
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 19/921   

Sakstittel:  VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21 - 31.12.24  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Forliksrådet i perioden 

1.1.21 – 31.12.24: 

 

Faste representanter: 

Medlem: Gøril Mauseth 

Medlem: Monica Valle 

Medlem: Stein Ekhorn 

 

Vara representanter: 

Lise Birgitte Øfeldt 

Maria Løkvoll 

Thord Karlsen 

 

2. Som leder i forliksrådet velges: Gøril Mauseth 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Andre dokumenter: 

Domstolloven 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og 3 

varamedlemmer. Det skal være både kvinner og menn. Varamedlemmer tilkalles i den 

rekkefølgen oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger ett 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, jf. dl § 27. 

 

Valg av forliksrådsmedlemmene skal skje innen 15. oktober året etter kommunestyrevalget 

og valgperioden løper i fire år fra 1.januar året etter. 

 

Etter at kommunestyret har foretatt valget, skal valget innberettes til Fylkesmannen. 

Fylkesmannen vil deretter oppnevne medlemmer og varamedlemmer i tråd med 

domstollovens § 58. 

 

Medlemmene må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som 

ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender, jf. dl § 53.  

 



Det er vilkår om at de som velges til forliksrådsmedlem har fylt 25 år og er under 70 år ved 

valgperiodens start. Det skal 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, jf. dl § 56. 

 

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med kravene i dl § 70-72, jf. § 73. 

 

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier 

det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to perioder tidligere, jf. § 74. 

 

Valg av leder for forliksrådet 

I henhold til dl § 27 skal kommunestyret velge en av medlemmene til ‘’formann’’.  

Kommunestyret velger først tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. 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. 

 

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. dl § 27 tredje ledd. Dette vil avhenge av 

om medlemmene er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. Er valget hold som 

forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 7-6. Avtalevalg 

følger reglene i kommuneloven § 7-7. 

 

Domstolloven: 

 

§ 57. 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. 

 

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig 

egnet til oppgaven.  
I tillegg må vedkommende  

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 



3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene, 

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

 

 § 71. Utelukket fra valg på bakgrunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 

2. statsrådets medlemmer, statssekretær, 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 Domstoladministrasjonen 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. 

 

§ 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. 

 

Kommuneloven: 

 

§ 7-4. Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg  

Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem krever 

det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg.  

 

Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.  

 

 



§ 7-5. Listeforslag ved forholdsvalg  

Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal være 

innlevert på forhånd. Partier eller grupper som er representert i det velgende organet, kan 

bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall 

medlemmer som skal velges. Kandidater fra et parti eller en gruppe kan bare føres opp på 

partiets eller gruppens listeforslag eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller 

grupper.  

 

Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 

40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller 

tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg til folkevalgte organer som 

etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av 

arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig.  

 

Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den gruppen 

som fremmer forslaget. Den som underskriver forslaget, må være medlem av det velgende 

organet 

 

§ 7-6. Valgoppgjør ved forholdsvalg  

Ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor mange 

stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere lister har 

samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har fått flest stemmer. Har listene fått like 

mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, pekes medlemmene fra den 

enkelte listen ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte listeforslaget.  

 

Hvis en liste får minst fire medlemmer i organet, skal hvert kjønn være representert med 

minst 40 prosent fra listen. Får listen tre eller færre medlemmer i organet, skal begge kjønn 

være representert fra listen. Viser det seg at utpekingen etter andre ledd vil føre til at kravene 

i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal kandidater fra det underrepresenterte 

kjønnet rykke opp på listen inntil kravet er oppfylt.  

 

Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av 

kommunestyret eller fylkestinget, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal 

reglene i tredje ledd følges så langt det er mulig.  

 

Hver liste skal tildeles varamedlemmer. Så langt det er mulig, skal det være to flere 

varamedlemmer enn faste medlemmer. Varamedlemsplassene fordeles i samsvar med andre 

og tredje ledd 

 

 

§ 7-7. Avtalevalg  

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 

skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.  

 

Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges 

medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller hvilken gruppe medlemmene representerer. 

Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. 



Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene fra partiet eller 

gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i 

organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge 

kjønn være representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at 

kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater 

fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte 

organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved 

valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det 

er mulig.  

 

Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.  

 

§ 7-8. Flertallsvalg  
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte 

stemmene. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den 

som får flest stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får 

like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

 
  

 

Vurdering: 

Frist for valg av forliksrådsmedlemmer var 15.10.20. Det lot seg ikke gjennomføre da det har 

vært utfordringer knyttet til rekruttering av medlemmer. Saken var oppe til behandling i 

kommunestyremøtet 15.12.20, i ettertid er administrasjonen gjort oppmerksom på at valget 

ikke var gyldig pga. krav til at medlemmene skal være norske statsborgere, jf. dl § 53. 

Administrasjonen sjekket at kandidater oppfylte kravene i dl §§ 70-72, men ved en inkurie 

ble det ikke sjekket statsborgerskap.  

 
Administrasjonen har kontrollert at kandidatene oppfyller vilkårene etter dl §§70-72. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


