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DYREVERNNEMNDER FOR 2017 - 2020  
 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Mattilsynet av 16.09.2016. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret melder tre kandidater til felles dyrevernnemnd for Lillehammer, Gausdal, 
Øyer og Ringebu (Dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør) for perioden 2017 – 2020. 
 
Saksutredning: 
Dagens dyrevernnemnder fungerer fram til 31.12.16 og Mattilsynet skal oppnevne 
dyrevernnemnder for ny virkeperiode 2017 – 2020. 
 
Ved Lov om dyrevelferd, som trådte i kraft 01.01.10, ble de lokale dyrevernnemndene en del 
av Mattilsynet og de er ikke lenger selvstendige forvaltningsenheter. Det skal sikres at 
dyrevernnemndene kan utøve sitt lekmannsskjønn etter Lov om dyrevelferd på en god, 
enhetlig og kostnadseffektiv måte. Lovendringen har medført en del endringer i praktisk 
bruk av nemndene, likevel slik at nemndenes viktige funksjon med å representere 
lekmannsskjønnet ivaretas. I vår geografisk store region anses deltakerne i dyrevernnemnda 
som viktige lytteposter for dyrevelferden i kommunene, og deltakernes innsats utgjør et 
viktig bidrag til Mattilsynets tilsynsressurs. 
Som følge av lovendringen er det Mattilsynets ansatte som skal ivareta 
forvaltningskompetansen og gjøre det meste av skrivearbeidet. Mattilsynets avdelingssjefer 
har ansvaret for at nemndene utnyttes på en god og hensiktsmessig måte, tilpasset 
oppgavene i hvert distrikt. 
 

Instruks for dyrevernnemndene er endret fra 4. februar 2016. De viktigste endringene er at 
nemndene kan bestå av 3-10 medlemmer, bruk av varamedlemmer faller bort og maksimal 
deltagelse i nemnda på 8 år gjelder ikke lenger. 
 
Kommunene bes om å foreslå ansvarlige personer med praktisk erfaring fra dyrehold til 
nemndene. Det ønskes personer med både erfaring og kapasitet til å utøve vervet. 
Mattilsynet vil ved utvelgelse av nemnda søke å oppnå en kjønnsbalansert sammensetning. 
Det er aktuelt å rekruttere personer med erfaring fra næringsproduksjon (storfe, småfe, 
svin, pelsdyr, fjørfe, dyreparker og oppdrettsvilt) og fra ulike hobby- og sportsaktiviteter, 
inkludert hest, kjæledyr, sledehund, mv.  
 



Følgende personer er representert fra Øyer i dagens dyrevernnemnd for Øyer og Ringebu:
    
Elin Johnsen       - medlem 
Geir Langset   - varamedlem 
Linn Veronika Brattås  - varamedlem 

 

Som følge av endret funksjon for nemnda, Mattilsynets nye organisering og endret instruks, 
har strukturen på nemndene blitt evaluert og tilpasset etter en prosess våren 2016.  
 
I perioden 2017 – 2020 vil Øyer tilhøre dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør. Dette vil bli en 
nemnd som representerer kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. I denne 
nemnda vil det være 4 medlemmer og det ønskes ett medlem fra hver kommune. Det skal 
ikke oppnevnes varamedlemmer.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Følgende personer meldes som kandidater til dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør for 
perioden 2016 – 2020: 
 
Navn:        Erfaring: 
…………………….                   ……………………… 
…………………….                                                                               ………………………. 
……………………..                                                                              …………………………. 
 
Eli Eriksrud Laila Odden 
Konstituert rådmann 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 18.10.2016 sak 12/16 
 
Behandling: 
Det ble fremmet et omforent forslag om at de tre personene som er representert fra Øyer i 
dagens dyrevernnemnd for Øyer og Ringebu blir forespurt om gjenvalg: 
Elin Johnsen   -medlem 
Geir Langset   -varamedlem 
Linn Veronika Brattås  -varamedlem 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
De tre kandidatene blir spurt om gjenvalg for perioden 2017 – 2020 før behandlingen i 
kommunestyret den 27.10.2016. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Følgende personer meldes som kandidater til dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør for 
perioden 2017 – 2020: 
 
 
 



Navn:         
Elin Johnsen            
Geir Langset        
Linn Veronika Brattås           
 
De tre kandidatene blir spurt om gjenvalg for perioden 2017 – 2020 før behandlingen i 
kommunestyret den 27.10.2016. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.10.2016 sak 96/16 
 
Behandling: 
Bare en av kandidatene – Elin Johnsen er forespurt. 
Håvard Granskogen (SP)  fremmet forslag om at saken utsettes til alle tre kandidatene er 
forespurt om gjenvalg, og at saken behandles i kommunestyremøtet den 24.11.2016. 
Håvard Granskogens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til alle de tre kandidatene er forespurt om gjenvalg, og at saken behandles i 
kommunestyremøtet den 24.11.2016. 
 
De tre kandidatene er forespurt om gjenvalg og har sagt ja til å stille som kandidater. Av 
hensyn til fristen for å melde inn kandidater rår rådmannen formannskapet til å behandle 
saken med hjemmel i Kommunelovens § 13, utvidet myndighet i hastesaker. 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Rådmannens forslag vedtak: 
I samsvar med valgnemndas innstilling til kommunestyret, meldes følgende personer som 
kandidater til dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Sør for perioden 2017 – 2020: 
 
Navn:         
Elin Johnsen            
Geir Langset        
Linn Veronika Brattås   
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneloven § 13, utvidet myndighet i hastesaker. 
Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i møte 24.11.2016. 
 
Eli Eriksrud Laila Odden 
Konstituert rådmann 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
 
 
 


