Trondheim kommune

Saksframlegg
VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL TRONDHEIM FORLIKSRÅD
Arkivsaksnr.: 11/1775
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Som møtefullmektiger til Trondheim Forliksråd velges følgende 13 møtefullmektiger:
Turid Stenseth
Gunhild Rem
Arne Silset
Arnfinn Brechan
Berit Svarva
Geir Jarle Sirås
Jan Aune
Randi Wiggen
Bjørn Yseteng
Hanne Dyveke Søttar
Espen Agøy Hegge
Marit Kristine Vea
Atle Gunnesmo.

Valget gjelder til 31.12.2012.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fra Justisdepartementet mottatt en henvendelse hvor de ber bedt om å
minne kommunene/forliksrådene om plikt til å oppnevne møtefullmektiger til Forliksrådet. Det følger av
tvisteloven § 6-7 sjette avsnitt at hvert forliksråd skal ha et utvalg av faste møtefullmektiger.
Lovendringene trådte i kraft midt i en valgperiode, og derfor er ikke møtefullmektiger blitt oppnevnt.
Hva er en møtefulmektig?
En møtefullmektig er en person som fører en sak, eks. et forsikringsselskap i Oslo har en sak som må
behandles i Forliksrådet i Trondheim. I stedet for da å reise hit og føre saken, kan forsikringsselskapet
ringe en av de møtefullmektige og spørre om vedkommende kan føre saken.
Betaling avtales direkte i hver sak. Forliksrådet har ikke noe å gjøre med betalingen.
Iflg.forskrift til tvisteloven § 3 tredje ledd fremgår at maksimal godtgjøring til møtefullmektig
tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og e.
Godgjøringen dekkes av vedkommende part.
Betaling er max kr. 430,- pr. sak. (iflg. Tore Eid, Forliksrådet)
Disse sakene foregår på dagtid fortrinnsvis mandag og tirsdag fra kl. 0900 – 1500.
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I informasjon fra Justis- og Politidepartementet fremgår:
”Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er 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. Møtefullmektigen bør
kunne få noe veiledning om forliksrådet og forliksrådsbehandlingen ved å henvende
seg til det aktuelle forliksråd.
Møtefullmektigens forhold til parten
Det er viktig å understreke at møtefullmektigen i forliksrådsbehandlingen kun
representerer den parten han har fått oppdraget fra. Ved oppnevningen skal
møtefullmektigene gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengige av
andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av
utenforliggende hensyn. Det er viktig at det på forhånd tydelig avklares mellom parten
og møtefullmektigen hva fullmakten innebærer og hvor langt møtefullmektigen kan
strekke seg for bl.a. å få til et forlik under meklingen. I enkelte tilfeller kan det være
hensiktsmessig at en slik fullmakt gjøres skriftlig. Parten har selv et ansvar for å være
tydelig overfor møtefullmektigen om hvor langt fullmakten går, og hva han ønsker
oppnådd ved forliksrådsbehandlingen. Dersom parten ikke oppfyller dette ansvaret,
må møtefullmektigen på eget initiativ ta spørsmålet opp med parten.
Fullmaktsforholdet bør avklares i god tid før møtefullmektigen skal møte i forliksrådet.
Møtefullmektigen må sørge for å få alle relevante dokumenter fra parten og på forhånd
sette seg godt inn i disse.
Møtefullmektigens opptreden i forliksrådet
Møtefullmektigen skal av parten få en skriftlig møtefullmakt som legges frem for
forliksrådet. Av denne skal det gå frem at møtefullmektigen har anledning til å møte
på vegne av parten.
Under forliksrådsbehandlingen må møtefullmektigen hele tiden være klar over at
han/ hun representerer partens interesser. Møtefullmektigen har ikke anledning til å
gå utover partens påstander uten at parten har samtykket til dette. Møtefullmektigen
har heller ikke anledning til å inngå forlik uten partens samtykke. Dersom parten har
gitt møtefullmektigen fullmakt til å inngå forlik, må innholdet av forliket være i
overensstemmelse med partens ønsker.”
Videre fremgår av § 3 i Forskrift om forliksråd(forliksrådsforskriften) at 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.
Ved henvendelse til Tore Eid, Forliksrådet, får vi opplyst at det er ønskelig med 10 møtefullmektiger.
Trondheim Forliksråd er valgt for perioden 01.05.2008 – 31.12.2012, og møtefulllmektiger velges derfor
frem til 31.12.2012.
Vi viser for øvrig til vedlagte brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med vedlegg.
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Konklusjon
Saken legges fram for bystyret til behandling.
Bystyresekretariatet i Trondheim, 07.03. 2011

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Ruth Normann
konsulent

Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag av 03.02.2011
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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