
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgnemnda
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 03.09.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

24.08.2012

Per Ivar Henriksen
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 24/2012 Godkjenning av innkalling
PS 25/2012 Godkjenning av saksliste

PS 26/2012 Godkjenning av protokoll fra 22.05.2012
PS 27/2012 Valg av Forliksråd - 2013-2016 2012/242

PS 28/2012 Referatsaker/Orienteringer - VAN 2012/6
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PS 24/2012 Godkjenning av innkalling

PS 25/2012 Godkjenning av saksliste

PS 26/2012 Godkjenning av protokoll fra 22.05.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/242-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 27/2012 03.09.2012
Kommunestyret 20.09.2012

Valg av Forliksråd - 2013-2016

Valgnemndas innstilling
1. Tana kommunestyre velger følgende til Forliksrådet for perioden 01.01.2013 til 

31.12.2016:

Medlemmer Varamedlemmer 
1. 1.
2. 2.
3. 3.

2. Som formann i forliksrådet velges: ……………………………………………..

Saksopplysninger
Kommunen skal velge et forliksråd med 3 medlemmer og 3 varamedlemmer med funksjonstid fra 1. 
januar 2013 til 31.12. desember 2016. 

Bestemmelser om sammensetning i forliksrådene framgår av domstolloven § 27:

§ 27 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. (…)

Side 5



I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. (…) 

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:
• Vedkommende må ha fylt 25 år
• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1 (født etter 31. 

desember 1942)
• Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til

oppgaven, og som behersker norsk skrift1ig og muntlig godt

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.

Utelukket på grunn av stilling, jf. domstolloven § 71 lyder:

§ 71. 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 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. 

§ 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.

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

§ 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 §§ 39 – 39 c, 
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. 
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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. 

Bestemmelsen 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. 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.

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.

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 som 
forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. 

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.

Fremgangsmåten ved valget
Etter domstolloven § 57 første ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. oktober 
året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende år. 

Paragraf 57 lyder:
"Forliksrådsmedlemmmer med varamedlemmer velges av kommunestyrets elv. 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 kapittel 6 med de avvik som følger av
paragrafen her og av § 27.

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmesetter 
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 § 
37 nr. 3 innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke
opp å 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 opptykk skal skje."

Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til kommunale 
nemnder 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. Bestemmelsen i kommuneloven § 37 nr. 4 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 gir kommuneloven § 38 nr. 3 tilfredsstillende svar på hvordan en valgteknisk skal 
oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det både blant medlemmene og blant varamedlemmene 
skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk 
løsning på hvordan kravet om kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i 
kommunestyret velger hvert sitt medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor 
inntatt i domstolloven § 57.

Valg av formann — rekkefølgen for de valgte medlemmer
Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret velger en av 
forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forstå 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 6.

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. Den vil bestemmes noe forskjellig etter som 
de er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. Er valget holdt som forholdstallsvalg 
bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven § 37. Avtalevalg følger reglene i 
kommuneloven § 38 a.

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes rekkefølgen 
fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen. Finner fylkesmannen at valget er foretatt 
korrekt etter reglene i domstolloven og kommuneloven, utferdiger han oppnevnelse for de som er 
valgt, etter den rekkefølge som ble bestemt ved valget

For inneværende periode 01.05.2008 – 31.12.2012 er følgende valgt til forliksrådet: 

Medlemmer Varamedlemmer: 
1. Fred Johnsen, formann
2. Tone Orvik Kollstrøm 
3. Terje Ellila 

1. Kjell Håkon Dervo 
2. Anne Gundersen 
3. Per Ivar Henriksen 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-41

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 28/2012 03.09.2012

Referatsaker/Orienteringer - VAN

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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