
Øyer kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Valgnemnda 

 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen" 
Møtedato: 07.06.2016 Tid: 08:30 - 08:40 

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. 61 26 81 13. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel 

 
 

9/16 16/674    
 VALG AV MEDDOMMERE TIL SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT 

01.01.2017 - 31.12.2020 (rettelse – et medlem oppført to ganger) 
 

 
10/16 16/767    
 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV   
 
 
 
 
 
  
 
Brit K. Lundgård 
Leder 
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VALG AV MEDDOMMERE TIL SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT 01.01.2017 - 31.12.2020 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 16/674    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/16 Valgnemnda 10.05.2016 
 
41/16 Kommunestyret 26.05.2016 
 
9/16 Valgnemnda 07.06.2016 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg interessert i å være meddommere. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Domstolsloven. 
 
Saksutredning: 
Fra Sør-Gudbrandsdal Tingrett er mottatt brev hvor det bes om at kommunene foretar valg 
av nye meddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020. Retten ber om det velges 15 
kvinner og 15 menn fra Øyer.  Valgene skal være gjennomført innen 1. juli 2012, jfr. 
domstolloven § 66 første ledd. 
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Det anmodes 
særskilt at kommunene i samsvar med domstolloven § 67 sørger for at utvalget av 
meddommere blir så bredt sammensatt som mulig slik at utvalget på best mulig måte 
representerer alle deler av befolkningen, blant annet i forhold til alder og etnisk bakgrunn og 
kultur.   
 
Hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan krev seg fritatt for valg, 
fremgår av bestemmelsene i domstollovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
 
Krav til den skal velges er nedfelt i domstolloven §§70-72 og består av følgende elementer: 
 

1. Generelle krav 
2. Personer utelukket på grunn av stilling 
3. Personer utelukket på grunn av vandel 

 
Fra loven refereres følgende: 

«§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig 
egnet til oppgaven.  

I tillegg må vedkommende  
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1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,  

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene,  

 

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.  

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:  

1. Stortingets representanter og vararepresentanter,  

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 
ansatte ved Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt 
begrenset politimyndighet,  

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,  

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,  

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c,  

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens 
start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 
år siden dommen var rettskraftig,  

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 
fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen 
var rettskraftig eller vedtakelsen,  
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6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 
år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver 
del for seg etter første ledd.»  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 
velges følgende 15 kvinner og 15 menn: 
 
 
Sveinar Kildal Laila Odden 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 10.05.2016 sak 7/16 
 
Behandling: 
Forslag til meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020: 
Åse Harjo Hagebakken    Svein Larsen 
Anne Marie Sveipe     Jon Finborud 
Torunn Adelheid Moen    Bjørn Bratt 
Lotte Nordli Wevelstad    Svein Otto Olsen 
Ena Kristin Brekke     Magnar Vedum  
Anne Hjelmstadstuen Jorde    John Berge 
Anne Guri Steinslien     Ole Hageløkken 
Marit Getz      Trond Erik Dalbu 
Nisveta Tiro      Kåre Nordby 
Brit Stenersen Lie     Arne Finn Brekke 
Elin Dagny Bådstø Fossheim    John Berge 
…………       Odd Halland 
………….                  Håvard Granskogen 
………….                                          …………. 
………….      …………. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 
velges følgende 15 kvinner og 15 menn: 
Åse Harjo Hagebakken    Svein Larsen 
Anne Marie Sveipe     Jon Finborud 
Torunn Adelheid Moen    Bjørn Bratt 
Lotte Nordli Wevelstad    Svein Otto Olsen 
Ena Kristin Brekke     Magnar Vedum  
Anne Hjelmstadstuen Jorde    John Berge 
Anne Guri Steinslien     Ole Hageløkken 
Marit Getz      Trond Erik Dalbu 
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Nisveta Tiro      Kåre Nordby 
Brit Stenersen Lie     Arne Finn Brekke 
Elin Dagny Bådstø Fossheim    John Berge 
………..                                                      Odd Halland 
…………       Håvard Granskogen 
…………       ……….. 
…………       ……….. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.05.2016 sak 41/16 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet et fellesforslag på nye medlemmer til meddommere til Sør-
Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020: 
 
Elin Heidi Slåsletten 
Inger Synnøve Bratt 
Lisa Kramprud 
Anita Lerfald Vedum 
Magnar Bjørke 
Erling Broen 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt i tillegg til valgnemndas innstilling som også ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 
velges følgende 15 kvinner og 15 menn: 
 
Åse Harjo Hagebakken    Svein Larsen 
Anne Marie Sveipe     Jon Finborud 
Torunn Adelheid Moen    Bjørn Bratt 
Lotte Nordli Wevelstad    Svein Otto Olsen 
Ena Kristin Brekke     Magnar Vedum  
Anne Hjelmstadstuen Jorde    John Berge 
Anne Guri Steinslien     Ole Hageløkken 
Marit Getz      Trond Erik Dalbu 
Nisveta Tiro      Kåre Nordby 
Brit Stenersen Lie     Arne Finn Brekke 
Elin Dagny Bådstø Fossheim    John Berge 
Elin Heidi Slåsletten     Odd Halland 
Inger Synnøve Bratt     Håvard Granskogen  
Lisa Kramprud      Magnar Bjørke. 
Anita Lerfald Vedum                 Erling Broen 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 16/767    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/16 Valgnemnda 07.06.2016 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad datert 06.05.2016. 
 
Saksutredning: 
Marthe Lang-Ree søker om fritak fra vervet som fast representant i kommunestyret, 
formannskapet og andre tilhørende verv tom 31.12.2016. 
Marthe Lang-Ree er valgt inn i følgende politiske verv for Øyer kommune for perioden 
22.10.2015- 31.10.2019: 

 Kommunestyret – fast medlem 

 Formannskapet – fast medlem 

 Valgnemnda – fast medlem (konsekvens av formannskapet) 

 Partssammensatt utvalg – fast medlem (konsekvens av formannskapet) 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem 

 Kommunereformen, prosjektgruppe  – fast medlem (avsluttes juni 2016) 

 Kommunereformen, styringsgruppe  – fast medlem (avsluttes juni 2016) 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem 

 Representant til Regionrådet – fast medlem 
 
Søknaden fremmes på bakgrunn av sykdom, og fritak fra politiske verv er anbefalt av legene. 
 
Vurdering: 
I kommuneloven § 15.2 heter det følgende: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Marthe Lang-Ree innvilges fritak fra sine politiske verv for Øyer kommune for perioden 
01.06.2016 – 31.12.2016. 
 
Som representanter for perioden 01.06.2016 – 31.12.2016 velges: 

 Kommunestyret – fast medlem: 

 Formannskapet – fast medlem: 

 Valgnemnda – fast medlem: 

 Partssammensatt utvalg: 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem: 

 Kommunereformen, prosjektgruppe  – fast medlem: 

 Kommunereformen, styringsgruppe  – fast medlem: 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem: 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem: 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem: 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem: 

 Representant til Regionrådet – fast medlem: 
 
Sveinar Kildal Laila Odden 
Rådmann 
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