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FELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER 01.01.2021 - 
31.12.2024 : ORGANISERING AV FELLES FORLIKSRÅD  
 
Vedlegg:  
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Særutskrift KST-sak 125/19, møte 28.11.2019 – Felles forliksråd for Lillehammer -
regionen  

 Brev fra Innlandet politidistrikt datert 31.03.2020  
 Særutskrift KST – sak 61/20 møte 24.09.2020 – Valg av forliksrådsmedlem og 

varamedlem for perioden 2021-2024 
 Særutskrift KST – sak 008/06, møte 02.02.2006 - delegering av myndighet og 

oppnevning av  møtefullmektiger til forliksrådet 
 Rundskriv G 55/99 Valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, 

meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 199-2000  
 Brev fra Innlandet politidistrikt  

 
SAMMENDRAG: 
 
Det velges navn til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal  kommuner.  
 
Det velges medlemmer, leder blant disse og varamedlemmer til felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.  
 
Kommunestyrets vedtak i sak 008/06, 02.02.2006 om oppnevning av fem felles 
forliksrådsfullmektiger for Lillehammer, Gausdal og Øyer , videreføres.  
 
De tre kommunestyrene behandler saken hver for seg med likelydende innstilling.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 125/19, møte 28.11.2019:  

 Kommunestyret i Gausdal 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 § 27, med oppstart av nytt felles forliksråd fro 
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.  
 
Det skal velges tre faste medlemmer og tre varamedlemmer til forliksrådet. Etter 
sammenslåingen av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal skal det velges et medlem 
og et varamedlem fra hver kommune. Det skal både blant medlemmer og varamedlemmer 
være både kvinner og menn. Varamedlemmene skal bli oppnevnt i rekkefølge.  
 
Innlandet politidistrikt skriver i sitt brev datert 07.10.2020:  
« Kan vi be om at dere navner det nye forliksrådet til «Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og 
Gausdal»? 
Samme type benevnelsen er foreslått for resten av Innlandet, for eksempel. Forliksrådet i 
Nord- Gudbrandsdal, Forliksrådet i Nord -Østerdal osv.  
Bakgrunnen for det er at alle forliksrådene i Innlandet da får lik språkstruktur fremover. I 
dag er det noe varierende  benevnelser, men med de nye felles rådene som Innlandet nå får 
etter hvert, er det mulig å få navnebenevnelsen lik» 
 
Tidligere vedtak angående valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer : 
 
Kommunestyret i Gausdal kommune har i sak 61/20 den 24.09.2020 valgt Guro Ihler som 
medlem og Hege Rundsveen som varamedlem i felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og 
Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.  
 
Kommunestyret i Øyer kommune har i KST-sak 59/20 den 03.09.2020 valgt Håvard 
Granskogen og Åse Brattrok Ryager som medlem/varamedlem i felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Det er 
presisert at det senere vil bli tatt stilling til hvem som blir medlem/varamedlem i felles 
forliksråd.  
 
Kommunestyret i Lillehammer kommune har i sak 79/20 den 24.09.2020 valgt Steinar 
Heltmark og Liv Gun Gratzer som medlem/varamedlem i felles forliksråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
 
 
 
Valg av faste møtefullmektiger til felles forliksråd:  
Kommunestyret i Gausdal fattet følgende vedtak i sak 008/06, møte 02.02.2006: 



  
 
 

  
 
 

 

1. Gausdal kommune oppnevner felles møtefullmektiger til forliksrådet med Lillehammer og Øyer 
som beskrevet i saksutredningen.  
2. Myndigheten til å oppnevne møtefullmektiger fra Gausdal delegeres til rådmannen.  
 
Ved hvert forliksråd skal det være oppnevnt et antall faste møtefullmektiger, oppnevnt av 
kommunen for 4 år. Antall fullmektiger følger av kommunes innbyggerantall, det skal være 
minimum tre. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minimum fem faste 
møtefullmektiger.  
 
Funksjonen møtefullmektiger innebærer å representere/prosedere for en part i forliksrådet, det 
være seg både privatpersoner og firmaer eller hvilken som helst part som ikke selv kan møte, 
bl.a. av praktiske grunner, for eksempel lang reise.  
 
Som fast møtefullmektig «…. Kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med 
alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som behersker skriftlig og muntlig norsk 
språk».  
 
Ifølge loven er det ingenting i veien for å oppnevne felles fullmektiger for flere kommuner så 
lenge kommunene tilhører samme tingrettsembete. Det ble fra  2006 oppnevnt fem felles 
forliksrådsfullmektiger for Lillehammer, Gausdal og Øyer, fordelt 3-1-1.  
 
 
VURDERING: 
 
Kommunedirektørene foreslår at kommunestyrevedtak fra januar/februar 2006 om at det 
oppnevnes fem felles forliksrådsfullmektiger for Lillehammer, Gausdal og Øyer fordelt med 
3-1-1, videreføres.  
 
Det er naturlig at ledervervet og rekkefølgen på de tre varamedlemmene til felles forliksråd 
rullerer mellom kommunene. Dette hensynet følges opp ved oppnevning for neste 
valgperiode.  
 
Likelydende innstilling blir lagt fram til behandling i de tre kommunestyrene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 



  
 
 

  
 
 

 

 
 

1. Som navn på felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner velges: 
«Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og Gausdal».  

 
2. Som forliksrådsmedlemmer/forliksrådsvaramedlemmer til felles forliksråd for 

Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges:  
Medlemmer:       Varamedlemmer:  
1.Åse Brattrok Ryager, Øyer     1. Liv Gun Gratzer, Lillehammer  
2.Guro Ihler, Gausdal     2. Hege Rundsveen, Gausdal  
3.Steinar Heltmark, Lillehammer    3. Håvard Granskogen, Øyer  

 
3. Som leder til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for 

perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: Åse Brattrok Ryager, Øyer  
 

4. Tidligere vedtak om oppnevning av felles møtefullmektiger til forliksrådet 
videreføres.  


