KURS FOR FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG ANSATTE
INNENFOR SIVIL RETTSPLEIE I POLITIET VÅREN 2019
Forliksrådsarbeid
-

Disse kursene gjelder for forliksrådsmedlemmer og sekretærer. Merk at det også vil være
nyttig for varamedlemmer i forliksrådet å delta.
- Vedlagt følger kursprogram, samt oversikt over kurssteder, tid og påmeldingsskjema.
Forliksrådsdommere og sekretærer melder seg på i best mulig grad det kurs som er mest
hensiktsmessig/naturlig for deres region. Det er greit at leder og sekretær samordner påmelding
slik at det sendes samlet fra deres forliksråd. Det er viktig at dette samordnes slik at en tar
ansvar for endringer på evt. bestillinger. Deltakere prioriteres i den rekkefølge de melder seg på.
2 uker før kursstart er det ikke mulig for avbestillinger, men at dere da setter inn varamenn.
Forelesere:
Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett og
Jonn Ola Sørensen, Tingrettsdommer Follo Tingrett.
Kursavgift:
Sekretærer kr 750.I tillegg kommer hotell/dagpakke, se vedlegg.
Fakturering skjer etter påmelding
NB! For forliksrådsmedlemmer dekker Justisdepartementet kursavgift, hotell og billigste
reisemåte. Hotellet sender faktura for oppholdet til tjenestestedet. Forliksrådsmedlemmer sender
selv reiseregninger via DFØ som fører utgiftene på kap. 414 post 21.
For sekretærer og øvrige deltakere dekkes alle utgifter av eget distrikt/enhet.
Deltakerne er selv ansvarlig for å melde forfall innenfor fristen - 2 uker før kurset starter.

Styret ber om at alle bruker elektronisk påmelding.
Etter påmeldingsfristens utløp stenges muligheten for elektronisk påmelding.
Påmeldingsfrist er
25. januar 2019
Alle andre henvendelser går til Lise Kristiansen, Veralia 23, 3219 Sandefjord
eller e-post: lise.kristiansen@politiet.no

OPPLÆRING FOR DOMMERE OG SEKRETÆRER I
FORLIKSRÅDENE VÅREN 2019
Dagpakke:
ikke boende:

Ekstra døgn,
enkeltrom:

2660,00

670,00

1190,00

11.03 - 12.03

2455,00

595,00

1095,00

Storefjell 1001

21.03 - 22.03

2185,00

605,00

1090,00

4. Sandefjord

Scandic Park
Hotel

25.03 - 26.03

2741,00

746,00

1159,00

5. Molde

Scandic Seilet

01.04 - 02.04

2425,00

510,00

1120,00

6. Bodø

Scandic Havet
Hotel

08.04 - 09.04

2585,00

620,00

1390,00

7. Gjøvik

Quality Hotel
Strand

29.04 - 30.04

2290,00

550,00

1095,00

8. Tromsø

Scandic
Ishavshotel

06.05 - 07.05

2515,00

605,00

1210,00

Sted:

Hotell:

Dato:

1. Hell

Scandic Hell
Hotel

04.03 - 05.03

2. Stavanger

Clarion Hotel
Stavanger

3. Gol

Pris: inkl.
dagpakke
dag 2:

Møtested for storbyene våren 2019 er Stavanger. Storbymøte 11.03.2019 kl 17.00 – 18.00
Prisen er for hele kurset. Dagpakkeprisen er pr dag for ikke-boende.
Tilknytningsdøgn vil bare bli dekket av justis ved særlige forhold som må dokumenteres.
Ut over det må eventuelle tilknytningsdøgn betales av deltagerne selv.
For påmelding, se link elektronisk påmelding.
Program, se vedlegg.

KURS FOR FORLIKSRÅD
VÅREN 2019
SAMARBEIDSUTVALGET FOR FORLIKSRÅD OG NAMSMENN (SFN)
FOR FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG SEKRETÆRER

Kursdag 1 – Felles for dommere og sekretærer
kl. 10.00-11.00
Registrering og kaffe og rundstykker
kl. 11.00
Kort innledning av kursleder
kl. 11.10
Gjennomgang av grunnlaget i tvisteloven for møtet i forliksrådet
kl. 11.30
Rollespill med illustrasjon av ulike problemstillinger –
illustrasjonsvideo
kl. 12.00
Pause
kl. 12.15
Fortsetter med rollespill med illustrasjon av ulike problemstillinger illustrasjonsvideo
kl. 13.00
Lunsj
kl. 14.00
Domsresultat – bevisførsel og sannsynlighetsovervekt
kl. 15.00
Pause
kl. 15.15
Juridisk metode
kl. 16.00
Pause med kaffe og kake/frukt
kl. 16.30
Gruppeoppgaver – skriving av dom basert på rollespillet
kl. 17.30
Dagen avsluttes
kl. 19.00
Middag
Kursdag 2 - for dommere
kl. 09.00
Gjennomgang av dommer basert på innlevering kvelden før
kl. 10.30
Pause
kl. 10.45
Mangler, garantier og reklamasjon. Konsekvenser av avtalebrudd i
kjøpsretten, ved avhending av fast eiendom og håndverkeravtaler.
kl. 12.00
Lunsj
kl. 13.00
Om sakskostnader
kl. 14.00
Pause
kl. 14.15
Om oppfriskning i forliksrådet
Om parter, partsrepresentasjon, prosessfullmektiger og
møtefullmektiger
Kl. 15.00
Dagen avsluttes
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Kursdag 2 – kun for sekretærer
kl. 09.00
Nettbasert opplegg laget av Ivar Flø fra PHS, oppgaveløsning og
workshop
kl. 10.30
Pause
kl. 10.45
Nettbasert opplegg laget av Ivar Flø fra PHS, oppgaveløsning og
workshop
kl. 12.00
Lunsj
kl. 13.00
Om sakskostnader med fokus både på sekretærer og dommere
kl. 14.00
Pause
kl. 14.15
Om oppfriskning i forliksrådet med fokus på både sekretærer og
dommere
Om parter, partsrepresentasjon, prosessfullmektiger og
møtefullmektiger
Kl. 15.00
Dagen avsluttes

Vi presiserer at hele dag to vil ha faglig innhold for både dommere og sekretærer. Noe
av dagen er satt av til eget opplegg for sekretærene, mens resten av dagen gjennomføres
i fellesskap.

Ta med:
Særtrykk av tvisteloven
Bærbar pc til skriving av dom (organiseres av det enkelte forliksråd)
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