
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgnemnda
Møtested: Møterom 2.etg., Bygg- og anleggsavd.
Dato: 17.02.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

4. februar 2014

Per Ivar Stranden (sign.)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling
PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra 03.09.2012
PS 4/2014 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet 2014/329

PS 5/2014 Referatsaker/Orienteringer
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Side 4

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra 03.09.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2014/329-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 4/2014 17.02.2014
Kommunestyret 27.02.2014

Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret oppnevner følgende faste møtefullmektiger til forliksrådet:

1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….

Funksjonstiden er til 31.12.2016. 

Saksopplysninger

Tvisteloven § 6-7 (6) sier at det ved hvert forliksråd skal være et utvalg av faste 
møtefullmektiger. I hht. Forskrift om forliksrådene av 16. desember 2005 § 3 skal det være et 
utvalg av minst 3 faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd som oppnevnes av kommunen 
hvert fjerde år. En møtefullmektig trenger ikke være bosatt i kommunen.

Det har ikke blitt oppnevnt nye møtefullmektiger etter valget i 2011, og det er derfor nødvendig 
å gjøre en ny oppnevning som vil vare til 31.12.2016 (følger funksjonstiden for forliksrådet). I 
samtale med sekretær for forliksrådet opplyses det at de som var oppnevnt i forrige periode har 
fungert som møtefullmektig til forliksrådet for inneværende periode. Det opplyses videre at det 
bør velges fire møtefullmektiger i kommunen. 

Følgende er nå møtefullmektige:
1. Vigdis Blien
2. Nils Oskar Anthi
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3. Terese Nyborg

I tillegg satt Arne Røberg som møtefullmektig inntil av døde i 2013. 

Møtefullmektigen er den som møter opp som part (innkrever) for den som klager inn saker for 
forliksrådet, og må ikke forveksles med det å være medlem (dommer) i forliksrådet.  
Møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen skal kun representere den part han har fått 
oppdraget fra.

Sekretariatet skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt med navn og kontaktinformasjon på 
møtefullmektigene og skal gi parter som ønsker å benytte møtefullmektig nødvendig veiledning, 
slik at parten kan kontakte en fullmektig.

Den som velges som møtefullmektig må være over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig 
kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk, jf forliksrådsforskriften § 3 
annet ledd. Det anses å være en fordel at de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets 
virksomhet.  Den som velges må også ha plettfri vandel. 

Vurdering
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PS 5/2014 Referatsaker/Orienteringer
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