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Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2020 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommunestyre velger følgende som faste møtefullmektiger til felles forliksråd for Lunner og 
Gran kommuner: 
1... 
2... 
 
Vararepresentanter: 
1... 
2... 
 
Møtefullmektigene velges for perioden fra 01.01.2020 til 31.12.2023. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Domstolloven av 13.08.1915 Nei 
Tvistelovsforskriften av 21.12.2007 Nei 
Informasjon om å være møtefullmektig i forliksrådet, hentet fra nettsiden til 
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namnsmenn (SFN), datert 14.11.2016 

Ja 

Epost fra Forliksrådssekretær, Politiet, mottatt 18.11.2019 Ja 
Epost fra Forliksrådssekretær, Politiet, mottatt 20.11.2019 (korrigert utvalgsperiode) Ja 
 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge et utvalg av faste møtefullmektiger som skal delta i meklinger i møter i 
forliksrådet for Lunner og Gran kommune, på bakgrunn av fullmakt gitt av den parten han eller hun 
representerer. De faste møtefullmektigene skal velges for perioden 01.01.2020 til 31.12.2023, det 
vil si snarest mulig. Gran kommunestyre velger to faste møtefullmektiger og to vara, mens Lunner 
kommunestyre velger en fast møtefullmektig og en vara. Nytt forliksråd velges i september 2020. 
 

 
Saksutredning 
 

Saksgang Møtedato 
Valgutvalget            
Kommunestyret            
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Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal velge to faste møtefullmektiger til forliksrådet og to vara for disse. Krav til de 
som skal velges fremgår under. Se vedlagt beskrivelse av møtefullmektigenes roller og oppgaver. 
 
Politiet ved sekretariatet for forliksrådet henvendte seg til Gran kommune og Lunner kommune i 
epost 18.11.2019, med informasjon om at ny valgperiode er fra 01.01.2020 til 31.12.2024, og med 
påminnelse om å velge nye møtefullmektiger. Valgperioden ble i epost fra forliksrådssekretær 
20.11.2019 korrigert til 01.01.2020 til 31.12.2023. 
 
Om forliksrådet 
I henhold til domstolloven § 27 skal alle kommuner ha et forliksråd. Gran og Lunner kommuner har 
felles forliksråd, jf. dl § 27 siste ledd. Stortinget vedtok en omorganisering av den sivile rettspleien på 
grunnplanet, med virkning fra 01.01.2006. For forliksrådet betydde dette at det administrative 
ansvaret ble overført til Justisdepartementet, mens sekretariatsfunskjonen nå utføres av politiet. 
Kommunestyret i Gran oppnevnte medlemmer til felles forliksråd med Lunner kommune, i K-sak 
102/16 i møtet 22.09.2016. Forliksrådets medlemmer er oppnevnt for perioden 01.01.2017 til 
31.12.2020. Valg av nytt forliksråd vil bli lagt fram for behandling i kommunestyret innen utgangen av 
september 2020. Fylkesmannen i Innlandet foretar den formelle oppnevningen av forliksrådene. 
 
Valg av faste møtefullmektiger 
Hvert forliksråd skal også ha et utvalg av faste møtefullmektiger, som oppnevnes av kommunene. 
Etter avtale mellom kommunene velger Gran kommunestyre to faste møtefullmektiger og to vara, 
mens Lunner kommunestyre velger en fast møtefullmektig og en vara. Disse utgjør til sammen 
utvalget av faste møtefullmektiger for kommunenes felles forliksråd. 
 
Møtefullmektigenes oppgaver 
Møtefullmektigene møter i forliksrådet og deltar i mekling på bakgrunn av fullmakt gitt av den parten 
han eller hun representerer. Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN) gir nærmere 
informasjon om det å være møtefullmektig, på sine hjemmesider. Kopi av informasjonen fra SFN er 
lagt ved saken, til orientering. 
 
Krav til den som velges 
Tvistelovsforskriften § 3 fastslår blant annet hvilke krav som stilles til de personene som kan 
oppnevnes til faste møtefullmektiger: «… 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…» 
 
Det anses å være en fordel av de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. 
Medlemmene oppnevnes for inntil fire år av gangen, og det skal være minimum tre medlemmer i 
utvalget. Det er ikke et vilkår at møtefullmektig er bosatt i kommunen.  
 
Det skal være kjønnsbalanse blant de som velges, jf. likestillingsloven § 13, tilsvarende 
kommuneloven §§ 7-5 og 7-7. Når utvalget har to eller tre medlemmer skal begge kjønn være 
representert. Når det skal velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst to. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Domstolloven av 13.08.1915, Tvistelovsforskriften av 21.12.2007. 
 
Utdrag fra tvistelovsforskriften: 
 

§ 3.Utvalg av faste møtefullmektiger 

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. 

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. Medlemmer i 

utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være 

uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende 

hensyn, herunder egne interesser. 

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til 

tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part. 

 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret oppnevnte utvalget av faste møtefullmektiger for 01.01.2016 til 31.12.2019 i K-sak 
20/16 i møtet 11.02.2016. Møtefullmektiger for perioden 01.01.2020 til 31.12.2023 må velges 
snarest mulig. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nye faste møtefullmektiger til forliksrådet slik det 
fremgår av saksutredningen, i kommunestyremøtet 12.12.2019. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Politiet v/ sekretariatet for forliksrådet, Lunner kommune, og de som velges til faste 
møtefullmektiger til forliksrådet i Gran og Lunner, informeres om kommunestyrets vedtak. 
 
 

 
Dato: 20. november 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


