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Oppnevning av nytt varamedlem til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer 
og Gausdal 

Det vises til Lillehammer kommunes oversendelse 1.2.2022 av vedtak fra Lillehammer, Øyer og 
Gausdal om suppleringsvalg av nytt varamedlem til Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
Statsforvalteren beklager den lange saksbehandlingstiden. 
 
Lillehammer kommunestyre behandlet saken 27.1.22 i sak 12/22, Gausdal kommunestyre behandlet 
saken 27.1.22 i sak 3/22 og Øyer kommunestyre behandlet saken 27.1.22 i sak 5/22. 
 
Alle de tre kommunestyrene vedtok at Liv Gun Bøe Gratzer fritas fra sitt verv som varamedlem i 
forliksrådet. Som nytt varamedlem valgte alle tre kommunestyrene Anita Steinslien. 
 
Statsforvalteren i Innlandet har vurdert valget og finner det lovlig. I medhold av 
domstolloven § 58 oppnevnes Anita Steinslien som nytt varamedlem til forliksrådet i 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. Oppnevningen gjelder frem til 31.12.2024. 
 
Domstolloven § 59 omhandler suppleringsvalg. Det følger av bestemmelsens fjerde ledd at den som 
oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i rekkefølge etter dem 
som er oppnevnt tidligere. Anita Steinslien oppnevnes dermed som varamedlem nummer tre, mens 
Hege Rundsveen rykker opp som varamedlem nummer en, og Håvard Granskogen som varamedlem 
nummer to. 
 
Rekkefølgen blir etter dette som følger: 
 
Medlemmer: 
1. Åse Brattrok Ryager (leder) 
2. Guro Ihler 
3. Steinar Heltmark 
 
Varamedlemmer: 
1. Hege Rundsveen 
2. Håvard Granskogen 



  Side: 2/2 

3. Anita Steinslien 
 
Varamedlemmer tilkalles i den rekkefølge oppnevningen viser. 
 
Har leder forfall, trer medlemmet som er nevnt først i oppnevningen, og som kan gjøre tjeneste, inn i 
lederens sted. 
 
Medlemmene kan ikke møte som medlem av forliksrådet før Statsforvalteren har mottatt signert 
dommerforsikring, jf. domstolloven § 60. Vi ber kommunene sørge for at det nye medlemmet 
signerer dommerforsikring så snart som mulig. 
 
Dommersforsikringen kan signeres elektronisk av det enkelte medlem via dette skjemaet: 
Dommerforsikring - SF (skjema.no) 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Ingrid Skauge-Skogheim 
seniorrådgiver 
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