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Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet
perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe

Saksbehandler: Saksnr.: 13/04974-8
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Kari Margrethe Munthe fritas fra sitt verv som fast møtefullmektig ved forliksrådet

for resten av perioden.

2. Som nytt medlem av Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for resten
av perioden 2013-2016, til og med 31. desember 2016, velges: ………………….

Valgte medlemmer i utvalget 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.

Ås, 11.04.2014

Trine Christensen Andreas Brodahl
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: Ingen

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Fritakssøknad fra Kari Munthe, jf. 13/04974-7

Vedtak i saken sendes til:
Politiet, forliksrådets sekretariat v/Gunn Petersen, Postboks 3390, 1402 Ski
Kari Munthe
Valgt person
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Fakta i saken:
Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet ble valgt av kommunestyret i K-sak
44/12 den 20.06.2012, med senere fritak/nyvalg i K-sak 84/13 den 11.12.2013.
Utvalget av faste møtefullmektiger i forliksrådet har nå følgende medlemmer:
Dag Guttormsen, Kari Margrethe Munthe, Bjørn Bråte.

Kari Munthe søker i e-post 26.03.2014 om fritak fra vervet som møtefullmektig for
forliksrådet. Begrunnelsen er at alle møtene er i ordinær arbeidstid og at de svært
ofte ringer på meget kort varsel. Henvendelsene er mange og det lar seg ikke
kombinere med at hun er i 100 % stilling.

Begrunnelsen tilsvarer den som ble oppgitt ved siste fritak fra samme verv, jf. K-sak
84/13, 11.12.2013.

Tvisteloven § 6-7 fastsetter at det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved
hvert forliksråd. Utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen (6).
Personer som utfører arbeid eller verv for forliksrådet, eller som driver ervervsmessig
eller stadig rettshjelpsvirksomhet uten å være omfattet av (1) og (2), er ikke valgbare
(3).

Regler for utvalget fremgår av Tvistelovforskriften § 3 som lyder, utdrag:

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 … .

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.

Sammendrag av valgbarhetsvilkår:
Valgbarhetsvilkår er:

Enhver person over 25 år som har
alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og
som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_2-2#KAPITTEL_2-2
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1605
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Ikke valgbare er medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet som er:
Kjell-Ivar Brynildsen, Leif-Peder Holt, Rubina Mushtaq, Pål Vedeld, Beathe Lille og
Marit Fjermedal.

Vurdering og konklusjon:
Fritakssøknaden bør innvilges. Som ny fullmektig bør det velges en person som i
tillegg til å oppfylle valgbarhetskravene, har anledning til å delta i møter på dagtid.

Ikrafttredelse av vedtaket: Vedtaksdato.


