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Utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet
Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret i Kongsvinger velger 2 av 5 medlemmer til felles møteutvalg ved Forliksrådet i
Glåmdal etter valgkomitéens innstilling.

25.03.2021 Valgkomiteen
Votering:
Innstillingen er enstemmig.
Valgkomiteen- 004/21 Vedtak:
Saken utsettes.

25.03.2021 Kommunestyret
Votering:
Utsettelsesforslaget fra Valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret- 014/21 Vedtak:
Saken utsettes.

20.05.2021 Valgkomiteen
Votering:
Forslaget fra Torunn Arnesen, R, ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble satt opp mot forslaget fra Tommy Smedtorp, SP.
Forslaget fra Elin Såheim Bjørkli, AP, ble vedtatt med 17 (R, AP, V, SV, PP) mot 15 (SP, H, FRP, KRF)
stemmer.
Valgkomiteen- 008/21 Vedtak:
Valgkomiteen innstiller på følgende møtefullmektiger til Forliksrådet:
· Tove Hendnes

·

Geir Eriksen

20.05.2021 Kommunestyret
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
Kommunestyret- 036/21 Vedtak:
Kommunestyret i Kongsvinger velger følgende to møtefullmektiger til felles møteutvalg ved
Forliksrådet i Glåmdal:
· Tove Hendnes
· Geir Eriksen

Saksopplysninger
Forliksrådet i Glåmdal er etablert fra 1. mars 2021 som samarbeid mellom kommunene Sør-Odal,
Nord-Odal og Kongsvinger.
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene
oppnevnes for fire år av gangen. Flere kommuner kan gå sammen om et felles
møtefullmektigutvalg. En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen.
I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget.
Forliksrådet i Glåmdal representerer over 25 000 innbyggere, og utvalget skal derfor ha minst 5
medlemmer, jf. tvistelovforskriften § 3.
Som møtefullmektig kan oppnevnes enhver person 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 godtgjøring i henhold til
tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.
Vurdering
Rådmennene i de tre kommunene er enige om å anbefale at Kongsvinger velger 2 av medlemmene,
et av hvert kjønn. Det samme gjør Sør-Odal, mens Nord-Odal velger det femte medlemmet. På
denne måten har de ulike kommunene bidradd til valget og kjønnsbalansen er ivaretatt.
Det skal ikke velges vararepresentanter.
Sør-Odal tar sikte på valg i kommunestyret 29. april, Nord-Odal 5. mai og Kongsvinger 13.mai.
Kommunene fatter vedtak etter likelydende tekst.

