Felles forliksråd

i Vesterålen

Viser til tidligere orientering i Politiråd vedrørende forslag om opprettelse av felles forliksråd i
Vesterålen.
Som lensmann for Vesterålen lensmannsdistrikt
tillaterjeg
meg det dette å rette en formell
hevendelse om at følgende forslag blir behandlet og vedtatt i kommunestyrene
for Andøy. Bø.

Hadsel. Lødingen. Sortland og Øksnes.
1.

Det opprettes

et felles forliksråd

for Andøy.

Bø. Hadsel.

Lødingen.

Sortland og Øksnes.

Det nye forliksrådet får navnet Vesterålen forliksråd og planlegges

og tre i kraft fra

1.1.2021.

lensmannskontor.

Forliksrådet

betjenes

av et felles sekretariat

ved Sortland

Begrunnelse

Politiet ble i forbindelse med reformen innen den sivile rettspleie på grunnplanet i 2006 tildelt
sekretærfunksjonen
for de kommunale forliksrådene.
saksbehandler ved Sortland lensmannskontor.

Sekretærfunksjonen

Politidirektoratet
har i brev av 6.5.2010 oppfordret politidistriktene
felles forliksråd med kommunene.
Direktoratet henviser til positive
kompetanse og lavere kostnader.

utføres

i dag av

til å ta opp spørsmålet
effekter som høyere

om

Saksbehandling/saksvolum
Statistikk

for mottatte og registrene

forliksklager

Andøy

41 saker

BØ
Hadsel

32 saker
[ 16 saker

Lødingen

for de enkelte

kommuner

for året 2019 viser:

31 saker

Sortland
Øksnes
Sum

184 saker
85 saker
489 saker

Vår erfaring viser at under 1 1% av sakene i forliksrådet

blir behandlet

i rådsmøte

som

meglingssaker. Øvrige saker resulterer i fraværsdommer. godtatte dommer eller beslutninger.
henhold til domstolloven § 28 skal det innkalles til månedlige møter dvs 10 -1 l møter pr. år
utenom rettsferien.
øvrige kommunene

For Andøy, Bø og Lødingen holdes det i dag mellom
Vesterålen er det mellom 3 - 8 møter i året.

Forliksrådssekretærens
oppgaver er
a) å motta forliksklage og tilsvar. herunder å nedtegne muntlige
veilede publikum.
b) joumalføring.
berammelser.
innkalling av parter. forkynnelse

() og 3 møter i året. I dc

forliksklager
av avgjørelser.

og tilsvar og
arkivering

og tilsvarende.

c)

deltakelse i forliksrådets møter for å ordne sakens dokumenter og renskrivning av
avgjørelser

og forlik.

I

d)

å lage utkast til fraværsdommer
tilsvar har godtatt klagerens
tvisteloven
§ 6-11.

og dommer avsagt på grunnlag av at klagemotparten
påstand og å lage utkast til beslutninger
om innstillinger

i
etter

Hjemmel

Domstolloven

§ 27 gir mulighet

for sammenslåing

av forliksrådene

dersom det er politisk

enighet om dette i kommunene.
Forutsetningen
er at de aktuelle forliksråd tilhører samme
domssogn
og har felles sekretariat
for forliksrådene.
En viser også til brev av 21.12.15 fra

Justis- og beredskapsdepartementet

til kommunene

vedrørende

valg av

forliksrådsmedlemmer.
Fordeler

og ulemper

ved samling

av forliksrådene.

Hensikten med forliksrådsinstituttet
er å ha en enkel og økonomisk rimelig domstol for
småkrav og enkle tvistesakerjf.
tvl. §l—1. At forliksrådene blir noe større vil ikke vike fra
dette prinsippet.

En samling av alle sakene vil resultere
de minste

kommunene.

i en betydelig

Det vil bli flere oppmøter

større saksportefølje

for de valgte

for dommerne

dommerne,

noe som vil øke

kompetansen blant dommerne. Dette vil igjen medføre bedre kvalitet på de dommene
avsies. Sist men ikke minst vil dette høyne rettsikkerheten
for partene.
Det antas at det vil bli enklere

forutsetninger

og egenskaper

En sammenslåing
vil også gjelde

av dagens

å finne motiverte

som har de personlige

forliksråd

vil bety noe lengre

reisevei

En viser til Justis-

(dommerne)

og beredskapsdepartementets

som følger: "Som forliksrådsmedlemmer

har de riktige

brev av 21.12.15

skal bare velges personer

anses særskilt egnet til oppgaven"
"Departementet
understreker
valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn

egenskaper

Dette

(dommere)

for vervet.

hvor del poengteres

for noen av partene.

i forliksrådet.

Vi ser det som svært viktig at de valgte forliksrådsmedlemmene
egenskapene

som

som skal til for å fylle rollen som forliksrådsdommer.

noen av dommerne

Forliksrådsmedlemmer

kandidater

fra

som

at valg av forliksråd ikke er
til personlige
forutsetninger
og

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

i forliksrådet".

Oppsummering

Som leder for forliksrådssekretæren
kommuner

om å vedta opprettelse

vedtak må som kjent ha tilslutning

ved Sortland

lensmannskontor

av et felles forliksråd

anmoderjeg

med virkning

fra minst 2 3 av kommunestyrets

viktigste argumentet
for en sammenslåing
drift av sekretariatfunksjonen.

er økt kvalitet.

Det nye forliksrådet får navnet Vesterålen
kommunenavn
opplistet.

forliksråd.

bedre

nevnte

fra 1.1.2021.

representanter.

rettsikkerhet

Et slikt

Det

og mer effektiv

L'nder navnet står alle seks

Valg av forliksmedlemmer
(dommere med vara) for perioden skjer vanligvis for perioden
2021 —2024 osv. Jeg foreslår at det fremmes et felles forslag på en leder og to medlemmer
med vara som skal behandles i alle tre kommunene.
Dersom det er behov for ytterligere

PerErik

informasjon

agxe CW

Politiinspektør

og

msmann

i Vesterålen

bistår vi gjerne med dette.

