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Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024   
 

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge og er både en meklingsinstitusjon 

og en domstol. Det er kommunestyret som velger medlemmer til forliksrådet. Namsfogden i 

Innlandet ivaretar funksjonen som forliksrådssekretær for forliksrådene i Innlandet.  

 

Valg av forliksrådsmedlemmer skal foregå innen 15.oktober året etter hvert 

kommunestyrevalg, jf. domstolloven § 57. Dette medfører at det innen 15.10.2020 må velges 

forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024. 

 

Det skal velges tre faste og tre varamedlemmer som blir oppnevnt i rekkefølge. Ved valg av 

varamedlemmer gjelder de samme regler som for de faste medlemmene. Det er 1. 

varamedlem som blir kontaktet først når et fast medlem har fravær, og det er da veldig viktig 

at denne kan møte opp i forliksrådet på kort varsel og at det er enkelt å få kontakt med 

medlemmet. Noen forliksråd har rettsmøte flere ganger per måned og det kreves 

saksforberedelse.  

 

Hvem kan velges som forliksrådsmedlemmer?  

 

Domstolloven § 56 angir hvem som kan velges som forliksrådsmedlem: "Som 

forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven". Se 

også rundskriv G-50/99 nr 2 med merknad: "Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår 

rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er 

det derfor nødvendig at det til 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 av fylkesmennene eller av 

Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene. Departementet finner grunn 

til å understreke 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". I tillegg til vandelsattest bør det undersøkes om 

personene er vederheftige, jf. domstolloven § 53. Forespørsel om vederheftighet kan sendes til 

namsfogden. 
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Digital kompetanse for forliksrådsmedlemmene 

Politiet planlegger innføring av nye digitale løsninger for forliksrådene i 2020. Innføring av 

digitale løsninger for forliksrådet vil endre måten forliksrådsmedlemmene samhandler seg i 

mellom og med forliksrådssekretæren. Det vil derfor være en fordel at forliksrådsmedlemmene 

har et minimum av digital kompetanse; at de kan motta og sende e-post, lese og skrive 

dokumenter på PC, samhandle digitalt om godkjenning av eventuelle dommer og logge seg på 

selvbetjeningsløsning for å registrere møte- og reisegodtgjørelse. Det vil også være en fordel 

om forliksrådsmedlemmene har tilgang til PC.  

 

Dersom det er spørsmål om digitalisering av forliksrådsprosessen kan dere kontakte: 

 

Bente Heimdahl Karlsen, fag- og opplæringsansvarlig: mobil:48 88 68 72 

Ingunn Fløtre Laupstad, namsfogd: mobil 98 24 09 87 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Johan Brekke 

Politimester      Ingunn Fløtre Laupstad    

       Namsfogd 

 

 

Johan Brekke Ingunn Fløtre Laupstad 

Politimester Avdelingsdirektør 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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