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Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021 til 2025 

Fylkesmannen minner om at 15. oktober 2020 er fristen for kommunestyrene til å velge nye 

medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene.  

 

De nye forliksrådene trer i funksjon fra 01.01.21 og valget gjelder frem til 01.01.25. 

 

Etter at kommunestyret har foretatt valget oversendes det til Fylkesmannen som i henhold til 

domstolloven oppnevner medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet. 

 

I forbindelse med valget ber vi kommunene spesielt ta hensyn til domstollovens § 56 om vilkår til 

hvem som skal kunne velges: 

 

- Vedkommende må ha fylt 25 år. 

- Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1. 

- Som forliksrådsmedlemmer skal det 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, men er valgbar. 

 

I domstolloven § 27 er det bestemt at det blant medlemmene og blant varamedlemmene skal være 

både kvinner og menn. Dette er et krav i loven som ikke kan fravikes, og vi må derfor be 

kommunene om å sørge for å velge et forliksråd hvor kvinner og menn er representert både blant 

medlemmene og varamedlemmene. Dersom dette kravet ikke er oppfylt, kan vi ikke foreta 

oppnevning, og saken må sendes tilbake til kommunen for ny behandling.  

 

For øvrig vises det til rundskriv av 18.12.2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet «Retningslinjer 

for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025». Her er det gjort 

nærmere redegjørelse for vilkårene, hvem som er utelukket fra valg og fremgangsmåte ved valgene. 

 

Fylkesmannen i Nordland foretrekker digital innsending av valgene på skjema som du finner på 

hjemmesiden vår:  

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Folk-og-samfunn/Forliksradene/ 
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Med hilsen 

 

Tor Sande (e.f.) 

underdirektør 

  

 

Linda K. Storjord 

seniorrådgiver 
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