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FRITAK FRA VERV SOM VARAMEDLEM OG VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL
LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Særutskrift KST-sak 79/20 – Felles forliksråd for Lillehammer, Gausdal og Øyer 01.01.2021 –
31.12.2024: Organisering av felles forliksråd, møte 22.10.2020
Sammendrag:
Det legges i denne saken fram forslag om å godkjenne søknad om fritak fra verv som
varamedlem, velge nytt varamedlem og vedta endret rekkefølge på varamedlemmene til
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, ble av Lillehammer kommunestyre den 18. juni 2020 i
sak 69/20 valgt som første varamedlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for
perioden 2021-2024.
Valg av Liv Gun Bøe Gratzer som første varamedlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal
forliksråd for perioden 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret i Øyer den 22.10.2020 i sak
79/20 om organisering av felles forliksråd.
Hun søker om fritak for vervet grunnet overgang til ny jobb med mye reising.
Fakta
Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem «dør eller flytter fra kommunen, eller når det
opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 eller 56 første
ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar
kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen», jf.
domstolloven § 59 første ledd. Valget foretas som flertallsvalg.
Det følger av henvisningen til domstolloven § 56 første ledd med videre henvisning til
domstolloven § 74 at det med «varig forhindret fra å gjøre tjeneste» menes at helsetilstand
eller andre særlige grunner tilsier det. «Varig forhindret» omfatter også det tilfellet at et
varamedlem ved suppleringsvalg velges til ordinært medlem og dermed er forhindret fra å
gjøre tjeneste som varamedlem, jf. Ot.prp. nr. 43 (1947) til endringslov 19. juni 1947 nr. 4
side 2.

Videre gir § 59 andre ledd kommunestyret en alminnelig adgang til å frita et
forliksrådsmedlem for å gjøre tjeneste.
Vurdering:
Søknaden om fritak fra verv
Liv Gun Bøe Gratzer sin begrunnelse for søknaden om fritak er at hun begynner i ny jobb
med mye reising. Begrunnelsen kan ikke ses å være en gyldig grunn for å innvilges fritak
etter domstolloven § 59 første ledd.
Etter domstolloven § 59 andre ledd kan kommunestyret «tillate et medlem eller
varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første
ledd».
Det foreslås at Liv Gun Bøe Gratzer innvilges fritak for vervet etter domstolloven § 59 andre
ledd.
Valg av nytt varamedlem
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer, jf. domstolloven § 27.
Suppleringsvalg av medlemmene gjennomføres som flertallsvalg, jf. domstolloven § 57
andre ledd jf. kommuneloven §§ 7‑4 flg.
Etter domstolloven § 53 første ledd må medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet
«være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er
fradømt stemmerett i offentlige anliggender».
To personer som ønsket verv i forliksrådet ved valget i 2021 har etter forespørsel sagt seg
villige til å stille som kandidater på nytt.
Kandidatene er
1. Trond Harald Jakobsen, født 27.05.1974, bosatt i Lillehammer kommune.
2. Anita Steinslien, født 31.08.1971, bosatt i Gausdal kommune.
Begge er vandelsvurdert i november 2021 og har fått godkjent vandel.
Statsforvalteren har uttalt at det kan velges varamedlem til forliksrådet som er bosatt i
Gausdal kommune så lenge det er enighet om oppnevnelsen til felles forliksråd i både Øyer,
Gausdal og Lillehammer.
Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn, jf.
domstolloven § 27. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Med unntak av varamedlemmet som søker om fritak fra verv, består varamedlemmene av
en kvinne og en mann. Kjønnskravet vil være oppfylt uavhengig av hvem av kandidatene
som velges.
Jakobsen har uttalt at det kan være vanskelig å møte som møtefullmektig på kort varsel
grunnet arbeidssituasjon. Dette er bakgrunnen for at Anita Steinslien foreslås som nytt
varamedlem.
Rekkefølgen på varamedlemmene
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser, jf. domstolloven § 27.
Det foreslås at varamedlemmene med lengst erfaring blir tilkalt først.

Det foreslås at rekkefølgen på varamedlemmene endres slik at Hege Rundsveen rykker opp
til varamedlem nr. 1, Håvard Granskogen rykker opp til varamedlem nr. 2 og Anita
Steinslien blir varamedlem nr. 3.
Rekkefølgen på medlemmene i forliksrådet endres ikke.
Konklusjon
Det foreslås at Liv Gun Bøe Gratzer innvilges fritak for sitt verv som varamedlem av
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. Det foreslås også at Anita
Steinslien velges som nytt varamedlem og at rekkefølgen på varamedlemmene endres.
Saksframlegget sendes til Lillehammer og Gausdal for behandling i kommunestyrene der.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, fritas for sitt verv som varamedlem av
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024.
2. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien.
3. Ny rekkefølge på varamedlemmene blir som følger:
- Varamedlem nr. 1: Hege Rundsveen, Gausdal
- Varamedlem nr. 2: Håvard Granskogen, Øyer
- Varamedlem nr. 3: Anita Steinslien, Gausdal
4. Vedtakets punkter 1-3 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer,
Øyer og Gausdal også vedtar disse punktene.
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