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Forliksrådet - valg av faste møtefullmektiger for 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å utpeke utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet, i henhold til
tvistelovens forskrift § 3 første avsnitt, for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020.

Rådmannens saksutredning:
I henhold til lov om mekling og rettergang i sivile tvister av 17.6.2005 nr. 90 (tvisteloven),
med tilhørende forskrift skal kommunen utnevne minst 3 møtefullmektiger til forliksrådet.
Det hensettes fra forskriften § 3 første avsnitt:
«Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet.
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall
medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall.
Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25 000
innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50 000
innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000
innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer».
Møtefullmektigens oppgave er å møte i forliksrådet på anmodning av en part som ikke har
møteplikt, dvs. bor utenfor kommunen eller har gyldig forfall. Part som ønsker å bruke
møtefullmektig vil få oppgitt navn og adresse på fullmektigene av forliksrådets sekretariat ved
lensmannskontoret, og vil selv kontakte møtefullmektig om saken. Godtgjøring til
møtefullmektig utgjør maksimalt 1/3 rettsgebyr og skal dekkes av parten.
Siden 2006 har det vært vanlig i Lier kommune at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til
å utpeke utvalget av møtefullmektiger i forliksrådet. Loven åpner for en slik delegasjon av
oppgaven. Den siste fullmakten som er gitt utgår 31.12.2016.
Rådmannen foreslår at kommunestyret fatter vedtak som forlenger rådmannens fullmakt til å
utpeke utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet med nye 4 år.

