
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Valgnemnda 

 

Møtested: Fjernmøte via Teams 
Møtedato: 25.08.2020 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. 
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VALG AV RÅDGIVENDE ORGAN I STEDSNAVNSAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2060     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/20 Valgnemnda 25.08.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges medlemmer og varamedlemmer til rådgivende organ i stedsnavnsaker for 
perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Valg og sammensetning 
Rådgivende organ i stedsnavsaker har 7 medlemmer med varamedlemmer og sammensettes 
slik: 2 velges av og blant Plan- og miljøutvalgets medlemmer, der den ene skal være leder i 
Plan- og miljøutvalget, 1 lokalkjent på Tretten, 1 lokalkjent i Øyer, 1 Øyer fjellstyre og 2 fra 
Øyer-Tretten Historielag 
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Det rådgivende organet har uttalerett før Plan – og miljøutvalget skal treffe vedtak i 
stedsnavnsaker og skal bidra til at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak i 
navnesaker treffes. I tillegg kan utvalget benyttes som rådgivere på lokalkunnskap i tidligere 
faser av saksbehandlingen i navnesaker.  
 
De generelle fellesreglene for kommunale møter gjelder.  
 
Øyer-Tretten Historielag sine representanter: Ola Håkon Ourom og Einar Moe. 
 
 
Vurdering: 
I reglementet står det ingenting om konstituering av organet. Kommunedirektøren mener 
det er naturlig at leder for plan- og miljøutvalget blir leder av organet og den andre 
representanten blir nestleder.  
 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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Møte i valgnemnda den 21.11.2019 – sak 13/19: 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda fremmet forslag om at saken utsettes til etter at Fjellstyret og Øyer-
Tretten Historielag har oppnevnt sine representanter. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til etter at Fjellstyret og Øyer-Tretten Historielag har oppnevnt sine 
representanter. 
 
Forslag til innstilling: 
Plan- og miljøutvalgets leder:         Marthe Lang-Ree, leder 
Plan- og miljøutvalget:         …………………………….., nestleder 
Historielaget:                                     Ola Håkon Ourom og Einar Moe  
Øyer fjellstyre:                                   ……………… 
1 lokalkjent fra Øyer:                        ……………… 
1 lokalkjent fra Tretten:                   …………….. 
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VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL  
31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1525     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/20 Valgnemnda 25.08.2020 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 145/19, møte 28.11.2019 
Brev fra Innlandet politidistrikt datert 31.03.2020 
Domstolloven 
Rundskriv G 55/99 Valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere, 
skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 1999 - våren 2000 
 
Sammendrag: 
Det velges 2 medlemmer, en mann og en kvinne, fra Øyer kommune til felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 145/19, møte 28.11.2019: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i 
hht Domstollovens § 27, andre ledd. 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 

 
Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge og er både en 
meklingsinstitusjon og en domstol. Det er kommunestyret som velger medlemmer til 
forliksrådet. Namsfogden i Innlandet ivaretar funksjonen som forliksrådssekretær for 
forliksrådene i Innlandet.  
 
I henhold til domstolloven § 57 skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15. 
oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Dette medfører at det innen 15.10.2020 må 
velges forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024. 
 
Det skal velges tre faste og tre varamedlemmer til forliksrådet. Etter sammenslåingen av 
forliksrådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal skal det velges et medlem og et varamedlem 
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fra hver kommune. Det skal både blant medlemmer og varamedlemmer være både kvinner 
og menn. Varamedlemmene skal bli oppnevnt i rekkefølge. 
 
Politiet skriver bl.a i brev datert 31.03.2020: 
«Hvem kan velges som forliksrådsmedlemmer? 
Domstolloven § 56 angir hvem som kan velges som forliksrådsmedlem: «Som 
forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven.» Se 
også Rundskriv G-50/99 nr 2 med merknad: «Departementet vil fremheve at forliksrådene i 
vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse 
oppgaven, er det derfor nødvendig at det til forliksrådsmedlemmer bare velges personer som 
i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på 
kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta 
forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres av fylkesmennene eller av 
Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene. Departementet finner grunn 
til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved 
valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre 
er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden 
med å skifte ut hele forliksrådet på en gang». I tillegg til vandelsattest bør det undersøkes 
om personene er vederheftige, jf. Domstolloven § 53. Forespørsel om vederheftighet kan 
sendes til namsfogden» 
 
Vurdering: 
Steinar Grimsrud ble valgt som leder i forliksrådet for Øyer for perioden 01.01.2017 – 
31.12.2020. Åse Brattrok Ryager ble valgt som 1.varamedlem for samme periode. Steinar 
Grimsrud har i mail til Øyer kommune datert 17.04.2020 meddelt at han ikke ønsker å 
fortsette som medlem i forliksrådet. Han har forespurt Håvard Granskogen og Åse Brattrok 
Ryager som har sagt ja til å stille som medlem/varamedlem i felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.  
 
Det er foretatt vandelskontroll og kontroll av vederheftighet av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling er lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Som medlem/varamedlem fra Øyer kommune til felles forliksråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges:  

             Granskogen, Håvard og Ryager, Åse Brattrok. 
2. Det vil senere bli tatt stilling til hvem av de to valgte som blir medlem/varamedlem i 

felles forliksråd.  
3. Det vil senere bli tatt stilling til rekkefølgen på de tre varamedlemmene (en fra hver 

av de tre kommunene). 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


