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Opprettelse av to avdelinger i Bærum forliksråd

Kommunestyret-23.09.2020- 090/20
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av nærmere avklaring med Asker kommune om etablering av felles
forliksråd.
Formannskapet-16.09.2020- 179/20
Innstilling:
Saken utsettes i påvente av nærmere avklaring med Asker kommune om etablering av felles
forliksråd.

Forslag til vedtak:
Det opprettes to avdelinger i Bærum forliksråd, med virkning fra 1.1. 2021..

SAKEN I KORTE TREKK
Saksmengden i Bærum forliksråd har økt betydelig de siste årene. I 2017 ble det mottatt 2400 saker,
i 2018 ble det mottatt 4002 saker og i 2019 5422 saker. I 2020 antar man at det ved utgangen av
året vil være mottatt mellom 8000 og 9000 saker. Forliksrådet og dets sekretariat er rigget for ca.
2500 saker årlig. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor anmodet Bærum kommune om å
opprette to avdelinger i Bærum forliksråd, hvilket må besluttes av kommunestyret.
MER OM SAKEN

Justis- og beredskapsdepartementet samtykket den 20.4 2020 at Bærum forliksråd kan ha to
avdelinger. Bakgrunnen for behovet for to avdelinger er den store økningen av forliksklager som
Bærum forliksråd har opplevd de siste årene. Bærum forliksråd mottok i 5422 forliksklager i 2019
mot 2400 i 2017. Det er et nasjonalt mål at forliksrådenes behandlingstid skal være under 90 dager.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Bærum forliksråd pr. 1. juni i år, var over 250 dager. Av de
5422 forliksklagene Bærum forliksråd mottok i 2019, ble 3940 saker behandlet.
Forliksrådslederne i Asker og Bærum har i brev til ordførerne i de to kommunene i juni i år foreslått
å slå sammen Asker forliksråd og Bærum forliksråd. De to forliksrådene tilhører samme
tingrettsdistrikt og har felles sekretariat. I henhold til Domstolloven § 27-5 kan kommuner hvis
forliksråd har samme sekretariat og ligger i samme tingrettsdistrikt, beslutte å ha felles forliksråd,
dog med samtykke fra departementet. Asker hadde i 2019 ca. 900 saker mens Røyken og Hurum
hadde til sammen ca. 400 saker.
En sammenslåing, med opprettelse av to avdelinger, vil innebære at Askers avdeling vil kunne
behandle flere av sakene Bærums avdeling ikke har kapasitet til. Det vil også innebære at Askers
forliksrådsmedlemmer vil kunne motta en høyere godtgjørelse enn de mottar i går, dog da med en
ganske betydelig høyere møtefrekvens.
Det er vanskelig å se at Asker kommune vil ha fordeler av en sammenslåing, annet enn økt
godtgjørelse til deres forliksråds medlemmer. Bærum kommune vil derimot ha en fordel i at
atskilling flere av forliksklagene Bærum forliksråd mottar vil bli behandlet innen rimelig tid. Dog er
det en ulempe for Bærums innbyggere dersom de må reise til Asker for forliksrådsbehandling, og
dagens saksmengde tilsier at mellom 30 og 40 % av Bærums forliksklager vil måtte bli behandlet i
Asker, ved en sammenslåing. Kommunedirektøren i Asker kommune har ikke fremmet sak om
sammenslåing av forliksrådene i Asker og Bærum, og Asker kommune vil innen 15. oktober
oppnevne tre medlemmer og tre varamedlemmer til sitt forliksråd.
På dette grunnlag inneholder ikke denne saken en anbefaling om å sammenslå de to forliksrådene i
Asker og Bærum.
Konsekvensene av at Bærum forliksråd ikke har kapasitet til å behandle forliksklagene innen rimelig
tid er som følger:
· Brudd på Grunnloven § 95: Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og
upartisk domstol innen rimelig tid.
· Brudd på Lov om mekling og rettergang i sivile saker (Tvisteloven). Lovens mål og
grunnprinsipper er å legge til rette for rask og effektiv saksgang
· Forliksklager forkynnes for klagemotparten om lag et år etter at klagene er inngitt til
forliksrådet.
En del av den økte saksmengden i 2019 og 2020 er forårsaket av flyforsinkelsessaker hvor
passasjerer kan kvalifisere for kompensasjon i henhold til internasjonalt regelverk. Klagemotpart i
disse sakene er Norwegian Air Shuttle ASA som, i likhet med flere andre store bedrifter på Fornebu,
har sitt alminnelige verneting i Bærum kommune. Det er fremdeles flere tusen saker som venter på
rettsmøte i denne forbindelse. Mange av kravene er reist av utenlandske passasjerer og dermed
berører den lange saksbehandlingstiden Norges omdømme. Det er også uheldig for rettssikkerheten
og en belastning for borgerne at det tar så lang tid før kravene blir prøvd i domstolen.
Når de nevnte flyforsinkelsessakene er ferdig prøvd er det sannsynlig at saksmengden vil kunne
komme ned på et lavere nivå. Det vil da være mulig å tenke seg en løsning hvor avdeling I av Bærum
forliksråd fortsetter på fulltid mens avdeling II behandler en mindre mengder saker. Dette er

imidlertid en fordeling forliksrådets leder og dets medlemmer selv avgjør.
Forliksrådet mottar kr. 750 per sak til fordeling til forliksrådets leder og de to øvrige medlemmene.
Imidlertid mottar forliksråd med så stor saksmengde som Bærum en fast godtgjørelse fremfor
godtgjørelse per sak. I 2019 var denne summen på 1.8 millioner kroner. Summen skal dekke
godtgjørelse til de tre medlemmene men også til møtende varamedlemmer. Arbeidsgiveravgift og
andre utgifter dekkes av domstoladministrasjonen og altså ikke av budsjettet på 1.8 millioner. Ved
opprettelse av to avdelinger vil det med stor sannsynlighet være slik at avdeling I mottar fast
godtgjørelse på 1.8 millioner kroner mens avdeling II vil motta godtgjørelse per sak. Dette avhenger
dog av saksmengden. I det øyeblikk en avdeling kommer opp i mer enn ca. 2500 saker årlig vil Justisog beredskapsdepartementet endre godtgjørelsesregimet fra honorar per sak til fast godtgjørelse.
Flere andre store kommuner har flere avdelinger i sitt forliksråd. For eksempel kan det nevnes at
Bergen forliksråd har tre avdelinger og de mottok i 2019 4 936 saker, og Stavanger har to
avdelinger, og mottok i 2019 3 953 saker.
Det vises for øvrig til saken: Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2021 til 1.1.2025.

Behandlingen i møtet 23.09.2020 Kommunestyret
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av nærmere avklaring med Asker kommune om etablering av felles
forliksråd.

Votering:
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret-23.09.2020- 090/20:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av nærmere avklaring med Asker kommune om etablering av felles
forliksråd.
Behandlingen i møtet 16.09.2020 Formannskapet
Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Saken utsettes i påvente av nærmere avklaring med Asker kommune om etablering av felles
forliksråd.
Votering:

Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-16.09.2020- 179/20:
Innstilling:
Saken utsettes i påvente av nærmere avklaring med Asker kommune om etablering av felles
forliksråd.

