
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Valgnemnda 

 

Møtested: Fjernmøte via Teams 
Møtedato: 02.06.2020 Tid: 09:30 - 10:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

8/20 20/1239     
  VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR 

PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024  
  

 
9/20 20/1261     
  VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR 

PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024  
  

 
10/20 20/1370     
  VALG AV MEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN VED VESTOPPLAND 

OG SØR-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 01.01.2021 
- 31.12.2024  

  

 
11/20 20/1471     
  VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 

31.DESEMBER 2024  
  

 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Leder 
 
    
 
 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no


  Sak  8/20 

Side 2 av 11  

VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 
2021 TIL 31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1239     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Eidsivating lagmannsrett 04.02.2020 
Domstolloven 
 
Sammendrag: 
Det velges 3 kvinner og 3 menn fra Øyer kommune i de to alminnelige utvalg for Innlandet 
Vest lagsogn for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Eidsivating lagmannsrett skriver i brev av 04.02.2020: 
«For perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 skal det velges representanter til to 
alminnelige utvalg av meddommere for Eidsiva lagmannsrett; ett for kvinner og ett for menn. 
Antallet skal være like stort, og de som velges skal kunne tjenestegjøre så vel i straffesaker 
som i sivile saker. Valget skal være gjennomført innen 1. juli 2020. 
 
Lagmannsretten opplyser med dette om hvor mange meddommere hver kommune skal 
velge til de to utvalgene. 
 
Eidsivating lagdømme består av tre lagsogn. Innlandet Øst utgjør ett lagsogn og omfatter 
tidligere Hedmark fylke. Innlandet Vest utgjør ett lagsogn og omfatter tidligere Oppland fylke 
(unntatt Jevnaker). Kommunene i Viken fylke som sokner til Øvre og Nedre Romerike 
tingrett, utgjør Romerike lagsogn. 
 
Antallet meddommere i de alminnelige utvalg for Innlandet Vest lagsogn er fastsatt til 113 
kvinner og 113 menn. Herav faller på Øyer kommune 3 kvinner og 3 menn. 
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Hvem som er 
valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, fremgår av 
bestemmelsene i domstolslovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
 
Det er nødvendig at valgene forberedes grundig slik at så vel utelukkelsesgrunner som 
eventuelle fritaksgrunner, klarlegges før valget. Dette er viktig blant annet fordi eventuelle 
feil kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig eller ikke. I den forbindelse vises det 
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særlig til bestemmelsene i domstolsloven §§ 70-75 som blant annet omfatter krav til alder og 
vandel, og utelukkelse på grunn av stilling. Det vises også til domstolsloven § 76 som 
pålegger kommunene å slette personer fra listen som ikke lenger fyller vilkårene for å stå på 
listen. 
 
Det anmodes særskilt om at kommunene i samsvar med domstolsloven § 67 sørger for at 
utvalget av meddommere blir så bredt sammensatt som mulig slik at utvalgene på best mulig 
måte representerer alle deler av befolkningen, blant annet i forhold til alder og etnisk 
bakgrunn og kultur. Det er imidlertid en aldersgrense på 70 år på det tidspunktet perioden 
starter. Meddommerne som velges må påregne å gjøre tjeneste i om lag to saker per år». 
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten 
etter bestemmelsen i domstolloven § 68 siste ledd. Forøvrig kan alle ulike kombinasjoner 
velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i lagmannsretten og 
jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem. 
 
Vurdering: 
Det skal velges 3 kvinner og 3 menn fra Øyer kommune som meddommere til de to 
alminnelige utvalg for Innlandet Vest lagsogn for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter meddommere med søknadsfrist 
01.05.2020. Kommunedirektøren har etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres 
ønsker og kompetanse et forslag på medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som meddommere i de alminnelige utvalg for Innlandet Vest lagsogn for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 velges følgende 3 kvinner og 3 menn: 
Kvinner: 
Bratt, Inger Synnøve 
Harjo, Unni Helen Viker 
Lerfald, Merete 
 
Menn: 
Broen, Erling 
Olsen, Svein Otto 
Skovdahl, Niklas Aas 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 



  Sak  9/20 

Side 4 av 11  

VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 
2021 TIL 31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1261     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Domstolsloven 
Brev fra Sør-Gudbrandsdal tingrett datert 03.03.2020 
 
Sammendrag: 
Det velges 4 kvinner og 4 menn fra Øyer kommune som meddommere til  
Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune er bedt om å foreta valg til to utvalg av meddommere ved Sør-Gudbrandsdal 
tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024; ett for kvinner og ett for menn. 
Retten ber om at det velges 15 kvinner og 15 menn fra Øyer. Valget skal være gjennomført 
innen 1. juli 2020 etter bestemmelsen i domstolloven § 66 første ledd. 
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Hvem som er 
valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, fremgår av 
bestemmelsene i domstollovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
 
Det er nødvendig at valgene forberedes grundig slik at så vel utelukkelsesgrunner som 
eventuelle fritaksgrunner, klarlegges før valget. Dette er viktig blant annet fordi eventuelle 
feil kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig eller ikke. I den forbindelse vises det 
særlig til bestemmelsene i domstolloven §§ 70-75 som blant annet omfatter krav til alder og 
vandel, og utelukkelse på grunn av stilling. Det vises også til domstolsloven § 76 som 
pålegger kommunene å slette personer som ikke lenger fyller vilkårene for å være 
meddommer. 
 
Det anmodes særskilt om at kommunene i samsvar med domstolloven § 67 sørger for at 
utvalget av meddommere blir så bredt sammensatt som mulig slik at utvalgene på best mulig 
måte representerer alle deler av befolkningen, blant annet i forhold til alder, etnisk bakgrunn 
og kultur. Det er imidlertid en aldersgrense på 70 år på det tidspunktet perioden starter. 
Meddommerne som velges må påregne å gjøre tjeneste i om lag to saker per år. 
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Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten 
etter bestemmelsen i domstolsloven § 68 siste ledd. Forøvrig kan alle ulike kombinasjoner 
velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og 
jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem. 
 
Konklusjon: 
Det skal velges 15 kvinner og 15 menn som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett. 
Det har vært annonsert på kommunens nettside, og innen fristens utløp 1.mai har det meldt 
seg 2 interesserte.  
 
Kommunen plikter å kontrollere kandidatene, så det vil bli foretatt en vandelskontroll av de 
som blir foreslått av valgnemnda.  
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Vurdering: 
Det skal velges 15 kvinner og 15 menn fra Øyer kommune som meddommere til Sør-
Gudbrandsdal tingrett.  
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter meddommere med søknadsfrist 
01.05.2020. De som har vært valgt som meddommere i perioden 2017-2020 og 
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er forespurt. Samlet har det meldt seg 11 
kvinner og 8 menn. I utvalget til tingretten må det være likt antall kvinner og menn. Samme 
person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten. Det 
medfører at Øyer kommune kun kan velge 4 kvinner og 4 menn. Kommunedirektøren har 
etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres ønsker og kompetanse et forslag på 
medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som meddommere til Sør- Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges følgende 4 kvinner og 4 menn: 
Kvinner: 
Brekke, Ena Kristin 
Moen, Torun Adelheid 
Perstad, Elin Marit Stavsviken 
Steinslien, Anne Guri 
 
Menn: 
Grimsrud, Steinar 
Høglien, Johnny 
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Larsen, Svein 
Løken, Sverre Sparby 
 
 
 
Ådne Bakke        Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV MEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN VED VESTOPPLAND OG SØR-
GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1370     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Jordskiftelova 
Domstolloven 
Brev fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett datert 05.03.2020 
 
Sammendrag: 
Det velges 5 kvinner og 5 menn fra Øyer kommune som jordskiftemeddommere til 
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune er bedt om å foreta valg av nye jordskiftemeddommere til Vestoppland og  
Sør-Gudbrandsdal jordskifterett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024. Valget skal 
være gjennomført innen 1. juli 2020 etter bestemmelsen i domstolloven § 66 første ledd. 
 
I hvert jordskiftesogn skal det være et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere, jfr. 
jordskiftelova av 21.06.2013 nr. 100 § 2-5. 
 
Jordskifterettslederen har i medhold av jordskifteloven § 2-5 fastsatt hvor mange det skal   
være i utvalget fra hver kommune. Fra Øyer skal det velges 10 medlemmer. Jordskiftelova § 
2-5 fastslår at det skal være like mange medlemmer av hvert kjønn i utvalget.  
 
Jordskiftelova § 2-5 og domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 kap. 4 fastsetter krav til hvem 
som kan velges. De som blir valgt skal være kyndige i de sakene som jordskifteretten 
vanligvis behandler. Det bør velges medlemmer med ulik bakgrunn og alder. Meddommere 
og skjønnsmedlemmer er ikke fritatt for valg til utvalget av jordskiftemeddommere  
(jordskiftelova § 2-5).  
 
Jordskiftedommeren skal oppnevne meddommere som er kyndige i det saken gjelder. Derfor 
er det en fordel at kandidaten har en bakgrunn som kan være til hjelp i de sakene som 
jordskifteretten behandler. I utvalget bør det være en god variasjon i fagkompetanse og 
bakgrunn kandidatene imellom. Eksempler på yrkesbakgrunn/kompetanse kan være 
gårdbruker, skogbruker, entreprenør, arealplanlegger, eiendomsmegler, veg/vegplanlegging, 
regnskap, takst av eiendom/bygg og offentlig ansatte.  
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Kandidaten bør ha normalt god helse (som regel er det befaring som et ledd i 
forhandlingene). Kandidaten bør være motivert for oppdraget som meddommer, og ha et 
arbeid som ikke hindrer eller gjør det vanskelig å ta permisjon. Det er en stor fordel om 
kandidaten kan bruke vanlige digitale verktøy.  
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Hvem som er 
valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, fremgår av 
bestemmelsene i domstollovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
 
Det er nødvendig at valgene forberedes grundig slik at så vel utelukkelsesgrunner som 
eventuelle fritaksgrunner, klarlegges før valget. Dette er viktig blant annet fordi eventuelle 
feil kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig eller ikke. I den forbindelse vises det 
særlig til bestemmelsene i domstolloven §§ 70-75 som blant annet omfatter krav til alder og 
vandel, og utelukkelse på grunn av stilling. Det vises også til domstolloven § 76 som pålegger 
kommunene å slette personer fra utvalget av jordskiftedommere som ikke lenger fyller 
vilkårene for å stå i utvalget. 
 
Vurdering: 
Det skal velges 5 kvinner og 5 menn fra Øyer kommune til særskilt utvalg av 
jordskiftemeddommere.  
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter meddommere med søknadsfrist 
01.05.2020. Kommunedirektøren har etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres 
ønsker og kompetanse, forslag på medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som jordskiftemeddommere til Vestoppland og Sør- Gudbrandsdal jordskifterett for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 velges følgende 5 kvinner og 5 menn: 
Kvinner: 
Bratt, Inger Synnøve 
Harjo, Unni Helen Viker 
Lerfald, Merete 
Perstad, Elin Marit 
Skåden, Laila Jonassen 
 
Menn: 
Granskogen, Håvard 
Grimsrud, Steinar 
Høglien, Johnny 
Larsen, Svein 
Olsen, Svein Otto 
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Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1471     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Innlandet fylkeskommune datert 26.03.2020 
Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 13.12.2019 
Domstolloven  
Skjønnsprosessloven 
 
Sammendrag: 
Det velges fire skjønnsmedlemmer fra Øyer kommune for perioden 01.01.20121 – 
31.12.2024.  
 
Saksutredning: 
Ifølge skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestingene, etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene, innen 15.oktober året etter hvert kommune- og fylkestingsvalg, velge 
skjønnsmedlemmer for sitt fylke. Utvalget er felles for lagmannsretter, tingretter og 
jordskifteretter. Oppnevningen gjelder for fire år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra 
hvert domssogn som departementet fastsetter. Fylkeskommunen fastsetter antall 
skjønnsmedlemmer fra hver kommune basert på folketall.  
 
Det skal velges 31 skjønnsmedlemmer til Sør-Gudbrandsdal tingrett herav tre fra Øyer 
kommune. Kommunene og tingrettene anmodes om å oppnevne et tillegg på 20% flere enn 
det som er oppgitt, dvs at i det i Øyer velges fire skjønnsmedlemmer. 
 
Vilkår for utvelgelse: 
Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74 
gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter 
domstolloven § 90 første ledd annet punktum. 
 
Ved oppnevning av utvalget skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og 
at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved 
skjønn. 
 
I brev fra Justis- og beredskapsdepartementet er det uttalt at det særlig må påses at det i 
utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med kompetanse knyttet til ulike sider 
av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom samt innsikt i bygningsvesen og i jord- og 
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skogbruk. Videre står det at domstolene i sin virksomhet er avhengig av erfarne og 
velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og at dette hensynet bør tillegges betydelig vekt ved 
valget. Det er i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet også gjort oppmerksom på at 
flere domstoler overfor Domstolsadministrasjonen (DA) har uttrykt at de i liten grad har bruk 
for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og de har gitt uttrykk for at det er 
viktigere med skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser 
og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Et annet felt som anses som viktig, er 
kompetanse innenfor økonomi, revisjon og regnskap. 
 
Ved oppnevningen i fylkestinget gjelder de alminnelige saksbehandlings- og 
avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig. Dette innebærer at 
kommunelovens bestemmelse om minst 40% representasjon av hvert kjønn skal følges så 
langt det er mulig, jf. Kommunelovens § 7-6, 3.ledd. 
 
Vurdering: 
Det skal velges fire skjønnsmedlemmer fra Øyer kommune for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2024. 
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter skjønnsmedlemmer med søknadsfrist 
01.05.2020. Kommunedirektøren har etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres 
ønsker og kompetanse et forslag på medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 
Høglien, Johnny 
Olsen, Svein Otto 
Vedum, Anita Lerfald 
Øvstegård, Åse Harjo 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


