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POLITIDIREKTORATET
Politimestrene

Deres referanse

Felles

forliksråd

Politidirektoratet

Vår referanse

Dalo

201001337

6.5.20l0

innenfor

samme

domssogn

har i disse dager oppdatert listene over forliksrådenc.

Oversikten

viser

at politiet har sekretariatsansvar for i alt 427 Forliksråd, se vedlegg.
lhenhold til domstolloven skal det ”I hver kommune
være et forliksråd”. Kommuner
som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn kan på
visse vilkår beslutte å ha felles forliksråd, jflovens § 27 siste ledd.
Det er flere forhold som taler for felles forliksråd. For det første vil økt sakstilfang gi økt
kompetanse hos forliksrådet samtidig som færre forliksråd per sekretariat vil være lettere
å håndtere.
Færre foriiksråd

kunne gi sparte driftsutgifter

kompetansehevendc

for politiet eksempelvis

kostnader

til

tiltak og til leie av lokaler.

Politidirektoratet ber om at politidistriktet tar opp spørsmålet om felles forliksråd med
kommunene, for eksempel i forbindelse med møtene i politirådene eller på annen
passende måte.

Med

hilsen

Knut

Kværner

sjef prosjektseksionen

Saksbehandler:
Mariann Moe
Tlf: 23 36 4156

Politidirektoratet
Pust: Postboks

8051 Dep.,

Besøk: Hammersborggata

0031

Oslo

12
nr.: 982 531 950 mva

Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96

()xg.

E—post:politidirektomretolitict.no

Bankgiro: 7694.05.02388
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Kommunene,

fylkeskommunene,

fylkesmennene
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l TJAN

Deres ref.

Vår ref

Dato

l5/8031—T'El

21.122015

Valg av forliksrådsmedlemmer
Etter høstens

og skjønnsmedlemmer
ska] det avholdes

kommunevalg

201 7

valg av lagrettemedlemmer,

meddommere,
skjønnsmedlemmer
og jordskiftemeddommere.
Valget skal foregå innen
15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg,
og gjelder fra 1. januar det påfølgende
året.
I)omstoladministrasjonen
forestår utsendelse av informasjon
lagrettemedlemmer,
lekdommere
og j ordskiftemedlemmer.
Vedlagt følger en redegjørelse
skjønnsmedlemmer,
fylkesmennene
En oversikt

for reglene

og nærmere

om valg av

om valg av forliksrådsmedlemmer

om oppgavene

til kommunene.

og

fylkeskommunene

og

i den forbindelse.

over domstolenes

ønsker

med hensyn

til antall skjønnsmedlemmer

kommende
periode er innhentet av Domstoladministrasjonen
har på bakgrunn av innSpill fastsatt antall skjønnsmedlemmer,

for

(DA). og departementet
se vedlagt oversikt.

Vi gjør oppmerksom
på at flere domstoler overfor DA har uttrykt at de iliten grad har
bruk for skjønnsmedlemmer
med alminnelig kompetanse.
De samme domstolene gir
uttrykk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer
med kompetanse
knyttet til
ulike sider av bruk og drift av fast eiendom.
som viktig, er kompetanse
Ved oversendelse

innenfor

Et annet felt som er spilt inn. og som anses

regnskap.

bes angitt hvilket fag det enkelte

skjønnsmedlemmet

Postadresse
Postboks SIDS Dep

Kontoradresse
Gullhaug Torg da

Telefon -sentralbord
22 24 90 90

Six—Ilm'delingen
Telefaks

0030 Oslo

0484 Oslo

Orgnr.:

22 24 27 2‘2

972 417 831

er kyndig i.

Saksbehandler
Trude Sørby Einersen
22 ".i-155 67

trudeeinersenäjd

dep.no

Med vennlig hilsen

Jostein

Haug Solberg

avdelingsdirekwr

Trude Sørby Eincrscn
seniorrådgiver

Kopi:
Forliksrådene,

Politidirektoratet.

Domstoladministrasjonen,
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Samarbeidsutvalget

Kommunal

for forliksråd

0g namsmcnn,
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1. VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER
1.1 Forliksrådets

m.m.

sammensetning

Om sammensetningen

av forliksrådene

bestemmer

domstolloven

& 27 første til syvende,

lcddz

”[ hver kommune

skal det være ethrliksråd.

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange 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 formann.

Har denne forfall,

trer den av de

andre som er nevnt fins! i oppnevnelsen 0g som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to
eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd Den eneformannen
velges som lederfnr

domstolen. Den andre formannen,

rekkenilge kommunen

har fastsatt, er lederens stecä'ortreder som lederfor

Arbeids—, skyss—og kostgodtgierelse
samsvar medforskrijt

eller de andre formennene

til medlemmene

og varamedlemmene.

gitt av Kongen. For bestemte kommuner

i den

domstolen.
fastsettes i

kan departementet

fastsette

at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig
tilsettingsforhold

etter tjenestemannsloven.

[ lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. ] namsfogddistrikter er
namsfogden sekretariat. Ipolitistasjonsdistrikter
politistasjonen

sekretariat.

med sivile rettspleieoppgaver er

Kongen kan ved forskrift

gi regler om forholdet

mellom

forliksrådet og sekretariatet.
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme
domssogn, kan med tilslutning
beslutte d ha felles forliksråd
medlemmer

av minst 2/3 av hver av kornmunestyrenes
dersom kommunene

og varamedlemmer

hver kommune

samtidig

medlem mer

er enige om hvor mange

skal velge, og om hvordan

det skal sikres

at det blant både medlemmene og varamedlem mene er både kvinner og menn. Felles
forliksråd
1.2 Vilkår

kan opprettes uavhengig
for å kunne

Forliksrådsmedlemmer
forliksrädsmedlemmer

velges

avfunksjonsperioden

,,,”

etter § or.

u'l forliksrådsmedlem

er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem:
må være norske statsborgere ~ menn eller kvinner —som er

vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg

oppstiller

§ 56 visse vilkår for å kunne

dolmstolloven

velges

til

forliksrådsmedlem:
' Vedkommende

må ha fylt 25 år

' Vedkommende

må være under 70 år ved valgperiodens

0 Som forliksrådsmedlemmer
oppgaven,

skal bare velges

og som behersker

norsk

skriftlig

Den som ikke bor i kommunen

kan nekte

§ 56 første

ledd annet

Etter

domstolloven

tilsvarende

for for]iksrådsmedlemmer.

som lekdommere,

Domstolloven
"Utelnkket

heller

som anses

særskilt

egnet

til

godt

å ta i mot valg.
punktum

gjelder

innebærer

domstolloven

§ 71 til § 74

at de som er utelukket

som medlemmer

til valg

av forliksrådet.

§ 71 lyder:

på grunn

] . Stortingets

personer

og muntlig

Dette

ikke kan velges

stan, jf. § 70 nr. 1

av stilling

representanterog

er:
vararepresentanter

2. statsra'dets medlemmer, statssekretærer,
ansatte ved Statsministerens

statsrådenes

personlige politiske rådgivere og

kontor

3. jj'lkesmenn og assisterende )Szlkesmenn
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
5. ansatte
begrenset
6. ansatte

ved påtalemyndigheten,

ipolitiet,

kriminalomsorgen

0g personer

som er tildelt

politimyndighet
;"justisdepartementet.

Politidirektoratet

og Domstoladrninistrasjonen

og dens

styre

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
8. praktiserende

9. kommunens
parlamentarisk

advokater

og advokalfullmektlger

administrasjonssjef

av kommunerädet

styn'ngssj'stem) og andre kommunale

forberedelser: eller gjennomføringen
Merknad:

(medlemmene
av valget. "

:"kommuner

med et

tjenestemenn som tar direkte del i

§ 71 nr. 9 utelukker
tilsvarende

fra valg i den kommunen

valg i andre

kommuner.

arbeid. også utførelse av teknisk pregede
Regler for hvem som er utelukket

av vandel

1. den som er idømt

fengselsstra)?

2. den som er idømt forvaring

er mindre

del i" gjelder

i, ikke fra
alle typer

oppgaver.
.7

§ :2:

er:
i mer enn ett år

eller særreaksjoner

3. den som er idømt ubetinget
start

er ansatt

”tar direkte

på grunn av vandel, går frem av domstolloven

"Utelukket fra valg på grunn
ubetinget

vedkommende

Uttrykket

fengselsstraffr

enn 15 år siden dommen

etter strafl'eloven

i ett år eller mindre,

55 39 - 39c

og det ved valgperiodens

var rettskraftig

4. den som er idømt belingetfengselsstraf

og det ved valgpen'adens

start

er mindre

enn 10

år siden dommen var rettskraftig
5. den som er idømt eller har vedtatt bølestra)? 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

påtaleunnlalelse

eller domsutsettelse

for et forhold

som etter

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperioden.; start er mindre enn 10
år siden avgjørelsen var rettskraftig
Dom på samfimmstmfl’

medfører

utelukkelse

lengden av den subsidiære fengselsstraffen.
del for seg etter første

etter første

ledd nr. I eller 3, avhengig

Ved delvis betinget fengselsstraf

av

vurderes hver

ledd. ”

Merknad:

Bestemmelsen
betydning

innebærer

at ikke bare Straffens art, men også Straffens lengde er av

for hvor lenge en person er utelukket

Etter domstolloven

g 73 er det kommunen

som skal kontrollere

med § 71 og § 72. I praksis vil den nødvendige
gjennom

fra valg som forliksrådsmedlem.

informasjonen

at ingen velges i strid
måtte innhentes

kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel

dels

til strafferegisteret

eller politiet Ved henvendelser

om vandel bør kommunene

legge vekt på at det ikke

skal innhentes

enn det som er nødvendig

for å avklare om personen

mer infomasjon

valgbar etter § 72.
Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand
særlige

perioder

grunner

tidligere.

tilsier

det, eller vedkommende

har vært

medlem

eller andre

av forliksrådet

i to

er

For øvn'g er det ingen formelle begrensninger
forliksrådsmedlem.

Det er således

for hvem som kan velges som

til å velge jurister

adgang

som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen
forberedelsen

eller gjennomføringen

Departementet.

krevende

vil fremheve

for vervet. Kommunen

som ikke tar direkte del i

av valget kan også velges.

at forliksrådene

i vår rettergangsordning

bare velges personer

bør oppfordre

forliksrådsmedlemmer.

Dette

oppgaver

på en god måte.

forliksråd

og namsmenn.

Departementet

vil gjøre

Slike kurs

understreker

og at en ved valget

Kommunestyret

1.3.1

har en viktig

som i ethvert henseende

dem bedre
arrangeres

i stand

forutsetninger

ved

med å skifte

for

råd eller

og egenskaper

hos

i forliksrådet.

ut hele forliksrådet

på engang.

valget

Om valg av forliksrådsmedlemmer

kommunestyrevalget

for

forliksrådets

ikke er et valg av politisk

til personlige

har vaere tilbakeholden

Fremgangsmåten

er skikket

årlig av Samarbeidsutvalget

at valg av forliksråd
tar hensyn

til å ivareta

og

at det

de valgte til å delta på kurs som arrangeres

dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten

1.3

de begrensningene

oppgave. For at. de skal kunne lese oppgaven, er det derfor nødvendig

som forliksrådsmedlemmer

utvalg,

utover

og varamedlemmer

etter

i 2011

Etter domstolloven

§ 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer

15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg,

foregå innen

og gjelde fra i. januar det påfølgende

år. Paragraf 57 lyder:
”Forliksrådsmedlemmer

med va ranzedlemmer

velges av kommunestyret

innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg

og gzleldcrfinflrc

selv. Valget foregår
år fra I . januar

det

påfølgende år.
For valgetgielder
paragrafen

bestemmelsene

i kommuneloven

kapittel

6 med de avvik som følger av

kor og av § 27.

Ved flertallsvalg

skal rekkefølgen

etter deres stemmetall,

kommunestyret

både for medlemmene

eller ved loddtrekning

og for varamedlemmene

når stemmetallet

bestemmes

står likt, med mindre

enstemmig fastsetter rekkefølgen.

Dersom det vedforlzoldsvalg er nødvendig for å oppj5ille kravet i § 27 om atdet blant
medlemmene
innen

skal være både kvinner

den enkelte

liste er utelukket,

opp på den listen som har fått færrest
nødvendig

for å oppslle

kravet

og menn,

og opprykk

skal kandidaterfra
stemmer.

Det samme

om at det også blant

etter kommuneloven

det underreprescnterte
gjelder

varamedlemmene

dersom

§ 37 nr. 3
kjønn

det er

skal være både

rykke

kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum
fått færrest

stemmer,

færrest stemmer.

skjer opp-rykket)?”

Ved stemmelikhet

varamedlemmene

på den listen som har

på den listen som hard

nest

avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk

skal skje. ”

Etter kommuneloven

kapittel 6 er det fastsatt generelle

kommunale

mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd,

nemnder

awik som følger av domstolloven
forholdsvalg

når minst

kommuneloven
anvendelse,

krever

det, og ellers

4 om antall varamedlemmer

fordi domstolloven

for valg til
med de

§§ 27 og 57. Valget skal således holdes som

ett medlem

537 nr.

bestemmelser

§ 27 uttrykkelig

som

avtalevalg.

kommer

imidlertid

bestemmer

Bestemmelsen
ikke

at det skal være

i

til
tre

varamedlemmer.
Saerregelen

i domstolloven

fastsette rekkefølgen
gjenvelges

Ved avtalevalg
valgteknisk

kommuneloven

kjønnsfordeling

kan

i at forliksrådet

Rekkefølgen

har betydning

til tider
ved

kravet

skal være
ingen

svar på hvordan

en

§ 27 om at det både blant medlemmene

i domstolloven

både kvinner

valgteknisk

og menn.

løsning

Ved forholdsvalg

på hvordan

skal oppfylles dersom tre grupperinger

kravet

gir

om

i kommunestyret

velger hvert

og disse er av samme kjønn. Baer-regler om dette er derfor inntatt i

domstolloven

§ 57.

Valg av formann

Om valg av formann

—rekkefølgen

i forliksrådet

velger én av forliksrådsmedlemmene

for de valgte

bestemmer

først velger

det avgjøres

som skal være formann.

hvem

domstolloven

tre forliksrådsmedlemmer

blant de tre forliksrådsmedlemmer
regler i kommuneloven

Deretter

er slik å forstå

med varamedlemmer.
særskilt

uten

at

valg av formann

som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de
kapittel 6.
avgjør den innbyrdes

medlemmer

Rekkefølgen

rekkefølgen

har betydning

fungere ved formannens

eller andre medlemmers

ledd. Den vil bestemmes

noe forskjellig

ved avtalevalg.

§ 27 at kommunestyret

foretas

Valget av forliksrådsmedlemmer
og varamedlemmer.

medlemmer

til formann. Denne bestemmelsen

at kommunestyret

alminnelige

har bakgrunn

rekkefølgen.

§ 38 nr. 3 tilfredsstillende

gir kommuneloven

og blant varamedlemmene

1.3.2

å endre

enstemmig

møter.

skal oppfylle

sitt medlem

ledd om at kommunestyret

for forliksrådsmedlemmer,

uten at en ønsker

forfall til forliksrådels

imidlertid

§ 57 tredje

av de valgte

for hvem som skal

fravær, jf. domstolloven

§ 27 tredje

etter som de er valgt ved forholdstallsvalg

eller

bestemmes rekkefølgen

Er valget holdt som forholdstallsvalg
kommuneloven
Avlalevalg
1.4

i henhold til

;S 37.

felger

reglene

Fylkesmannens

i kommuneloven

oppnevning

§ 38 a.

av de valgte

forliksrådsmedlemmer

og

varamedlemmer
Når valget

på forliksrådsmedlemmer

rekkefølgen

fastslått,

Om fylkesmannens

domstolloven

sendes

innberetning

oppnevning

om valget

av forliksrådet

er holdt

og den innbyrdes

til fylkesmannen.

og tilsyn med dette.

er det bestemt

i

558:

"Valget innberettes

til fylkesmannen.

for de valgte etter den rekkefølge

forneden

med varamedlemmer

Finner

han

som er fastsatt

valget lovlig, utferdiger

kan oppnevnelse

ved valget. Ellers påbyr han at det i

utstrekning skal lzoldes nytt valg.

Fylkesmannen

forer tilsyn med forliksrådets

”

virksomhet.

Merknad:
Finner fylkesmannen

at valget er foretatt kon'ekl etter reglene i domstolloven

kommuneloven,

utferdiger

som ble bestemt

ved valget.

1.5

Suppleringsvalg

han oppnevnelse

for de som er valgt, etter

av forliksrådsmedlemmer

og midlertidig

l visse tilfelle er det adgang til å foreta suppleringsvalg
Reglene

om dette

er fastsatt

"Når etforliksrddsmedlem

i domstolloven

eller varamedlem

og

den rekkefølge

oppnevning

av forliksrådsmedlemmer.

å 59:
der eller flytter fra kommunen,

eller når det

opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som er nevnt i §§ 53 eller 56
første ledd, eller vedkommende ellers blir varigforlzindretfra
kommunestyret
foretas

d gzere tjeneste, foretar

nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen. Valget

som flertallsvalg.

Kommunestyret

kan tillate

et medlem

eller varamedlem

(i fratre

sin stilling for tiden og

foretar i såfall nytt valg etter reglene i flame ledd.
Har noen forfall

så forliksrådet

oppnevne

stedfortredere

innhente

fylkesmannens

ikke kan holde beslutm'ngsdyktig

for den enkelte
bestemmelse,

sak eller for inntil
kan toforrettende

tilkalle en stedfortreder när partene samtykker.

møte., kan bllecsmannen

tre måneder.

Er det ikke tid til å

forliksrddsmedlemmer

midlertidig

Den som oppnevnes
rekkefølge

som medlem

eller varamedlem

etter dem som er oppnevnt

fordi formannen

tidligere.

etter denne paragraf

Dersom

har fratrådt e.l., kan kommunestyret

kommeri

det holdes valg på. nytt medlem

velge ny formann

uavhengig av

første punktum.
Merknad:

Det er ikke gitt nærmere
Behovet

hensiktsmessig
kunne

stedfortredere

Begrunnelsen

etter forslag

i domstolloven

for § 59 fjerde

det ved suppleringsvalg

fra de. gjenværende

vil fylkesmannen
".edlemmer

i

til fylkesmannen.

er val gbare.

dvs. at de

§§ 53 og 56.

bør være

anledning

til

er oppnevnt

og kommuner

å velge formann

i. Domstolloven

har påpekt

uavhengig

at

av den

§ 27 forstås. slik at

ved det ordinære valg av forliksråd skal velge formann uten hensyn

den rekkefølge

som ellers

ved suppleringsvalg,
medlem

ville gjelde,

jf, foran under

slik at en lettere

er tjent med.

domsforhandlinger

er dessuten

syn for forslag

finner

lionnannen

større ansvar enn de øvrige medlemmer,
forliksrådets

som oppnevnes

ledd er at flere fylkesmenn

som medlemmene

kommunestyret

det enkelte

skal velges.

og da kan det være. lite

foretar valget. I slike situasjoner

er at den eller de stedfortreder-e

vilkårene

rekkefølge

om hvordan stedfonredere

ofte. i hastesituasjoner.

I praksis kan det gjerne skje ved en telefonhenvendelse

Forutsetningen
oppfyller

oppstår

at kommunestyret

oppnevne

forliksrådet,

gjelde

bestemmelser

for stedfortreder-c

pkt. 1.3.2. Det samme

løsninger

og formannens

av stor betydning.

bør også

som både forliksrådet

har ofte, en større

til

arbeidsbvrde

og

0g et

evne til å lede forliks— og

Kommunestyret

bør innhente

kalt skjonnsmen

n) er det gitt

fremsettes.

2. VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER
2.1 Oppnevning
2.1.

1 Innledning

Om oppnevning
bestemmelser

til skjønnsmedlemsutvalgene
— skjønnsprosessloven
av skjønnsmedlemmer

§ 14
(tidligere

i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn

(skjønnsproscssloven)ä

og ekspropiiasjonssaker

14, som lyder:

”[lzvertjjvlke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer
etter forslag fra tingrettene

og fra kommunestyrene.

oktober året etter hvert kommunestyrevalg,
påfølgende
departementet

år. Utvalget skal ha så mange
fastsetter.

Vedfastsettingen

skjønnssalzer det vanligvis er i donzssognet.

0g gjelderforfire
medlem merfra
av antallet

som oppnevnes av fylkestinget

Oppnevningen

foretas

årfra

I . januar det

hvert domssogn

tas hensyn

innen

som

til hvor mange

15.

Ved oppnevningen
som oppnevnes

skal det tas sikte på at utvalget/”är en allsidig sammensetning,

har kyndighet

på et eller flere områder

som vanligvis

og at de

berøres ved skjønn.

Reglene i domstolsloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74
gjelder

tilsvarende.

domstolloven

Fylkesrådmannen
oppgave

Det samme

gjelder

§ 90 første ledd annet
skal innen

retten tilfritak

I. november

over alle skjennsrnedlemmer

adresse, jadselsnummer,

av utfart tjeneste

året etter hvert kommunestyrevalg

i detfylkesvise

jordskifte-rettene ijjvlkel og til vedkommende
navn,

på grunn

etter

punktum.

eventuell

samt angivelse av hva vedkommende

utvalg

lagmannsrett.

til tingrettene

sende
og

Oppgaven skal inneholde fullt

telefon til arbeidssted

og privat,

stilling

og yrke,

er saerlig kyndig i. ”

Merknad:

Det er fortsatt

fylkestinget
til å oppnevne

kompetanse
delegeres

første

Kravet

om de valgte

på en mer generell

særskilte

kvalifikasjoner

dersom

kan opplysning

2.1.2

for å kunne

Henvisningene

medlemmene

innen
dette

i skjønnsprosessloven

§ 14 annet

særlig

vekt ved valget.

med

i, peker

for det

av yrkesbetcgnclscn.

være nyttig.

at det, i tillegg

i hovedsak

kommer

og meddommere.

Den øvre

på en allsidig

til "kommunen",

av utvalget.

antall personer

er i sin virksomhet

og dette

"kommunestyret

instanser i fylkeskommunen.

sammensetning

et tilstrekkelig

Domstolene

skji-mnsmedlemmer,

ikke gjelde for

som Oppnevner de fylkesvise

til de tilsvarende

med

til de

skal

og formelle forhold for

skal henvisninger

og ijord— og skogbruk.

og volkvalifiscrtc

tilsu'ekkelig

570 annet ledd nr. 1 skal imidlcnid

at det skal tas sikte

påsos at det i utvalget

bygningsvesen
erfarne

forutsetninger

forstås som henvisninger

Det understrekes

kyndig

på vedkommendes

ledd innebærer

Siden det er fylkeskommunene

utvalgene av skjønnsmedlcmmcr,
og liknende

fremgår
fagutdanning

som for lagrettcmcdlemmcr

etter domstolloven

skjønnsnicdlcmmer.

demest.

som føi ger av skjonnsprosessloven,

gjelde de samme krav til personlige
aldersgrensen

er særlig

de.

velges

krav til faglige kvalifikasjoner
skjønnsmcdlemmcr

til

som en har bedt. om i forbindelse

utvalgene,

ikke

om spesiell

§ 1/1 kan

ikke delegeres

skal sende ting-rettene, skal inneholde

av hva vedkommende

inndeling

For eksempel
Vilkår

kan imidlertid

fylkesrådmannen

om angivelse

Fylkestingets

etter skjønnsproscsslovcn

Kompetansen

Fortegnelson

opplysninger

forslagene.

skjønnsmcdlcmmer.

skjonnsmedlemmer

til fylkesutvalget.

kommunene.
samme

som skal velge

hensyn

med
avhengig

bnr tillegges

Det må
innsikt
av

betydelig

i

2.1.3

Innledende

Oppgave

—domstolenes

behandling

over antall

skjønnsmedlemmer

og kommunenes

i de forskjellige

fylker

oppgaver

og domssogn

folger

med gjenpart

til

vedlagt.
Tingrettene

mai

kommunene
kommune

god tid sende

i domssognet.
i domssognet

usikkerhet

bestemmes

om domstolen

det mest praktiske

sitt forslag

til fylkeskommunen,

Fordelingen

av antall skjønnsmedlemmer

etter

folketallet

selv skal utarbeide

er at fylkeskommunen,

forhånd fastsetter

i kommunene.

denne

og kommunene

Departementet
er ansvarlig

meddelelse.

til grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler,
justeringer

av antallet

Kommunestyret

bor avgi forslag

av fylkestinget
Det samlete
ønskelig

fra departementets

i henhold
forslag

kan forslagene

uttakingen

begrunnes.

av kommunestyrene

forholdsvalg

dersom

Det gjelder

over skjønnsmedlemmer

og privat.

angivelse

yrke

2. 1 .4 Fylkestingets

ingen

lagrettemedlemmer,

særskilte

skal inneholde
og stilling,

opplysninger

eventuelt

er saerlig kyndig

til arbeidsted

i, i den grad

dette

ikke

av utvalgene

og forliksrådsmedlemmer.

Fylkesrådmannen

for innberetning

er omhandlet

for

om de foreslåttes

telefonnummer

bør sette

Valget

frist overfor

i fylkestinget

henvises

som gjelder

og sletting

vil i såfall

domstolene

og

av forslagene.
til de alminnelige

for fylkestinget

saksbehandlings—

forøvrig.

Ellers bør det som er sagti brevet her gjelde så langt det passer.

Dette

regler

Om

vil være at valget foretas samtidig med valg av

meddommere

av det nye fylkestinget.

2.2 Ajourføring

som skal velges.

jf. pkt. 2.1.1.

oppnevning

Det mest hensiktsmessige

avstemmingsregler

ellers

av hva vedkommende

av yrkesbetegnelsen,

Ved oppnevningen

jf. pkt. 2.1.4.

det kreves).

fødselsnunnner,

kommunene

(Som legges

(det er intet til hinder for at dette skjer ved

navn, adresse,

dekkes

på

i god tid, slik at det igjen kan behandles

som gjelder,

Fortegnelsene
samt

mener

for valget,

har vært aktuelt. med

ca 20 % flere navn enn det antall

bør inneholde.

noe

side).

om kandidater

til de frister

Det har væit

fordelingen.

som i siste omgang

denne, og gir domstolene

på den enkelte

i valgperioden

i skjønnsprosessloven

—ny oppnevning
§ 15, som lyder:

og

foretas

fra utvalget, jf. § 14, foretas av Allkesrådmannen

”Sletting av skjønnsmedlemmer
skjøn mmedlem

damstolsloven § 81.. Fer avgjørelse trejfes, skal vedkommende

når et

etter reglene

flytter fi'a jfvlket eller for øvrig vilkå rene for sletting foreligger

i

séjenmsmedleni så vidt mulig

få have til å uttale seg, 0g han skal 0m mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i
§ 82 om klage

domstolslouen

over urettelig

Klagen går til lagma rzøzsrelterz. Istedenfor

mm i fortegnelsen

som er slettet,

et skjennsmedlem

tilsvarende.

gjelder

oppnevner

en annen.

lesrådmannen
Beslutning

føring

meddeles tingrettene 0g

um endringer i skjønnsmedlemutvalgel

]?essieretterzrz

i fylket 0g vedkommende

"

lagmannsrett.

Merknad:

Av hensyn
oppnevmng

ved flere domstoler.

slettelsesgmnner

Dersom

endringer

skal informere

om udresseendringer

(ollcr fra pårørende)

opplysning

om flytting

til lylkesrådmannen.

viderclomiidles

de som veln

og

som regel gis direkte til

har mottali

domstol

vedkommende

bør det straks

eller slettelsesgrunner,
Fylkesrådmannen

bør melding

fra vedkommende

fylkesrådmannen].

ofte kan være aktuelle for

av skjønnsmedlemsutvalget

til at medlemmene

om at de skal gi melding

om alle

av betydning.

2 .3 Vandelskonlroll

()m vandelskontroll
valg av meddommere

for valg av skjønnsmedlenimer
og forliksrådsmedlemmer.

Det vil da være fylkeskommunen
eller valgte

medlemmer

av utvalget

gjelder de samme lovregler som for
Vi viser derfor

som bor foreta undersøkelse
mol sirafferegisleret.

til pkt. 1.3 ovenfor.

av foreslåtte kandidater

Fylke

Domstol

Østlo d
Østtold

Fredrikstad tingrett
Halden tingrett

Østfold
Østto'd

Heggen og Frøland tingrett
Moss tingrett

Antall med] M
72

Sarpsborg tingrett

54

Asker og Bærum tingrett

58

Akershus
Akershus
Akershus
Oslo
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark

Follo tingrett
Nedre Romerike tingrett.
Øvre Romerzke tingrett
Oslo tingrett
Glåmdal tingrett
Hedmarken tingrett
Nord-Østerdal tingrett
Sør-Østerdal tingrett

6C
55
60
66
59
58
41
61

Oppland

Gjøvik tingrett
Nord-Gudbrandsdal

Sør-Gudbrandsdal

Oppland
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Buske'ud
Buskerud
Vestfold

71

72

2
43
58

43
58

Østto d

Oppland

72

22

Akershus

Oppland

Ønsket ant medl Antall fastsatt

64

64

58
55

58

20

50
55
60
66
59
58

20
81

71

(mgr!!!

28

tingrett

31

31

Valdræ tingrett
D'arnmen tingrett
Eiker, Modum og Sigdal ti'lgrett
Hallingdal tår-gren
Kongsberg tingrett

3B
54
28
69
41

38

RTngerike tingrett
Larvik tingrett

36
??

71
2

59

31

3
54
2
69
41

36

36
22

Il I

7
32
57
90
32

Vestfold

Nordre Vestfold tingrett

33

Vestfold
Vestfold
Telemark
le'emark
Telemark

Sandeljord tingrett
Tønsberg tingrett
Aust-Telemark tingrett
Nedre Telemark tar—grelt
Vest-Telemark tingrett

37
32
57
50
33

Adst-Agdar

Aust-Agdertingrett

119

32
50

Vest-Agder

Kristiansand tingrett

128

'03

103

Vest-Agder
Rogaland
Rogaland
Roga'and
Rogaland
Hordaland
Hordaland

Lister tingrett
Dalene tingrett
Haugaland tingrett
Jæren tingrett
Stavanger tingrett
Bergen tingrett
Hardanger ting 'en

53
33
125
58
75
48
44

53

53
33
125
88
75
48
M-

Hn'rlaland

Nordhordlandt-ngrett

140

Hordaland
Sog— og Fjordane
Sogn og Fprdane
Mø'e og Romsdal
Møre og Romsdal

Sannhordland tingrett
Fjordane tingrett
cn
li'-gren
Nordmø'e tlngrelt
Romsdal tingrett

54
148

Mare og Romsdal
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag

Sunnmøre bngrert
Søre Sunnmøre lmgrett
l-‘osen tingrett
Sør-Trøndelag ting'ett

119
?
43
150

Nord-Trøndelag

Inntrøndelagtingrett

103

Nord-Trøndelag
Nordland
Nordland
Nordland

Namdal tingrett
Arstadhaug tingrett
Brønnøy tingrett
Lofoten tingrett

36
41
21
17

33

90

75
48

' 40

143
54
‘43

52
77
a1

60

5
77

43
‘50

50—50

21

77
8‘.
119
70
43
150

eo
36
41
21
7

Nordland
Nordland

Ototen tingrett
Rana tingrett

56
33

56
33

Nordland

Salten tingrett

65

65

Nordland
T'oms
Troms
Troms
Finnmark
Finnmark
Finnmark
Finnmark

Vesterålen tingrett
Nord-Troms tingret
Senja tingrett
Trondenes tingrett
Alta tingrett
Hammerfest tingrett
Indre Finnmark tingred
ØstvFl'xnmark ling'ett

30
44
37

3O
M
J7

30
44
37

42
27

42

42
27

38

38

19

19

23
38

23

