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Ev. sammenslåing av forliksrådene i Valdres

Viser til tidligere orientering om dette temaet av forliksrådsekretær Arnstein Alund.
Innlandet politidistrikt vil med dette rette en forespørsel om kommunestyrene i de nevnte
kommuner vil behandle følgende forslag:
1. Det opprettes et felles forliksråd for alle seks Valdres-kommunene. Det nye
forliksrådet får navnet Valdres forliksråd og planlegges å tre i kraft fra 1.3.2020.
Forliksrådet betjenes av sekretariat stedsplassert på Fagernes.
2. Kommunene kan seg i mellom avgjøre hvor i Valdres forliksrådsmøtene skal
avholdes.
3. Det bør velges ett medlem fra hver kommune. Da det er seks kommuner og kun tre
medlemmer i forliksrådet kan de tre medlemmene erstattes med de tre
varamedlemmene halvveis i perioden.

Begrunnelse
Sekretærfunksjonen i de seks forliksrådene i Valdres har til nå blitt utført av flere personer
ved politiet i Valdres. Politidirektoratet har i brev av 6.5.2010 oppfordret politidistriktene til
å ta opp spørsmålet om felles forliksråd med kommunene. POD henviser til positive
effekter som høyere kompetanse og lavere kostnader.
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Saksbehandling/saksvolum
Vang kommune
Vestre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Etnedal kommune
Sør-Aurdal kommune
Nord-Aurdal kommune

2018
18
17
28
12
56
80

Totalt ble det behandlet 211 saker i Valdres i 2018. 73% av disse var fraværsdommer. Disse
blir behandlet av sekretæren og signert av dommeren. Resterende 27% ble behandlet av et
samlet forliksråd med rettsmøte.
Pr. mars 2019 var det registrert 53 saker inn for alle forliksrådene i Valdres.
I henhold til domsstolsloven § 28 skal det innkalles til månedlige møter, dvs 10-11 møter pr.
år utenom rettsferien.
Forliksrådssekretærens oppgaver er:
a) Motta forliksklager og tilsvar, herunder nedtegne muntlige forliksklager og tilsvar og
veilede publikum
b) Journalføring, berammelser, innkalling av parter, forkynnelser av avgjørelser,
arkivering og tilsvarende.
c) Deltakelse i forliksrådets møter for å ordne sakens dokumenter og reinskriving av
avgjørelser og forlik
d) Å lage utkast til fraværsdommer og dommer avsagt på grunnlag av at
klagemotparten i tilsvar har godtatt klagerens påstand og lage utkast til beslutninger
om innstillinger etter tvisteloven § 6-11.
Denne opplistingen er ikke uttømmende. Den praktiske gjennomføringen og
arbeidsfordelingen avklares mellom lederen og sekretæren.
Hjemmel
Domstolsloven § 27 gir mulighet for sammenslåing av forliksrådene dersom det er politisk
enighet om dette i kommunene. Forutsetningen er at de aktuelle forliksrådene tilhører
samme domssogn og kan få felles sekretariat. En viser også til brev av 21.12.15 fra Justis- og
beredskapsdepartementet til kommunene vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer. Her
redegjøres det for sammenslåing av forliksråd. Flere steder i landet er forliksråd slått
sammen. I Nord-Østerdal er seks forliksråd sammenslått til ett. De fire Hedmarkenkommunene er også blitt til ett råd. I Glåmdalen er fem forliksråd nå i en prosess for å bli
sammenslått til ett.
Fordeler og ulemper ved sammenslåing av forliksrådene
Hensiktene med forliksrådet er å ha en enkel og økonomisk rimelig domstol for småkrav og
enkle tvistesaker jfr. Tvisteloven § 1-1. At et ev. nytt forliksråd blir noe større vil ikke vike
fra dette prinsippet.
Med ett felles forliksråd vil den totale møtefrekvensen trolig kunne reduseres.
Sakhåndteringen mellom forliksrådet og sekretariat blir mer effektiv.
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En samling av alle sakene vil resultere i betydelig større saksportefølje for dommeren og
rådsmedlemmene. Kompetansen blant medlemmene vil bedre – noe som igjen vil gi bedre
kvalitet på de dommene som avsies. Sist, men ikke minst vil dette gi en høynet
rettssikkerhet for partene.
Det antas at det vil bli lettere å finne motiverte kandidater som har de personlige
forutsetninger og egenskaper som skal til for å fylle rollen som forliksrådsdommer.
En ulempe kan være lengre reisevei for noen av partene og dommerne.

Oppsummering
Innlandet politidistrikt anmoder om at de nevnte Valdres-kommuner vedtar opprettelse av
felles forliksråd med virkning fra oppstart av neste periode. Et slikt vedtak må ha tilslutning
fra minst 2/3 av hvert av de seks kommunestyrene. Det viktigste argumentet for
sammenslåing er økt kvalitet, bedre rettssikkerhet og en mer effektiv drift av
sekretariatsfunksjonen.
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