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Valg av medlemmer og varamedlemmer til - samt leder av forliksrådet i
perioden 2021 - 2024
Rådmannens
INNSTILLING
Som nye medlemmer av forliksrådet i perioden 2021 – 2024 velges:
Faste medlemmer:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
Varamedlemmer:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….

Som leder av forliksrådet velges: …………………………………………………………………….

12.11.2020 Valgkomiteen
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Valgkomiteen- 021/20 Vedtak:
Som nye medlemmer av forliksrådet i perioden 2021 – 2024 velges:
Faste medlemmer:
1. Dag Lennart Høgberg
2. Tove Feltman Hendnes
3. Rajesh Kumar Budania
Varamedlemmer:
1. Bayan Ehmet

2. Lars Ruud
3. Louise Margretha Jonassen Erichsen

Som leder av forliksrådet velges: Dag Lennart Høgberg

12.11.2020 Kommunestyret
Votering:
Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret- 106/20 Vedtak:
Som nye medlemmer av forliksrådet i perioden 2021 – 2024 velges:
Faste medlemmer:
1. Dag Lennart Høgberg
2. Tove Feltman Hendnes
3. Rajesh Kumar Budania
Varamedlemmer:
1. Bayan Ehmet
2. Lars Ruud
3. Louise Margretha Jonassen Erichsen

Som leder av forliksrådet velges: Dag Lennart Høgberg

Saksopplysninger:
Forliksrådet for perioden 2017 – 2020 har følgende faste medlemmer: Randi Hansen (leder), Dag
lennart Høgberg og May Britt Sletten. Varamedlemmer er Randi Ryan, Liv Engom og henning
Olstad Kjøk.
Etter kommunestyrevalget i 2019 skal det nye kommunestyret selv velge medlemmer og
varamedlemmer til forliksrådet, egentlig innen fristen 15. oktober 2020. Forliksrådet skal ha tre
medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmer og blant varamedlemmer skal det
være både kvinner og menn. Varamedlemmer tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Funksjonsperioden for forliksrådsmedlemmer etter valget er fra og med 1. januar 2021 til og med 31.
desember 2024, jf. domstolloven (dl) § 57.
På grunn av pågående vurdring knyttet til etablering av felles forliksråd for Glåmdal domssogn som
innebærer en sammenslåing av de fem forliksrådene i Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og
Kongsvinger, søkte Kongsvinger om utsatt frist for valg av forliksrådsmedlemmer. Utsatt frist ble
satt til 15. november uten mulighet for å forlenge denne.
Kommunene må derfor velge medlemmer til de fem forliksrådene for å rekke fristen. En
sammenslåing kan likevel gjennomføres i funksjonsperioden dersom det blir fattet vedtak om dette
med 2/3 flertall i de fem kommunene.
For å kunne velges som medlem og varamedlem i forliksråd må man oppfylle betingelsene i
dl §§ 53 første ledd og 56 jf. flg.
De som velges til forliksrådsmedlemmer skal anses særlig egnet til oppgaven og beherske norsk

skriftlig og muntlig godt, jf. dl 56 annet ledd, samt være vederheftig, jf. § 53 første ledd. Siden
dommene skrives på PC og siden møtegodtgjørelse kreves inn via elektroniske løsninger, er det
anbefalt at medlemmene og varamedlemmene har noe kunnskap om bruk av PC og smarttelefon.
Medlemmene skal være over 25 og under 70 år ved valgperiodens start.
Valgte forliksrådsmedlemmer kan ikke tre i funksjon før de er formelt oppnevnt av fylkesmannen og
ikke før fylkesmannen har mottatt signert dommerforsikring.
Det enkelte medlem kan signere dommerforsikring elektronisk på fylkesmannens nettsider.
For hver sak der partene kalles inn til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to
tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater mv. For andre saker utbetales en åttende del av
salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste
godtgjørelse til fordeling på kr 20 000, jf tvistelovsforskriften § 2 første ledd. Dersom forliksrådets
medlemmer og varamedlemmer ikke er enige om noe annet, skal godtgjøringen fordeles med en
halvpart til forliksrådets leder og an halvpart til fordeling mellom forliksrådets to medlemmer,
eventuelt varamedlem som deltar i behandlingen av saken.

