holde møte en måned dersom

det til møtet ikke foreligger

holdes på det sted i forliksrådskretsen

som forliksrådet

saker til behandling.

Møtene

fastsetter.

0

§ 56.Forliksrédsmedlemmer1
en øvre aldersgrense

må ha fylt 25 år. For øvrig gjelder § 70 annet ledd nr. 1 om

og §§ 71-74 tilsvarende

for forliksrådsmedlemmer.

Som

forliksrådsmedlemmer

oppgaven,

skal

og som behersker

velges

personer

som

anses

med varamedlemmer

velges av kommunestyret

fra 1'.januar det påfølgende år.

følger av paragrafen

her og av § 27.

Ved flertallsvalg

skal rekkefølgen

etter deres stemmetall,
enstemmig

Dersom det ved forholdsvalg
blant medlemmene

i kommuneloven2

både for medlemmene
eller ved loddtrekning

fastsetter

er nødvendig

liste er utelukket,

for å oppfylle

stemmer,

har fått nest færrest stemmer.
hvilken liste opprykk
§ 58.Valget
oppnevnelse

og for varamedlemmene

når stemmetallet

for å oppfylle

kravet i § 27 om atdet

skal kandidater

skjer opprykket

Det samme

gjelder dersom

etter første punktum

for varamedlemmene

Ved stemmelikhet

avgjøres

§

fra det underrepresenterte

stemmer.

det har vært opprykk

til fylkesmannen.

skal være
på den listen

på den listen som

det ved loddtrekning

Finner han valget lovlig, utferdiger

for de valgte etter den rekkefølge

Fylkesmannen

etter kommuneloven1

på

skal skje.

innberettes

han at det i fornøden

står likt, med

kravet om at det også blant varamedlemmene

både kvinner og menn. Dersom
som har fått færrest

og gjelder for fire år

rekkefølgen.

kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest
det er nødvendig

selv.

kapittel 6 med de avvik som

skal være både kvinner og menn, og opprykk

37 nr. 3 innen den enkelte

til

'

For valget gjelder bestemmelsene

mindre kommunestyret

egnet

kan nekte å ta i mot valg.

Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg

bestemmes

særlig

norsk skriftlig og muntlig godt.

Den som ikke bor i kommunen,

§ 57.Forliksrådsmedlemmer1

bare

utstrekning

ved valget.

Ellers påbyr

skal holdes nytt valg.

fører tilsyn med forliksrådets

§ 59.Når et forliksrådsmedlem1

eller varamedlem

det opplyses

mangler

at vedkommende

som er fastsatt

han

virksomhet.

dør eller flytter fra kommunen,

noen av de betingelser

som nevnt i §§

53 eller 56 første ledd, eller vedkommende

ellers blir varig forhindret

foretar kommunestyret

eller varamedlem

nytt valg av medlem

eller når

fra å gjøre tjeneste.

for den tid som er igjen.

Valget foretas som flertallsvalg.
Kommunestyret

kan tillate et medlem

og foretar i så fall nytt valg etter reglene

eller varamedlem

å fratre sin stilling før tiden

i første ledd.

Har noen forfall2 så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig
fylkesmannen

oppnevne

stedfortredere

for den enkelte

det ikke tid til å innhente

fylkesmannens

bestemmelse,

forliksrådsmedlemmer

midlertidig

tilkalle en stedfortreder

møte, kan

sak eller for inntil tre måneder.
kan to forrettende
når partene

samtykker.

Er

Den som oppnevnes
rekkefølge

som medlem

etter dem som er oppnevnt

fordi formannen
første punktum.

har fratrådt

eller varamedlem
tidligere.

Dersom

e.l., kan kommunestyret

etter denne paragraf,

kommer

i

det holdes valg på nytt medlem

selv velge ny formann

uavhengig

av

