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Supplerende tildelingsbrev nr 11 - Ivaretakelse av statens interesser i saker 

som følge av mulige feil begått av sekretariatet og forliksrådet i behandlingen 

av forliksrådsaker  

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til Politidirektoratets (POD) brev 6. april 

2021 om ivaretakelse av statens interesser i saker som følge av feil begått i 

saksbehandlingen av forliksrådsaker. 

 

Supplerende tildelingsbrev nr.: 11 – 2021 

Oppdrag: Ivaretakelse av statens interesser og 

oppfølging av saker om mulige feil begått 

av sekretariatet og forliksrådet i 

behandlingen av forliksrådsaker 

Frist for tilbakemelding: I PODs årsrapport for 2021 og framover 

 

Budsjettkapittel, post : Kap. 400, post 01 

 

KAP. 400 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

Post 01 Driftsutgifter beløp i 1000 kr 

Tildeling 2021 0 

Partsansvar og oppfølging av saker om 

feil i forliksrådssaker 

150 

Sum 150 
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BAKGRUNN 

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert at POD skal kunne følge opp spørsmål 

og partsansvaret i saker om feil begått av sekretariatet eller forliksrådet i forliksråd-

saker. Vi har vurdert alternative plasseringer av oppgaven. Vi har også innhentet 

innspill fra POD.   

 

Statsforvalteren har et overordnet tilsynsansvar for forliksrådene, blant annet om 

kommunene lovlig har valgt forliksrådet. Vi mener det ikke er en naturlig forståelse av 

tilsynsrollen å legge partsrepresentasjon av JD i saker om erstatning til statsforvalteren. 

 

Forliksrådene hører administrativt under departementet, og sekretariatet hører 

administrativt under politiet. Det vil i praksis være flytende overganger mellom 

forliksrådets og sekretariatets saksbehandling, herunder i sekretariatets veiledning av 

partene om saksgangen og oppgaver knyttet til innkalling med videre. Sekretariatet har 

i praksis også en rådgivende funksjon for forliksrådet i flere sammenhenger. 

Erstatningssakene omhandler ofte en kombinasjon av feil begått av sekretariatet og 

forliksrådet, og flertallet av de om lag ti sakene som kommer inn til departementet i 

året, gjelder feil begått av sekretariatet. Det er den samme tvistelovbestemmelsen som 

ligger til grunn for statens erstatningsansvar, uavhengig av om forliksrådet eller 

sekretariatet har begått en feil, noe som gjør vurderingsgrunnlaget likt. Det ville være 

krevende å praktisere en ordning hvor partsansvaret er delt mellom to aktører. 

 

POD har en nærhet til oppgavene til forliksrådene og har ansvaret for oppfølgingen av 

sekretariatet. Regelverkseksjonen i POD ivaretar partsrepresentasjon ved erstatnings-

krav mot staten i flere liknende sakstyper som gjelder feil begått av politiet, herunder i 

namsmannsfunksjonen. POD har således et velutviklet kompetansemiljø som oppgaven 

vil bli godt ivaretatt i, selv om lovhjemmelen er ny. Det kan også være fordeler knyttet 

til PODs faglige oppfølgning av sekretariatet, eksempelvis at det oppnås kunnskap om 

feil som begås i den daglige driften. Saker vil videre kunne følges opp i samarbeid med 

Regjeringsadvokaten, noe som vil være avlastende.  

OPPGAVEN 

Departementet har besluttet at POD skal kunne følge opp spørsmål og partsansvaret i 

saker om mulige feil begått av sekretariatet eller forliksrådet i forliksrådsaker. Aktuelle 

saker vil bli delegert enkeltvis fra Sivilavdelingen, som har ansvaret for forliksrådet i 

departementet, og kan forelegges departementet ved behov ved prinsipielle spørsmål 

eller ved andre særlige grunner. 

 

De økonomiske konsekvensene av saksvolumet er vurdert til å være om lag 300 000 

kroner i året. Det er her tatt høyde for at det også kan komme spørsmål om regelverket 

for behandlingen i forliksrådet i forkant av eventuelle erstatningssaker. Departementet 

legger opp til en rammeoverføring av 300 000 kroner fra kap. 400 Justis- og beredskaps-

departementet til kap. 440 Politiet i statsbudsjettet for 2022. For 2021 tildeles et beløp 
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tilsvarende halvårseffekten. Merk at årets tildeling er på kap. 400 Justis- og 

beredskapsdepartementet, og skal posteres der.  

 

Ved spørsmål kan Sivilavdelingen v/seniorrådgiver Désirée Ruud kontaktes, e-post 

desiree.ruud@jd.dep.no, tlf. 22 24 54 13. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Unni Gunnes 

ekspedisjonssjef 

 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 
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