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Val av forliksrådsmedlemmer  
 

Vedlegg: 
Val av forliksrådsmedlemmer 
Osterøy forliksråd - informasjon om val av medlemmer 
Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
 
Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 009/20 
 
VN - behandling: 
 
 
 
VN - vedtak: 
Desse vert valt som medlemmer av forliksrådet: 

1. Siren Tyssebotn (Leiar)   5282 Lonevåg f. 1975 
2. Johannes Haugland    5281 Valest.

 f. 1954 
3. Svein Jarle Bernes    5283 Fotl.

 f. 1952 
 
Varamedlemmer: 

1. Torunn Åsheim    5281 Valest. f. 1974 
2. Ann-Christin Reime Fosse   5281 Valest. f. 1979 
3. Henrik Øksnes    5281 Valest. f. 2000 

 
 
Heradsstyret - 042/20 
 
HS - behandling: 
Saka vart trekt, jfr. vedtak i sak 029/20. 
 
 



HS - vedtak: 
Saka vart trekt, jfr. vedtak i sak 029/20. 
 
 
 
Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) - 011/20 
 
VN - behandling: 
Saka vart utsett til nytt møte, 31.08.2020. 
 
 
VN - vedtak: 
Saka vart utsett til nytt møte 31.08.2020. 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
I kvar kommune skal det vera eit forliksråd. Rådet skal ha 3 medlemmer med like mange 
varamedlemmer, alle valde av heradsstyret. Heradsstyret vel og formann mellom medlemmene. 
Begge kjønn skal vera representert, både mellom medlemmene og varamedlemmene.  
Varamedlemmene skal innkallast i den rekkjefølgje dei er oppnemnde. 
Forliksrådet vert oppnemnd av fylkesmannen. 
 
Forliksrådsmedlemmene er formelt sett dommarar, domstollova sine reglar for slike gjeld difor.  
Medlemmene må såleis vera norske statsborgarar med røysterett, jfr. domstollova § 53: 
Dommere må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er 
fradømt stemmerett i offentlige anliggender. For meddommere gjelder kravene etter § 70, og for 
skjønnsmedlemmer kravene etter skjønnsprosessloven § 14. 

Er en dommer uvederheftig, blir dog ikke hans dommerhandlinger ugyldige av den grund. Heller ikke 
kan parterne kræve, at en dommer skal vike sæte, fordi han er uvederheftig. 

Forliksrådsmedlemmene må vera fylt 25 år og vera under 70 år ved oppstart av valperioden. Som 
forliksrådsmedlem skal berre personar som vert rekna som særskild eigna til oppgåva veljast, og 
vedkomande må vera god i norsk, munnleg og skriftleg. Departementet understrekar at forliksrådet 
har ei viktig og krevjande oppgåve, og berre personar som på alle måtar er skikka for vervet bør 
veljast.  Medlemmene bør delta i kurs og opplæring, og departementet understrekar vidare at 
forliksrådet ikkje er eit politisk råd eller utval, og at ein ved valet må ta omsyn til personlege 
eigenskapar.  Av omsyn til kontinuitet bør ikkje heile forliksrådet skiftast samstundes. 
 
Etter § 74 kan ein person kreva seg friteken frå val dersom helsetilstand eller andre særlege grunnar 
tilseier det, eller dersom ein har vore medlem i 2 periodar tidlegare. 
For val av forliksråd gjeld kommunelova sine reglar samt domsstollova §§ 57 og 71 – 73, 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5  
 

Utelukka frå val på grunn av stilling er (etter domstollova § 71): 
1. Stortingsrepresentant/-vararepresentant 
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2. Statsrådet sine medlemmer, statssekretærar, statsrådane sine personlege politiske 
rådgjevarar og tilsette ved Statsministeren sitt kontor 

3. Fylkesmenn og assisterande fylkesmenn 
4. Utnemnde og konstituerte dommarar og tilsette ved domstolane 
5. Tilsette ved påtalemyndet, i politiet,  kriminalomsorga og personar som er tildelt avgrensa 

politimynde 
6. Tilsette i justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og styret for 

denne 
7. Tilsette og studentar ved Politihøgskulen og Fengselsskulen 
8. Praktiserande advokatar og advokatfullmektigar 
9. Kommunen sin administrasjonssjef og andre kommunale tenestemenn som tek direkte del i 

førebuinga eller gjennomføringa av valet (gjeld alle typar arbeid, også utføring av teknisk prega 
oppgåver, og gjeld i den kommunen vedkomande er tilsett i) 

 

Medlemmene må oppfylla vandelskrava i lova, jfr. domstollova § 72. 
Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff 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 påtaleunnlatelse eller domsutsettelse 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  avgjørelsen var rettskraftig. 

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av 
den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg  etter 
første ledd. 
 

Det er kommunen som skal kontrollera at vilkåra for å veljast til forliksrådet er oppfylte. Kontrollen 
skjer i samarbeid med lensmannen. 
 
Val av forliksråd skal skje i samsvar med reglane i kommunelova § 6 med dei avvik som følgjer av 
domstollova §§ 27 og 57. 



 
 
 
Val av forliksrådet vert gjort i slik rekkefølgje: 
Først vert 3 medlemmer med like mange varamedlemmer valde.  Deretter vert det vald formann 
mellom dei valde medlemmene.  Deretter vert rekkjefølgja mellom dei 2 andre medlemmene 
fastsett. Til sist vert rekkjefølgja mellom varamedlemmene fastsett. Det skal vera både kvinner og 
menn mellom medlemmene og varamedlemmene. 
Når det gjeld rekkjefølgje kan denne fastsetjast samrøystes ved avtaleval.  Dersom valet vert halde 
som høvestalsval er listerøystetalet/kandidatrøystetalet det som i utgangspunktet er avgjerande for 
rekkjefølgja. 
 
 
Forliksrådet har no slik samansetjing: 

Medlemmer: 

1. Alf Terje Mortensen (Leiar),           5281 Valestrandsfossen          f. 1980 
2. Birte Evensen,                              5282 Lonevåg                              f. 1972 
3. Svein Jarle Bernes,                     5283 Fotlandsvåg                    f. 1956 

Varamedlemmer: 

1. Sissel Margrethe Romslo,           5285 Bruvik                              f. 1954 
2. Ivar Ole Hjellvik,                     5281 Valestrandsfossen          f. 1977 
3. Berit Moslett Borge,                     5281 Valestrandsfossen          f. 1960 

 

Etter domstollova § 57 skal valet av forliksrådsmedlemmer haldast innan 15. oktober året etter kvart 
kommunestyreval, og gjelda frå 01.januar året etter. Valperioden er 4 år.  Funksjonsperioden for 
dette valet er såleis frå 01. januar 2021 – 31. desember 2024 
 
 
Valnemnda gjer innstilling til val i heradsstyret. 
 
Vurdering 
Valnemnda må merka seg departementet si oppmoding om å finna godt skikka personar til desse 
verva. Forliksrådet har ei viktig og krevande oppgåve i rettergangsordninga, og personlege 
eigenskapar og føresetnader er viktig for utøvinga av dette vervet. Det vert og tilrådd å sikra 
kontinuiteten i forliksrådet ved at ikkje alle medlemmene vert skifta ut samtidig. 
 

Konklusjon 
Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til val i heradsstyret.  

 
 
 



 

 
 

Postadresse 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 

Kontoradresse 
Gullhaug Torg 4A 
0484 Oslo 

Leveringsadresse 
Varemottak 
Akersgata 59 
0180 Oslo 

Telefon - sentralbord 
22 24 90 90 
Org.nr.: 972 417 831  
 

Sivilavdelingen  
Grethe Kleivan 
22245298 
grethe.kleivan@jd.dep.no 

 

 

 

Kommunene 
Fylkeskommunene 
FylkesmenneneOslo kommune 
 
 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Dato  
 19/5509 - GRK 13.12.2019 

 

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025  
 
Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, 
meddommere, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer. 
Valget skal foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. 
januar det påfølgende året. 
 
Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av 
lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere. 
 
Vedlagt følger en redegjørelse for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmedlemmer, herunder om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og 
fylkesmedlemmene i den forbindelse. 
 
Spesielt om valg av skjønnsmedlemmer 
Domstoladministrasjonen har utarbeidet en oversikt over domstolenes ønsker med 
hensyn til antall skjønnsmedlemmer for kommende periode. Departementet har på 
denne bakgrunn fastsatt antall skjønnsmedlemmer, se vedlagte oversikt. 
 
Departementet gjør oppmerksom på at domstolene, som tidligere, har gitt uttrykk for at 
de liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig kompetanse». Derimot 
har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til 
ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner 
også behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og 
reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også 
at skjønnsmedlemmene har særlig kompetanse innen økonomi, revisjon og regnskap. 
Domstolene understreker også viktigheten av at det i opplistingen over 
skjønnsmedlemmene oppgis hvilken utdannelse, stilling og erfaring de har. 
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En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes, også 
oppnevnes som meddommere i jordskifterettene. Enkelte domstoler gir uttrykk for at de 
samme aldershensyn bør hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av 
meddommere, selv om dette ikke er regulert i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Med bakgrunn i domstolenes arbeidsmåter vil det være en stor fordel om de 
skjønnsmedlemmene som oppnevnes har en viss digital kompetanse. 
 
Opprettelse av felles forliksråd  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med 
kommunesammenslåingene fra 01.01.2020 fastsatt en egen forskrift for den enkelte 
sammenslåingen der det blant heter at «Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen 
av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra 
sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at 
virketiden for de eksisterende forliksrådene skal videreføres slik at den nye kommunen har 
to eller flere forliksråd i en periode.». 
 
Etter domstolloven § 27 femte ledd kan kommuner som har samme sekretariat for 
forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, beslutte å ha felles forliksråd med 
tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer. Dette forutsetter 
enighet om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og 
om hvordan det skal sikres at det blant medlemmene og varamedlemmene er både 
kvinner og menn. Kommunene kan imidlertid ikke velge flere medlemmer og/eller 
varamedlemmer enn det som fremgår av § 27 første ledd.  
 
Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter domstolloven  
§ 57. 
 
Oppnevnelse av møtefullmektiger 
Tvisteloven § 6-7 sjette ledd første punktum fastslår at hvert forliksråd skal ha et utvalg 
av faste møtefullmektiger. § 6-7 sjette ledd lyder: 
 

«Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. 
Kongen gir forskrift om antall møtefullmektiger, deres kvalifikasjoner og 
godtgjøring mv.» 

 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for «inntil fire år av gangen», jf. 
sjette ledd annet punktum. Det samme fremgår av tvistelovforskriften § 3 første ledd 
første og annet punktum: 
 

«Utvalg av faste møtefullmektiger 
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for 
forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av 
gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og 
kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. 
I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i 
utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 
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medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha minst 
10 medlemmer. 
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med 
alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og 
muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen 
gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser 
enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, 
herunder egne interesser. 

 
Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for 
møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. 
Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.» 

 
Det skal som et minimum være tre medlemmer i utvalget, men antallet medlemmer skal 
tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall.  
 
Det er ikke nødvendig at alle medlemmene oppnevnes samtidig, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004–
2005) side 381, og Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) hvor det fremgår at kommunene ikke 
pålegges å oppnevne utvalget som sådan hvert fjerde år. Den øvre grensen på fire år skal 
imidlertid sikre at møtefullmektigene undergis en viss vurdering med jevne mellomrom, 
jf. Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) side 42. At myndigheten er lagt til «kommunen», betyr at 
oppnevningene kan delegeres til administrasjonen. 
 
Det er ikke noe i veien for at kommunen spør forliksrådet og andre med tilknytning til 
den sivile rettspleien på grunnplanet til råds, men forslaget tillegger ikke forliksrådets 
formann noen formell funksjon i denne sammenheng. 
 
Det er ikke nødvendigvis slik at oppnevningsperiodene i utvalget av faste 
møtefullmektiger må samsvare med oppnevningsperiodene for forliksrådsmedlemmer. 
Det gjelder andre regler for oppnevning av medlemmer til forliksrådet enn for 
oppnevninger til utvalget for faste møtefullmektiger, se domstolloven § 57, jf. § 27, jf. 
kommuneloven §§ 7-4 til 7-8, og det er andre hensyn som ligger til grunn for reglene. At 
det er kommunestyret som velger medlemmer til forliksrådet som sådan for fire år, 
mens kommunen oppnevner medlemmer til utvalget av faste møtefullmektiger for inntil 
fire år, er forskjeller som etter departementets syn begrunner at valg-
/oppnevningsperiodene ikke må være sammenfallende. 
 
Når det er opprettet felles forliksråd for flere kommuner i medhold av domstolloven  
§ 27 syvende ledd, skal hver kommune oppnevne medlemmer til utvalget. 
 
Tvistelovforskriften § 3 angir hvor mange møtefullmektiger det enkelte utvalget skal 
eller bør ha. Dette gjelder også for kommuner som slås sammen. Hvilket antall 
møtefullmektiger den nye kommunen skal ha, vil således avhenge av saksmengden i 
forliksrådet og den nye kommunens innbyggertall. Det er angitt et minste antall 
møtefullmektiger i § 3, men det er ikke noe i veien for at den nye kommunen til sammen 
får flere møtefullmektiger enn minimumsantallet. 
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Med hilsen 
 
 
Jostein Haug Solberg 
avdelingsdirektør 
 

Grethe Kleivan 
avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
 



       
       
E-postadresse: 
fmvlpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Njøsavegen 2 
6863 Leikanger 

 Besøksadresse: 
Njøsavegen 2, Leikanger 
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen 
Fjellvegen 11, Førde 
 

 Telefon: 57 64 30 00 
www.fylkesmannen.no/vl 
 
Org.nr. 974 760 665 

  Vår dato:  Vår ref: 

  22.04.2020  2020/6811 
     

  Dykkar dato:  Dykkar ref: 

  20.04.2020   
   

 Saksbehandlar, innvalstelefon 

 Marte Ruvang Karlsen, 5557 2116 
  
 
 
  

Osterøy kommune 
Rådhuset 
5282 LONEVÅG 
 
 

  
 

Osterøy forliksråd - informasjon om val av medlemmer - ny periode 2021-
2024 

Vi viser til e-post frå Runar Ludvigsen i høve val av medlemmer til nytt forliksråd for perioden 2021-
2024. Fylkesmannen tek sikte på å sende ut et informasjonsskriv til alle kommunane før sommaren. 
Dette vil i hovudsak innehalde følgjande informasjon:  
 
Kommunane skal velje representantar til eit nytt forliksråd innan 15. oktober 2020 jf. domstollova 
(dl.) § 57. 
 
Det er fleire vilkår som må vere oppfylt for at ein person kan veljast til forliksrådsmedlem. Fordi 
forliksrådsmedlemmene er dommarar, gjeld domstollova § 53 også for dei. Føresegna set krav om at 
forliksrådsmedlemmene må vere: 
 
- norske statsborgarar, menn eller kvinner 
- vederheftige 
- ikkje frådømd stemmerett i offentlege høve 
 
I tillegg inneheld domstollova § 56 visse vilkår: 
 
- vedkomande må ha fylt 25 år. 
- vedkomande må vere under 70 år ved starten av valperioden, jf. § 70 andre ledd nr. 1. 
- vedkomande må vere særskilt eigna til oppgåva og beherske norsk skriftleg og munnleg godt. 
 
Det går også fram at føresegna at personar som ikkje er busett i kommunen kan nekte å ta imot val. 
Etter domstollova § 56 første ledd andre punktum gjeld domstollova §§ 71 – 74 tilsvarande for 
forliksrådsmedlemmene. Det medfører at dei som er utestengde frå val som lekdommarar heller 
ikkje kan veljast som forliksrådsmedlemmer. Føresegnene i domstollova § 71 oppgjev kven som er 
utestengde på grunn av stilling, medan § 72 oppgjev kven som er utestengde på grunn av vandel. 
 
Etter domstollova § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen vert valde i strid med §§ 70- 
72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentast dels gjennom kontakt med den 
enkelte kandidat og dels ved førespurnad til strafferegisteret eller politiet. Ved førespurnader om 
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vandel bør kommunen leggje vekt på at det ikkje skal innhentast meir informasjon enn det som er 
nødvendig for å avklare om personen er valbar etter § 72. 
 
Etter domstollova § 74 kan ein person krevje seg friteken frå val dersom helsetilstanden eller andre 
særlege grunnar tilseier det, eller vedkomande har vore medlem av forliksrådet i to periodar 
tidlegare. 
 
Det er elles ingen formelle grenser for kven som kan veljast som forliksrådsmedlem. Juristar kan 
veljast utover dei unntaka som følgjer av § 71. Tilsette ved kommuneadministrasjonen som ikkje tek 
direkte del i førebuingane eller gjennomføringa av valet kan også veljast. 
 
Forliksråda har ei viktig og krevjande oppgåve. For at dei skal kunne løyse oppgåva, er det derfor 
viktig at det vert valt personar som på alle måtar er skikka til å inneha vervet. Kommunen bør 
oppmode dei valte til å delta på kurs som vert arrangert for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjere 
dei i betre stand til å ivareta oppgåvene til forliksrådet på ein god måte. Slike kurs vert årleg 
arrangert av Samarbeidsutvalet for forliksråd og namsmenn. 
 
For gjennomføringa av valet gjeld kommunelova kapittel 6 med dei avvik som følgjer av domstollova 
§ 57 og 27. 
 
Etter § 57 tredje ledd skal rekkjefølgja ved fleirtalsval både for medlemene og for varamedlemmene 
avgjerast ut frå stemmetala, eller ved loddtrekning når stemmetalet står likt, med mindre 
kommunestyret einstemmig fastset rekkefølgja. 
 
Vidare går følgjande fram av fjerde ledd: 
 
«Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene skal 
være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr. 3 innen den enkelte liste er 
utelukket, skalkandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest 
stemmer. Det same gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant 
varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på 
den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått 
nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje.» 
 
Valet skal meldast inn til Fylkesmannen i tråd med domstollova § 58. Dersom Fylkesmannen finn at 
valet er lovleg, vil vi oppnemne dei valte etter den rekkjefølgja som er fastsett ved valet. I motsett fall 
kan vi krevje at eit kommunen held eit nytt val. 
 
Ut frå dei nemnte vilkåra ber vi om at desse opplysingane følgjer med meldinga om val: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- medlemmene sin fødselsdato 
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- medlemmene si stilling 
- stadfesting på at kommunen har kontrollert at ingen av medlemmene er valt i strid med §§ 53, 
56, og 71-74 
- vedtaket frå kommunestyret og saksframstillinga 
 
 
Med helsing 
 
Anne Kristin Kayser Eitungjerde 
seksjonsleiar 

  
 
Marte Ruvang Karlsen 
seniorrådgjevar 
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1 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 

Departementet ønsker innledningsvis å understreke at forliksrådene har en viktig og 
krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det 
som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for 
vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for 
forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets 
oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for 
forliksråd og namsmenn. 

1.1 Forliksrådets sammensetning m.m. 

Domstolloven § 27 gir følgende regler for sammensetningen av forliksrådet: 
 

«I hver kommune skal det være et forliksråd. 

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 først i oppnevnelsen og 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 ene 
formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre 
formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som 
leder for domstolen. 

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes 
i samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet 
fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et 
midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven. 

Den alminnelige namsmannen er sekretariat for forliksrådene i sitt distrikt. 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 av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes 
medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om 
hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om 
hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er 
både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av 
funksjonsperioden etter § 57.» 

1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 
 
I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til 
forliksrådsmedlem: 
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• Vedkommende må ha fylt 25 år. 
• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1. 
• Som forliksrådsmedlemmer 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. 

 
Valg av forliksrådsmedlemmene skal skje innen 15. oktober året etter 
kommunestyrevalget og valgperioden løper i fire år fra 1. januar året etter. Det gjøres 
ikke unntak fra alderskravet. 
 
Det følger av domstolloven § 57 tredje ledd at «den som ikke bor i kommunen, kan nekte 
å ta imot valg.» Man er altså valgbar selv om man ikke bor i kommunen, men man kan 
nekte å ta imot valget. Om sammenhengen mellom domstolloven § 57 tredje ledd og § 59 
første ledd fremgår det av Bøhns kommentarutgave til domstolloven: «Også hvis et 
forliksrådsmedlem flytter fra kommunen, må det holdes suppleringsvalg, selv om 
medlemmet ønsker å fortsette. Men ettersom folk utenfor kommunen er valgbare, jf. 
merknad 2 til § 56 tredje ledd, er det ikke noe i veien for at kommunestyret kan gjenvelge 
medlemmet dersom vedkommende er villig, […].» 
 
Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre 
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to 
perioder tidligere. 
 
Digitaliseringen av publikumstjenester innen den sivile rettspleie på grunnplanet vil få 
stor betydning for forliksrådene. Etter planen skal løsningen for forliksrådene 
implementeres høsten 2020. Den digitale løsningen vil blant annet innebære at 
forliksrådets medlemmer skal logge seg på en portal for å lese saker samt signere 
rettsbøker. Det vil derfor være en stor fordel om de forliksrådsmedlemmene som velges 
har god digital kompetanse. 
 
Departementet 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 er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.  
Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.  
 

1.3 Utelukkelse fra valg 

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg 
som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.  

1.3.1 Utelukkelse fra valg på grunn av stilling 

Hensynet til domstolenes uavhengighet, og til at befolkningen skal ha tillit til 
uavhengigheten, begrunner reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling. Det er 
avgjørende for tilliten til domstolene at domstolene oppfattes å være uavhengige av 
andre statlige myndigheter. De samme hensyn gjør seg gjeldende for den som skal 
velges til forliksrådsmedlem. 
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Domstolloven § 71 lyder: 
 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling 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 Domstoladministrasjonen1 

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.» 

 
§ 71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra 
tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer 
arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver. 

1.3.2 Utelukkelse fra valg på grunn av vandel 

Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, fremgår av domstolloven § 72: 
 

«Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
 

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 

62 til 65, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff 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 påtaleunnlatelse eller domsutsettelse 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 avgjørelsen var rettskraftig. 

 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig 
av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff 
vurderes hver del for seg etter første ledd.» 

 
Domstolloven § 72 innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av 
betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem. Etter 
domstolloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med  
§ 71 og § 72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom 
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kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller 
politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal 
innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare om personen er 
valgbar etter § 72. 
 
For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som 
forliksrådsmedlem. Det er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene 
som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan også velges.  

1.4 Fremgangsmåten ved valget 

1.4.1 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer 

Valg av forliksrådsmedlemmer skal etter domstolloven § 57 første ledd foregå innen 15. 
oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Det nye forliksrådet trer sammen 1. januar 
det påfølgende år. Valget foretas av kommunestyret selv.  
 
Paragraf 57 lyder: 
 

«Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget 
foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år 
fra 1. januar det påfølgende år. 

 
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som 
følger av paragrafen her og av § 27. 

 
Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene 
bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, 
med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen. 

 
Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det 
blant medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter 
kommuneloven § 7-6 tredje ledd innen den enkelte liste er utelukket, skal 
kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått 
færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet 
om at det også blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom 
det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest 
stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest 
færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste 
opprykk skal skje.» 

 
I kapittel 7 i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(Kommuneloven) er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til folkevalgte organer 
mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik som følger av 
domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg når minst ett 
medlem krever det, og ellers som avtalevalg, jf. kommuneloven § 7-4. Bestemmelsen i 
kommuneloven § 7-6 femte ledd om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til 
anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre 
varamedlemmer. 
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Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan 
fastsette rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider 
gjenvelges uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved forfall 
til forliksrådets møter. 
 
Ved avtalevalg angir kommuneloven § 7-7 tredje ledd hvordan en valgteknisk skal 
oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det blant medlemmene og varamedlemmene 
skal være både kvinner og menn. Når det gjelder forholdsvalg vises til kommuneloven  
§ 7-6, jf. domstolloven § 57.  

1.4.2 Valg av leder for forliksrådet – rekkefølgen for de valgte medlemmene 

Om valg av leder for forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret 
velger én av forliksrådsmedlemmene til «formann». Denne bestemmelsen skal forstås 
slik at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, 
uten at det avgjøres hvem som skal være «formann». Deretter foretas særskilt valg av 
«formann» blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem 
etter de alminnelige regler i kommuneloven kapittel 7 nevnt over. 
 
Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte 
medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere 
ved «formannens» eller andre medlemmers fravær, jf. domstolloven § 27 tredje ledd. 
Dette vil avhenge av om medlemmene er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. 
Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til 
kommuneloven § 7-6. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 7-7. 

1.4.3 Fylkesmannens oppnevning av valgte forliksrådsmedlemmer og 
varamedlemmer 

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes 
rekkefølgen fastslått, sender kommunen innberetning om valget til fylkesmannen. 
Fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med forliksrådets virksomhet, er 
regulert i domstolloven § 58: 

 
«Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han 
oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers 
påbyr han at det i fornøden utstrekning skal holdes nytt valg. 

 
Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet.» 

 
Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og 
kommuneloven, stadfester han valget. I motsatt fall skal fylkesmannen påby at det 
avholdes nytt valg. 

1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning 

Adgangen til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer følger av domstolloven 
§ 59: 
 

«Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller 
når det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 
eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre 
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tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid 
som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg. 
 
Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden 
og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd. 
 
Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan 
fylkesmannen oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre 
måneder. Er det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to 
forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene 
samtykker. 
 
Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i 
rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt 
medlem fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret selv velge ny 
formann uavhengig av første punktum.» 

 
Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges. Behovet 
for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite hensiktsmessig 
at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen kunne oppnevne 
stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i forliksrådet. I praksis kan 
det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen. Det er en forutsetning at 
den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs. at de oppfyller vilkårene i 
domstolloven §§ 53 og 56. 
 
Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at det 
ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge «formann» uavhengig av den 
rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven § 27 skal forstås slik at 
kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd, skal velge «formann» uten hensyn 
til den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt. 1.4.2. Det samme bør gjelde 
ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og det 
enkelte medlem er tjent med. Lederen for forliksrådet har ofte en større arbeidsbyrde og 
et større ansvar enn de øvrige medlemmer, og lederens evne til å lede forliks- og 
domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente 
forliksrådets syn før forslag fremsettes. 
 

2 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 

2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene 

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)§ 14 gir 
regler for oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) § 14 lyder: 
 

«I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av 
fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen 
foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år 
fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert 
domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til 
hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. 
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Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, 
og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis 
berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre 
aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til 
fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet 
punktum. 
 
Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende 
oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og 
jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal 
inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og 
privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.» 

 
Det er fylkestinget som velger skjønnsmedlemmer. Fylkestingets kompetanse til å 
oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven § 14 kan delegeres til 
fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til kommunene.  
 
Oversikten fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde samme 
opplysninger om de valgte medlemmene som domstolene har bedt om i forbindelse med 
forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det 
første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes 
særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. 
For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig. 

2.2 Vilkår for å kunne velges til skjønnsmedlem 

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd til domstolloven §§ 70, 71 til 74 og 
79 samt § 90 innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av 
skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige forutsetninger 
og formelle forhold for skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og 
meddommere. Den øvre aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 gjelder 
imidlertid ikke for skjønnsmedlemmer. Da det er fylkeskommunene som oppnevner de 
fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til «kommunen», 
«kommunestyret» og liknende forstås som henvisninger til tilsvarende instanser i 
fylkeskommunen. 
 
Departementet understreker at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av 
utvalget. Særlig må det sørges for at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall 
personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin 
virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn 
bør tillegges betydelig vekt ved valget. 

2.3 Utelukkelse fra valg 

Det gjelder samme regler for utelukkelse fra valg for skjønnsmedlemmer som for valg av 
meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det vises til omtalen under pkt. 1.3 ovenfor. 
Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater 
eller valgte medlemmer av utvalget opp mot strafferegisteret. 
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2.4 Fremgangsmåten ved valget 

2.4.1 Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver 

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til antall skjønnsmedlemmer til 
fylkeskommunen, med gjenpart til kommunene i domssognet.  
 
Tingrettene bør også kunne foreslå skjønnsmedlemmer med navn til fylkeskommunen. 
Allerede oppnevningsadgangen i den enkelte sak tilsier dette. I Ot.prp. nr. 18 (1971-72) 
side 25 heter det at «Departementet mener at fylkestinget skal ha plikt til å innhente 
forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene som må forutsettes å ha god 
kjennskap til hvem som egner seg som skjønnsmenn. Fylkestinget bør for øvrig også kunne 
henvende seg til andre faginstanser eller folkevalgte organer for å få forslag.». Også 
ordlyden i skjønnsprosessloven § 14 første ledd første punktum «oppnevnes av 
fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene» understøtter dette. 
 
Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet 
bestemmes etter folketallet i kommunene. Departementet mener at det mest praktiske 
er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter 
denne, og gir domstolene og kommunene en meddelelse om dette. (Denne legges til 
grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med 
justeringer av antallet fra departementets side). 
 
Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles 
av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. 2.1. 
 
Det samlete forslag bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om 
ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for 
uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg 
dersom dette kreves). 
 
Oversikten over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåttes 
navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted 
og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke 
dekkes av yrkesbetegnelsen. 
 
En oversikt over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellige fylkene og domssognene 
følger vedlagt. 

2.4.2 Fylkestingets oppnevning av utvalgene 

Det er mest hensiktsmessig at valget foretas samtidig med valg av lagrettemedlemmer, 
meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas av det nye 
fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og kommunene for 
innberetning av forslagene. 
 
Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og 
avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig, så langt disse passer. 
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Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter fylkestingsvalget, sende oppgave 
over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i 
fylket og til vedkommende lagmannsrett, jf. § 14 tredje ledd.  

2.5 Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning 

Fylkesrådmannen skal slette et skjønnsmedlem fra utvalget når et skjønnsmedlem 
flytter fra fylket eller vilkårene for sletting for øvrig foreligger etter reglene i 
domstolloven § 76 første eller annet ledd, jf. skjønnsprosessloven § 15, som lyder: 
 

«Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf § 14, foretas av fylkesrådmannen 
når et skjønnsmedlem flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene for sletting 
foreligger etter reglene i domstolloven § 76 første eller annet ledd. Før avgjørelse 
treffes, skal vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig få høve til å uttale seg, og 
han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstolloven § 76 tredje 
ledd om klage gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor et 
skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner fylkesrådmannen en annen. 

 
Beslutning om endringer i skjønnsmedlemutvalget meddeles tingrettene og 
jordskifterettene i fylket og vedkommende lagmannsrett.» 

 
Av hensyn til at medlemmene av skjønnsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for 

oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og slettelsesgrunner 

fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til fylkesrådmannen. 

Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting eller 

slettelsesgrunner, bør dette straks videreformidles til fylkesrådmannen. 

Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de plikter å gi melding om alle 

endringer av betydning. 
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