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VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD  
2021-2024  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 67/22, møte 16.06.2022 
 
Sammendrag: 
Det foreslås å velge nytt varamedlem til Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd.  
 
Saksutredning: 
Fakta:  
Statsforvalteren i Innlandet godkjente ikke valget av det siste varamedlemmet som ble 
behandlet i kommunestyret 16.06.2022. Det må derfor velges et nytt varamedlem til 
forliksrådet.  
 
Suppleringsvalg av medlemmene gjennomføres som flertallsvalg, jf. domstolloven § 57 
andre ledd jf. kommuneloven §§ 7-4 flg.  
 
Vurdering: 
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».   
 
Etter domstolloven § 56 jf. § 70 andre ledd nr. 1 må forliksrådsmedlemmer være over 25 år 
og under 70 år ved valgperiodens start. Det skal bare velges personer som anses særlig 
egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.  
 
Inger Johanne Storengen, født 02.12.1964, bosatt i Lillehammer kommune, har sagt seg 
villig til å påta seg verv som varamedlem.  
 
Janne-Kristin Haugan, født 22.01.1958, bosatt i Lillehammer kommune, har sagt seg villig til 
å påta seg verv som varamedlem.  
 
Kandidatene er vandelsvurdert i november 2022 og har fått godkjent vandel.  
 
Kommunen har ikke mottatt informasjon om noen av kandidatene egner seg bedre til 
vervet enn andre. Kommunen foreslår derfor at kandidaten velges tilfeldig. Kommunen 
foreslår Inger Johanne Storengen som nytt varamedlem i forliksrådet. 



 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer, jf. domstolloven § 27. 
Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.   
 
 
Ny oversikt over medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet blir ved vedtak slik: 

Rangering  Etternavn  Fornavn  Kjønn  Kommune  
Leder  Ryager  Åse Brattrok  K  Øyer  
Medlem  Steinslien  Anita  K  Gausdal  
Medlem  Granskogen  Håvard  M  Øyer  
Varamedlem 1  Rundsveen  Hege  K  Gausdal  
Varamedlem 2  Jakobsen  Trond Harald  M  Lillehammer  
Varamedlem 3  Storengen Inger Johanne K Lillehammer  
 
 
Konklusjon:  
Det foreslås at Inger Johanne Storengen velges som nytt varamedlem for Lillehammer, Øyer 
og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Som nytt varamedlem for Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 
2021-2024 velges Inger Johanne Storengen. 
 

2. Vedtakets punkt 1 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer og 
Gausdal også vedtar dette punktet.  

 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 


