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Rådmannens forslag til vedtak:
Som faste møtefullmektiger til Søgne og Songdalen forliksråd oppnevnes:
Helge Andersen, Buheiveien 17, 4640 Søgne
Trond Reitan, Trysnesveien 31, 4640 Søgne
Rigmor Fløgstad, Hølleveien 151 A, 4640 Søgne

Bakgrunn for saken:
I tvisteloven § 6-7 pkt. 6 heter det: Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste
møtefullmektiger. Kommunen skal oppnevne medlemmene til dette utvalget for inntil 4 år av
gangen.
Videre i forskrift til tvisteloven av 21.12.2007 under § 3 heter det:
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet.
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 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 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.

Saksutredning:
Det er tatt kontakt med følgende kandidater til utvalg av faste møtefullmektiger til Søgne og
Songdalen forliksråd:
Helge Andersen, Buheiveien 17, 4640 Søgne
Trond Reitan, Trysnesveien 31, 4640 Søgne
Rigmor Fløgstad, Hølleveien 151 A, 4640 Søgne
De har sagt seg villige til å påta seg oppgaven.

Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

