Balsfjord kommune – for framtida
Vår dato

Balsfjord kommune

08.07.2020

Vår referanse

2020/432 12390/2020
Arkivkode: 033

Vår saksbehandler

Deres dato

Deres referanse

Janne Britt Solvang, tlf 40020575

«REFDATO»

«REF»

«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Særutskrift: Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2021
- 31.12.2024

Janne Britt Solvang
Møtesekretær
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Postadresse
Rådhuset
9050 Storsteinnes
Org.nr. 940 208 580

E-post/internett
Telefon
Bankgiro
postmottak@balsfjord.kommune.no77 72 20 00
4710 04 00126
www.balsfjord.kommune.no
77 72 22 00 (Malangstun)

2 av 5

Balsfjord kommune

Særutskrift
Dato 08.07.2020

Referanse
Arkivkode:

2020/432 033

Vår saksbehandler

Janne Britt Solvang, tlf 40020575
Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg
70/20
Kommunestyret

Møtedato
10.06.2020

Valg av møtefullmektidger til forliksrådet for perioden 01.01.2021
- 31.12.2024

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
Journalposter
I 19.12.2019 Valg av forliksråd for perioden 2021 - 2024

Justis og beredskapsdepartementet

Saksopplysninger:
I følge Tvistelovforskriftens §3 og § 6-7, sjette ledd, skal det i hvert forliksråd være et utvalg av
faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene oppnevnes av kommunestyret og skal
velges for 4 år av gangen. Antall medlemmer skal tilpasses saksmengden i forliksrådet og
kommunens innbyggertall.
Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med flere enn 25.000
innbyggere skal det være minst 5 medlemmer.
Som fast møtefullmektig kan enhver person over 25 år oppnevnes. Den oppnevnte må ha
alminnelig god
samfunnsmessig kunnskap. Personen må også beherske norsk skriftlig og muntlig.
Møtefullmektigene møter på vegne av en part om denne ikke kan være tilstede under
forliksrådsmøte.
Møtefullmektigene får sin godtgjørelse dekt av vedkommende part.
Verken kommunen eller sekretariatet har noe ansvar for vederlaget eller noen plikt til å formidle
betaling
fra parten til møtefullmektigen.
Vilkår for å kunne velges
Reglene i Domstolloven §§ 71 – 74 gjelder også i valg av møtefullmektig til forliksrådet.
Domstollovens § 71 utelukket fra valg på grunn av stilling er:
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1. Stortingets representanter og vararepresentanter
2. Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte
ved
Statsministerens kontor
3. Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet
6. ansatte i Justisdepartementet, politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre
7. ansatte og studender ved politihøgskolen og fengselsskolen
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
Domstollovens § 72 utelukket fra valg på grunn av vandel er:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start
er
mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden
dommen var rettskraftig
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel
i
mer enn ett år, og det valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller
vedtakelsen
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven
kan
medføre fengsel i mer enn ett år, og det valg periodens start er mindre enn 10 år siden
avgjørelsen
var rettskraftig.
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter føreste ledd nr 1 eller 3, avhengig av lengden
av
den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter
første ledd.
Domstollovens § 73
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70 – 72
Domstollovens § 74
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier
det, eller
vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to
perioden
tidligere. Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.

4 av 5

Disse har vært valgt inn for valgperioden 01.01.2017 – 31.12.2020:
Kurt Terje Nordkyn Klaussen, Mestervik
Anne Grethe Eriksen, Nordkjosbotn
Aase Jendine Hanssen, Meistervik
Anne Grethe Eriksen er ikke valgbar for ny periode.

Vurdering:
Balsfjord kommunestyre bes oppnevne 3 medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger til
forliksrådet.
Det skal ikke velges vara.
Møtefullmektigene møter på vegne av en part om denne ikke kan være tilstede under
forliksrådsmøte.
Valget vil gjelde for perioden fra 01.01.2021 – 31.12.2024

Ordførers innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Behandling i Kommunestyret - 10.06.2020:
Ole Johan Rødvei fremmer forslag på vegne av AP; H og FRP:
Kurt Klaussen og Åse Jendine Hanssen
Jens Olav Løvlid fremmer forslag på vegne av SP og Rødt:
Hans Jan Kjoshaug
Begge forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak fra Kommunestyret - 10.06.2020:
Møtefullmektiger til Foliksrådet for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024:
Kurt Klaussen
Åse Jendine Hanssen
Hans Olav Kjoshaug

Rett utskrift:
Janne Solvang
møtesekretær

