Dovre kommune

Møteinnkalling
Styre/råd/utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Kommunehuset Båtsto
30.10.2007
12:00

Det blir felles lunsj med det ”gamle” kommuestyret på Jetta kl. 11.00.
Sakene er lagt ut på kommunehuset Båtsto og i biblioteket Dombås fram til møtedagen.
Sakene ligger også ute på kommunens internettisder; www.dovre.kommune.no
Evt gyldig forfall meldes ordfører som sørger for innkalling av vararepresentanter i riktig
rekkefølge.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Dovre kommune, 24. oktober 2007
Erland A. Løkken
ordfører

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 47/07

Kommunestyrevalget 2007 - Godkjenning

PS 48/07

Valg av formannskap for perioden 2007 - 2011

PS 49/07

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2007-2011

PS 50/07

Valg av styrer, råd og utvalg 2008 – 2011 – ettersendes evt. deles ut i
møtet

Lukket

Dovre kommune

Saksnr:
2007/718 -2
Arkiv:
014
Saksbehandler:
Asbjørn Moen
Dato:
24.10.2007

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg
47/07
Kommunestyret

Møtedato
30.10.2007

Kommunestyrevalget 2007 - Godkjenning
1 S Kommunestyrevalget 2007 - Godkjenning
Vedlegg:
Utskrift av valgboken.
Vedtak til:
Saksutredning:
Bestemmelsene om kontroll av valget står i Valglovens § 13.4. Etter første ledd er det det
nyvalgte kommunestyret som skal treffe vedtak om å godkjenne valget.
Fylkesmannen fører ikke lenger kontroll med valgstyrenes møtebøker ved kommunestyrevalget.
Kommunestyret godkjenner selv valget på bakgrunn av innstilling fra valgstyret i hht.
valgboken.
Det er forutsatt at godkjenningen av valget skjer i det nye kommunestyrets konstituerende møte
jfr. Kommunelovens § 17.
Etter departementets syn vil det skape best indre konsistens i regelverket dersom
valget godkjennes før kommunestyret velger formannskap og ordfører. På denne bakgrunn
legger departementet til grunn at godkjenning - evt. underkjenning - av
valget tas opp som sak nr. 1 i det konstituerende møtet, og at tjenestegjørende ordfører leder
behandlingen av saken.
Dersom kommunestyret finner at valget er gjennomført i henhold til regelverket, godkjennes
valget. Deretter velges formannskap og ordfører osv.
Etter Valglovens § 13.4 femte ledd er det adgang til å kreve lovlighetskontroll av
kommunestyrets vedtak om å godkjenne valget. Fristen for å fremsette lovlighetsklage er sju dager etter at vedtaket ble truffet. Ellers gjelder Kommunelovens § 59 om
lovlighetsklage tilsvarende.

Vurdering:
Arbeidet med teknisk gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 i Dovre er
også denne gang gjennomført på en trygg og forsvarlig måte.
I Dovre ble det gitt god informasjon i forbindelse med avgivelsen av stemmer.
Informasjonen man ga var bl.a at det ikke lenger benyttes stemmeseddelkonvolutter og at
stemmesedlene måtte brettes på riktig måte for å ivareta hensynet til hemmelige valg.
Slik god informasjon ble gitt både ved forhåndsstemming og under valgtinget.
Ingen stemmesedler ble forkastet pga. manglende stempel.
Det var også nytt at de respektive stemmestyrene skulle telle avgitte stemmer både til
fylkestinget og til kommunestyret. Dette ga en mulighet til kontroll av avgitte stemmer i
kretsene mot totalt antall stemmer til hvert enkelt parti både ved kommunestyrevalget og
fylkestingsvalget. Det var derfor gledelig å kunne konstatere at stemmestyrenes tall fullt ut
stemte overens med summen av antall stemmer som ble gitt til de forskjellige partiene korrigert
for antallet avgitte blanke stemmesedler.
Protokollene fra stemmestyrene med antall kryss i manntall og samme antall stemplede
stemmesekler stemte også i fht. samlet opptelling av alle stemmesedler.
Valgprotokollen er logisk komplisert og er derfor ikke helt enkel å få 100% riktig utfylt.
Det oppstod derfor en liten feil i protokollen ved at forhåndsstemmer lagt til side i en tabell ble
tatt med to ganger uten at dette hadde noen praktisk betydning.
Både opptelling og "stikking" av kandidatstemmer/slengere ble gjennomført valgnatten på en
rask og betryggende måte og det rettes i den forbindelse en takk til alle valgmedarbeidere, både
stemmestyrer, tellekorps og "stikkere" og kontrollører, for vel utført arbeid.
Ordførerens innstilling:
Kommunestyret vedtar:
Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Dovre ble gjennomført i samsvar med gjeldende
regelverk.
I samsvar med Valglovens § 13.4 godkjennes kommunestyrevalget 2007 i
Dovre kommune.
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Valg av formannskap for perioden 2007 - 2011
1 S Valg av formannskap
Vedlegg:
Valgbok utsendt i i forbindelse med godkjenning av Kommunestyrevalget 2007.
Vedtak til:
Saksutredning:
I konstituerende møte skal det velges formannskap , jfr. KL. §§ 17.1 og 2.
Kommuneloven § 8 nr. 1 inneholder regler om formannskapets medlemstall.
Hvem som er utelukket fra valg eller hvem som kan kreve seg fritatt framgår av § 14.
Det er bare de faste kommunestyremedlemmene, ikke varamedlemmene, som kan velges til
formannskapet.
Reglene om kjønnskvotering i § 37 nr. 3 pålegger kvotering hvis ett av kjønnene oppnår mindre
enn 40% representasjon.
Vurdering:
Siden siste valg er Kommuneloven endret/utvidet med etterstående
§ 38a. Avtalevalg.
1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer
skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.
2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og
varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall
medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan
innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall
medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av
kommunestyret eller fylkestinget.

3. Skal det velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40
prosent blant dem som velges. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være
representert. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av disse regler,
skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å
oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av
kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse
reglene følges så langt det er mulig.
Av praktiske årsaker anbefales det at kommunestyrets valgte medlemmer/grupper avklarer valg
til styrer, råd og utvalg på forhånd slik at avtalevalg kan benyttes.

Valgnemndas innstilling:
Innstillingen foreligger i eget dokument og er utlevert kommunestyrets medlemmer.
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Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2007-2011
1 S Valg av ordfører og varaordfører
Vedlegg:
Vedtak til:
Saksutredning:
I konstituerende møte skal det velges ordfører og varaordfører, jfr. KL. §17.2/3.
Valg av ordfører og varaordfører reguleres av kommuneloven §§9 og 38.
Valgnemndas innstilling:
Innstillingen foreligger i eget dokument og er utlevert kommunestyrets medlemmer.
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Valg av styrer, råd og utvalg 2007 - 2011
1

S

Valg av styrer, råd og utvalg 2007 - 2011

Vedlegg: (alle forslag til kandidater til styrer, råd og utvalg tatt inn i saken)
Vedlegg: ( i saksmappen beror, valgregler, vedtak, frasigelser, m.v.)
Vedtak til:
Saksutredning:
For valgperioden 2007-2011 skal det velges 44 styrer, råd og utvalg, jfr. etterstående
innstilling fra valgnemnda.
Valgnemnda består av: Bengt Fasteraune(SP), Else Hole Ulekleiv (SP), Guri Ruste (AP),
Per Arnold Backe (H) og Åge Haugen (FRP).
Vurdering:
Alle innstillinger som er gjort avspeiler i det alt vesentlige valgresultatet etter årets
kommunevalg.
Senterpartiet og Høyre har inngått et samarbeid og kommer således ut med styrkeforholdet 11
mot Arbeiderpartiets 5 mandater og Fremskrittspartiets ene mandat.
Ved et evt. forholdsvalg ville dette innebære følgende fordelinger:
Formannskapet 4 for de 2 samarbeidspartene og 1 representant for Arbeiderpartiet.
I utvalg med 9 medlemmer blir fordelingen 6 for samarbeidspartene og 3 for Arbeiderpartiet.
Valgnemdas innstilling:
Valgnemnda anbefaler at kommunestyret foretar alle valg som avtalevalg, jfr. Kl. 38a, på
grunnlag av nedenforstående innstilling til valg av styrer, råd og utvalg, ved at det stemmes over
hvert enkelt utvalg.

Dovre kommune – Styrer-, råd og utvalg 2007 - 2011
- Innholdsfortegnelse Nr.

Styre/råd/utvalg
Ajour 22. oktober 2007

01
02
03
04
05
06
07

Gjennomgående bestemmelser
Kommunestyre
Formannskap
Ordfører/varaordfører
Partssammensatt styre
Oppvekst-, kultur- og omsorgsstyre
Plan-, nærings og utviklingsstyre

08
09
10
11

Kontrollutvalg
Klagenemnd
Fjellstyre
Eldreråd

12

Ungdomsråd

13

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

14
15

Forliksråd
Overformynderi

16
17

Arbeidsmiljøutvalg
Samarbeidsorgan – Lesja og Dovre kommuner

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Barnerepresentant
Ligningsnemnd/Overligningsnemnd
Skatteutvalg
Skattetakstnemnd eiendomsskatt
Overtakstnemnd eiendomsskatt
Heimevernsnemnd
Representant til kirkelig fellesråd
Kontrollutvalg – omsetning av alkohol
Dovrefjellrådet
Regionråd / arbeidsutvalg
Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap – rep.skap/styre
Valgnemnd

30
31
32

Lagrettemedlemmer/meddommer – Eidsivating lagmannsrett
Meddommere – Nord-Gudbrandsdal tingrett
Jordskiftemeddommere

33

Dovrelegatene

34

Hjerleidlegatene

35

Håkon Sommerfeldt Weidemanns legat

36
37
38
39
40
41
42

Tilsynsnemnder etter forbyggingsarbeider
Kommunenes Sentralforbund - rep. fylkesmøtet
Kommunal representant til Stiftelsen Norsk Kulturarv
Representant til representantskapet stiftelsen iNasjonalparker
Samnemnda for Musea i Nord-Gudbrandsdal
Stiftelsen Norsk Villreinsenter (avd. nord)
Styret for Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt

43
44
45
46

Styret for A/S Eidefoss
Trifikksikkerhetsutvalg
Vennskapskommunenemnd
Villreinnemnd for Ottadalen/Rondane/Snøhetta
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1. GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER
RETT OG PLIKT TIL Å DELTA I KOMMUNALE ORGAN:
Kommuneloven §40, 1. ledd:
Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter,
med mindre det foreligger gyldig forfall.
Merknader til kommuneloven §40, 1. ledd:
Møteplikten gjelder ikke ubetinget. Den som har ”gyldig forfall”, er fritatt for å møte.
Kommuneloven gir ingen nærmere veiledning om hva som ligger i dette kriteriet. Det er
imidlertid her antatt at man et stykke på vei kan bygge på kriteriene i Domstol-loven §105.
Som gyldig forfall etter denne bestemmelse regnes omstendigheter som fører til at
vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige og
uoppsettelige forretninger eller plikter kunne ha møtt.
Selv om det her opereres med relativt strenge kriterier, synes likevel bestemmelsen å åpne for et
visst rimelig skjønn.
Selv om det utvises rimelig skjønn bør man imidlertid vokte seg vel mot å gli ut i en praktisering
som kan medføre en direkte uthuling av møteplikten. Foruten å være direkte lovstridig, vil dette
selvsagt kunne medføre alvorlige problemer for organets saksbehandling og
beslutningsdyktighet.
Ansvaret for å hindre en slik utvikling vil i første rekke ligge hos det enkelte organs leder.
FORFALL:
Kommuneloven §16, punkt 1:
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer så vidt mulig
i den nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdsvalg, innkalles
varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.

UTTREDEN:
Kommuneloven §15, punkt 2:
Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valg- perioden, den
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

LIKESTILLINGSHENSYN:
Likestillingsloven §21: (Utdrag)
(Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.)
Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder m.v. med 4
medlemmer eller flere, skal hver kjønn være representert med minst 40% av med- lemmene. I
utvalg med mindre enn 4 medlemmer skal begge kjønn være represen- tert. Disse reglene gjelder
også for varamedlemmer.
Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det
åpenbart urimelig å oppfylle kravene.
Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha medlemmer fra
direkte valgte forsamlinger. Der valget foregår ved forholdsvalg, gjelder ikke reglene i første
ledd. Det skal likevel tilstrebes en mest mulig lik representasjon av begge kjønn i slike utvalg.
Etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet skal kommuner og fylkes- kommuner
sende rapport til Likestillingsombudet som utvalg m.v. som er valgt eller oppnevnt.
Likestillingsombudet kan overfor det oppnevnende ller velgende organ gi uttrykk for sin
vurdering av om kravene etter paragrafen her er oppfylt. Likestillingsombudet kan avvise eller
henlegge klage over sammensetningen av enkeltvalg. Likestillingsom- budets avgjørelse her kan
ikke påklages til Klagenemnda.
Oppnevnende eller velgende organ kan med full rettsvirkning foreta nyvalg eller nyoppnevning
etter likestillingsombudets merknader. Likestillingsombudet gir en samlet vurdering på grunnlag
av rapportene.
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2. KOMMUNESTYRE
SAMMENSETNING: (Partiene i alfabetisk rekkefølge)
Kommunestyret i Dovre består av 17 medlemmer ved varamedlemmer (i rekkefølge).
Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et
tillegg av 3.
Utdrag av kommuneloven §7:
Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov.
Valget gjelder for fire år. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulikt tall og skal i
kommuner med inntil 5000 innbyggere være minst 11.
En eventuell endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv i løpet av de tre første år
av valgperioden, men med virkning fra kommende valgperiode.
ARBEIDERPARTIET
Nr
01
02
03
04
05

Medlemmer
Børge Wilhelmsen
Øyvind Frich
Guri Ruste
Arild Dalseth
Johan Solli

Nr
01
02
03
04
05
06
07
08

Varamedlemmer
Helge Bueie
Reidun Løvås
Elin Ulateig Lindsøe
Hans Kåre Vorkinnslien
Irene Olsen Aavangen
Nils Gråberg
Masoud Ramezani
Jon Jarle Bakken

Nr
01
02
03
04

Varamedlemmer
Anne Stine Hjerkind Ekre
Hege Kathrin Hiller
Martin Ekre
Harald Frich

HØYRE
Nr Medlemmer
01 Per Arnold Backe

SENTERPARTIET
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Medlemmer
Bengt Fasteraune
Else Hole Ulekleiv
Oddny Garmo
Pål Rindal
Rannei Hovde
Odd Leif Angård
Frank Brækken
Frode Stordal
Ola Rindal
Inger Synnøve Killi

Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Varamedlemmer
Inger Lise Vorkinn
Astrid Elisabeth Ruste
Oda Marie Landheim
Bjørn Idar Selsjord
Ingerid Bjørkås
Konrad Eithun
Hans Olav Arnekleiv
Elin Marie Kroken
Rolf Maurstad
Oddrun Graffer
Stine Storengen
Hege Mølmen
Ola Håkon Korsvoll

Nr
01
02
03
04

Varamedlemmer
Sonja Sollibakke
Rune Haugen
Anna Johansen
Steinar Kveen

FREMSKRITTSPARTIET
Nr Medlemmer
01 Åge Haugen
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KOMMUNESTYRE, forts.

KOMPETANSE:
Kommuneloven §6:
Kommunestyret er det øverste kommunale organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så
langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
I Dovre kommune ble nytt delegasjonsreglement vedtatt i K-sak 14/95 (24.04.95).
Kommuneloven §60: (Utdrag)
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver
sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Det kan omgjøre vedtak av andre
folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre
vedtaket selv.
Kommunestyret skal påse at de kommunale regnskaper revideres på betryggende måte.
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §16)
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer vara- medlemmer
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt
ved forholdsvalg.
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3. FORMANNSKAP

SAMMENSETNING:
Etter vedtak i K-sak 24/95 skal Formannskapet ha 5 medlemmer med varamedlemmer (i
rekkefølge). Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vara- medlemmer som den får
medlemmer, med et tillegg av 2.

Medlemmer
1
2
3
4
5

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Bengt Fasteraune
Else Hole Ulekleiv
Børge Wilhelmsen
Odd Leif Angård
Guri Ruste

P

Varamedlemmer

P

R

Sp
Sp
Ap
Sp
Ap

Oddny Garmo
Per Arnold Backe
Pål Rindal
Rannei Hovde
Frank Brækken

Sp
H
Sp
Sp
Sp

Øyvind Frich
Johan Solli
Reidun Løvås

Ap
Ap
Ap

1
2
3
4
5
_
1
2
3

R = Partivis rekkefølge
KOMPETANSE:
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For- øvrig
fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. For- mannskapet kan
tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. (Kommuneloven §8).
Jfr. også delegeringsreglementet vedtatt i K-sak 35/03 (09.10.03).
Formannskapet ivaretar funksjonen som plan- og økonomiutvalg.
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §16):
Hvis medlemmer av formannskapet trer endelig ut eller får varig forfall, trer vara- medlemmer
fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt
ved forholdsvalg.
LOVHJEMMEL: (Utdrag av kommuneloven §8)
8. Formannskap. Fylkesutvalg.
1. Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel
ikke kommuner som har innført parlamentarisk styringsform.

2. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene
av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers
som flertallsvalg. (nytt fra i år:Avtalevalg)
3. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig
fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan
tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 8 (i kraft 1 mars 1997).

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant
medlemmene i kommunestyret.
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4. ORDFØRER/VARAORDFØRER
VALG:
Kommuneloven § 9:
Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører.
Valget foretas for hele valgperioden.
Den som har vært ordfører de siste fire år, kan nekte valg. Krav om fritak må framsettes før
valget foretas.

Ordfører:

P

Varaordfører

P

Bengt Fasteraune

Sp

Else Hole Ulekleiv

Sp

Videre fra kommuneloven § 9:
Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det
velges midlertidig ny varaordfører.
Trer ordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.
Utdrag av Kommunelovens § 8
§ 9. Ordfører. Varaordfører.
1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører.
Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire
år, kan nekte valg til begge verv. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.
I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører blant
kommunestyrets medlemmer.
2. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det
velges midlertidig ny varaordfører.
Trer ordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.
3. Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig
representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten
ikke er tildelt andre.
4. Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer unntatt kommuneråd og
organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem.

Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller
hun ikke er medlem.
5. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (i kraft 1 mars 1997), 16 april 1999 nr. 18 (i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 16 april
1999 nr. 388).

KOMPETANSE:
Kommuneloven § 9:
Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig
representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndighetene
ikke er tildelt andre.
Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og
forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører kan la seg representere ved annet
medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem.
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer
av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
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5. PARTSSAMMENSATT STYRE (Administrasjonsstyre)
SAMMENSETNING:
Etter vedtak i K-sak 24195 skal kommunens partssammensatte styre bestå av formannskapet og
2 tillitsvalgte.
Kommuneloven § 25:
Partssammensatt styre/Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen
og representanter valgt av og blant de ansatte. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter
for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens representanter og utvalgets leder og
nestleder blant disse.
For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra
bostedskravet.
Forøvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.
Medlemmer: Kommunen

P

Varamedlemmer:
(rekkefølge)

P

R

1
2
3
4
5

SP
SP
AP
SP
AP

Oddny Garmo
Per Arnold Backe
Pål Rindal
Rannei Hovde
Frank Brækken

SP
H
SP
SP
SP

1
2
3
4
5

Øyvind Frich
Johan Solli
Reidun Løvås

AP
AP
AP

1
2
3

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Bengt Fasteraune
Else Hole Ulekleiv
Børge Wilhelmsen
Odd Leif Angård
Guri Ruste

Representanter for de ansatte:
6. Kristin Kampesæter
7. Berit Fiksdahl

Varamedlemmer:
Sigrun Kroken
Berit Vehusheia

KOMPETANSE:
(Utdrag av kommuneloven § 25)
Det partssammensatte styre behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte, med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen
måte.
SUPPLERINGSVALG:
(Utdrag av kommuneloven § 16)
Hvis medlemmer av det partssammesatte styret trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt.
LOVHJEMMEL: (Utdrag av kommuneloven § 25)

§ 25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.
1. Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger
dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte.
2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen og de ansatte. De
ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal
bestå av representanter for kommunen. Kommunestyret velger selv kommunens representanter
og utvalgets leder og nestleder blant disse.
3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.
4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.
Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 8 (i kraft 1 mars 1997).
Det skal i alle kommuner opprettes et eller flere partssammensatteutvalg – administrasjonsutvalg
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6. OPPVEKST-, KULTUR- OG OMSORGSSTYRE
SAMMENSETNING:
Etter vedtak i K-sak 35/03 skal bl.a. hovedstyret for oppvekst, kultur og omsorg, opprettet i
medhold av kommunelovens §10 ha 9 medlemmer med 9 varamedlemmer ( i rekkefølge):
Medlemmer:

Varamedlemmer:
P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Odd Leif Angård
Pål Rindal
Rannei Hovde
Astrid Elisabeth Ruste
Konrad Eithun
Martin Ekre
Børge Wilhelmsen
Reidun Løvås
Elin Jordhøy Ulateig

SP
SP
SP
SP
SP
H
AP
AP
AP

Ingerid Bjørkås
Hans Olav Arnekleiv
Oddrun Graffer
Stine Storengen
Hege Hiller
Oda Landheim
Hans Kåre Vorkinslien
Ingunn Trondsgård
Masoud Reza Ramezani
Knut Inge Hovaukholen

P

R

SP
SP
SP
SP
H
SP
AP
V
AP
AP

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

R=Partivis rekkefølge
GJENNOMGÅENDE REPRESENTASJON:
Gjennomgående representasjon blir gjennomført med formannskapsmedlemmer som ledere i
styrene etter kommuneloven. De øvrige velges fra kommunestyret supplert med
vararepresentanter. (jfr. K-sak 35/03).
KOMPETANSE:
Oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret innstiller direkte til kommunestyret i saker som ikke har
budsjettmessige konsekvenser utover det som ligger i vedtatt budsjett.
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §16)
Dersom et medlem av et folkevalgt organ trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe
som den utredende tilhørte.
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
LOVHJEMMEL: (Utdrag av kommuneloven §10)
Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den
kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan
tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nesteleder.
Kommunestyret kan selv når som helst omorganiseres eller nedlegge faste utvalg.
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7. PLAN-, NÆRINGS- OG UTVIKLINGSSTYRE
SAMMENSETNING:
Etter vedtak i K-sak 35/03 skal bl.a. plan-, nærings- og utviklingsstyret, opprettet i medhold av
kommunelovens §10 ha 9 medlemmer med 9 varamedlemmer ( i rekkefølge):
Medlemmer:

Varamedlemmer:
P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Else Hole Ulekleiv
Per Arnold Backe
Oddny Garmo
Frank Brækken
Ola Rindal
Inger Lise Vorkinn
Øyvind Frich
Guri Ruste
Åge Haugen

SP
H
SP
SP
SP
SP
AP
AP
FRP

Bjørn Idar Selsjord
Rolf Maurstad
Sonja Rykhus
Elin Marie Kroken
Ola Håkon Korsvoll
Jan Haugen
Johan Solli
Irene Olsen Aavangen
Ellbritt Gråberg

P

R

SP
SP
SP
SP
SP
H
AP
AP
AP

1
2
3
4
5
6
1
2
3

R=Partivis rekkefølge
GJENNOMGÅENDE REPRESENTASJON:
Gjennomgående representasjon blir gjennomført med formannskapsmedlemmer som ledere i
styrene etter kommuneloven. De øvrige velges fra kommunestyret supplert med
vararepresentanter. (Vedtatt i K-sak 35/03).
KOMPETANSE:
Plan-, nærings- og utviklingsstyret innstiller direkte til kommunestyret i saker som ikke har
budsjettmessige konsekvenser utover det som ligger i vedtatt budsjett.
(Jfr. K-sak 35/03)
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §16)
Dersom et medlem av et folkevalgt organ trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe
som den utredende tilhørte.
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
LOVHJEMMEL: (Utdrag av kommuneloven §10)
Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den
kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan
tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nesteleder.
Kommunestyret kan selv når som helst omorganiseres eller nedlegge faste utvalg.
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8. KONTROLLUTVALG

SAMMENSETNING:
Etter vedtak i K-sak 24/95 skal kontrollutvalget ha 3 medlemmer, hvorav minst ett,
helst alle, utgår fra kommunestyret. Leder bør være kommunestyremedlem.
Kommuneloven § 77:
§ 77. Kontrollutvalget
1. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret
velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og
nestleder. [Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.]1
Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap, medlem og varamedlem av kommunal kommunal nemnd med
beslutningsmyndighet eller medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen.
3. Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper m.m.
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.
Før en sak
rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjons-sjefen til uttalelse.
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning,
redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene.
8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe
annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal
behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 31 nr. 3 siste punktum
gjelder tilsvarende.
9. Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
10. Kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.
11. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver
og saksbehandling mv.
Tilføyd ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915) likevel
slik at nr. 1 tredje punktum først skal tre i kraft 1 nov 2007.
1 Dette punktum skal først tre i kraft 1 nov 2007.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap,
medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i
kommunen.
Medlemmer

1
2
3

Leder
Nestleder
Medlem

Varamedlemmer: (i rekkefølge)

Arild Dalseth
Laurits Fokstugu
Aud Reidun Øien

1
2
3

Johan Dokken
Steinar Ulheim
Øyvind Byre

KOMPETANSE:
Kommuneloven § 77: (Utdrag)
Kontrollutvalget har, uavhengig av regler om taushetsplikt, rett til innsyn i
kommunens saksdokumenter og arkiver.
Kontrollutvalget legger revisjonens rapporter fram for kommunestyret med merknader
og forslag til vedtak.
SUPPLERINGSVALG:

(Utdrag av kommuneloven § 16)

Dersom et medlem av et folkevalgt organ trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe
som den uttredende tilhørte.
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
LOVHJEMMEL: (Utdrag av kommuneloven § 77)
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det
løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
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9. KLAGENEMND:
SAMMENSETNING:
Etter vedtak i K-sak 24/95 skal det opprettes klagenemnd på 3 medlemmer, hvorav minst ett,
helst flere, utgår fra kommunestyret. Ingen av medlemmene kan være medlem av annet
kommunalt organ som kan fatte enkeltvedtak. Klagenemndas leder bør være medlem i
kommunestyret.

Medlemmer:
1
Leder
2
Medlem
3
Medlem

Solveig Orstad Teigen
Harald Frich
Aslaug Vorkinnslien

Varamedlemmer: (i rekkefølge)
1 Geir Haugom
2 Oddlaug Domaas
3 Stig Morten Brun

SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §16)
Dersom et medlem av et folkevalgt organ trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe
som den uttredende tilhørte.
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

LOVHJEMMEL: (Forvaltningsloven §28, annet ledd)
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven,
er klageinstansen kommunestyret eller særskilt klagenemnd opp- nevnt av dette.
Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret.
Vedkommende statlig organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndig- het
delegert fra et statlig forvaltningsorgan.
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10. FJELLSTYRE
SAMMENSETNING:
Fjelloven § 3: (utdrag)
Fjellstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
De blir valgt av kommunestyret, ett medlem som leder og ett som nestleder. Flertallet av
medlemmene med varamedlem skal velges blant personer som siste året har vært og fremdeles
er bosatt i området der almenningen ligger – og som Kongen fastsetter grensene for – eller i
bygd eller grend der innbyggerene fra gammel tid har utøvd almenningsbruk i almenningen.
Funksjonstiden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Kommunestyret skal sørge for at jakt,fiske- og friluftsinteressene blir representert i fjellstyret og minst 2 medlemmer med
varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til almenningsbruk i almenningen som
jordbrukere.
Ellers gjelder reglene i kommuneloven om hvem som kan velges som medlem av kommunale
nemder tilsvarende ved valg av fjellstyre.
Medlemmer:

Varamedlemmer (pers.)
P

1
2
3
4
5

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Erland Løkken
Frode Stordal
Inger Synnøve Killi
Johan Solli
Guri Ruste

SP
SP
SP
AP
AP

P
Anne Stine Hjerkind Ekre
Hans Olav Arnekleiv
Ellen Anne Svartbrenna
Arne Granlund
Nils Gråberg

H
SP
SP
AP
AP

Vedtak i k-sak nr. 24/95 om gjennomgående representasjon også i Fjellstyret, har ikke vært
gjennomført og blir med dette opphevet.
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven § 16)
Dersom et medlem av et styre trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som
den uttredene tilhørte.
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
LOVHJEMMEL: (Utrdag av fjelloven §3)
I hver kommune der det er statsalmenning skal det være fjellstyre
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11. ELDRERÅD
SAMMENSETNING:
Eldrerådet i Dovre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Kommunestyret velger 4 medlemmer med personlige varamedlemmer til rådet av og blant de
som er foreslått fra pensjonistforeningene, og 1 medlem med personlig vara- medlem av og
blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.
Lov om kommunale eldreråd §2: (Utdrag)
Reglene om høvetalsval i kommuneloven gjeld ikke ved val av eldreråd.
Pensjonistforeningar har rett til å kome med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av
rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.
Medlemmer:
1
2
3
4
5

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer: (personlige)
Gerd Storløkken (Dombås P.f.)
John P. Rykhus (Dombås P.f)
(Dovre P.f.)
(Dovre P.f.)
Ett medl. velges blant og av
OKO-styret

Vara fra OKO styret

Rådet peiker sjøl ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.
2 medlemmer fra Dombås Pensjonistforening og 2 medlemmer fra Dovre Pensjonistforening.og en rep- fra OKO med vara.
OPPGAVENE FOR KOMMUNALE ELDRERÅD:
Lov om kommunale eldreråd §3:
Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for
rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene.
Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen.
Protokollen frå rådsmøtet skal fylje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg
avgjerd i saka.
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §16)
Dersom et medlem av et folkevalgt organ trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe
som den utredende tilhørte.
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
LOVHJEMMEL: (Utdrag av kommuneloven §1)
I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for
valgperioden.
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12. UNGDOMSRÅD
SAMMENSETNING:
Ungdomsrådet i Dovre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Kommunestyret velger 1 medlem med personlige varamedlem til rådet av og blant
kommunestyrets medlemmer.
Medlemmer:
Pål Rindal

Varamedlemmer: (personlige)
Stine Storengen
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13. RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske
med nedsett funksjonsevne m.m. Jfr. lov 8 nov 1991 nr. 76.
§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei
og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne.
Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for
menneske med nedsett funksjonsevne.
§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for
menneske med nedsett funksjonsevne.
I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til kommunedelsutval, gjeld
føresegnene i denne lova tilsvarande for desse.
§ 3. Fleire kommunar kan vedta å opprette felles råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med
nedsett funksjonsevne.
§ 4. Kommunane kan vedta å opprette felles råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett
funksjonsevne og eldre.
§ 5. Der det blir oppretta råd som nemnt i §§ 2 til 4, skal saker som er nemnde i § 1, leggjast fram for rådet i god
tid før dei skal avgjerast. Rådet kan også sjølv ta opp saker.
Fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka.
Første ledd gjeld tilsvarande for andre representasjonsordningar så langt det høver.
§ 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om forholdstalsval i §§ 36 og 37 i
kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Leiaren og nestleiaren for rådet
blir oppnemnde av kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. Oppnemninga
av medlemmer skal gjelde for valperioden. Ved oppnemning av representantar for menneske med nedsett
funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane deira ha forslagsrett.
§ 7. Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på. Rådet har rett til å
uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek budsjett og gir utfyllande reglar for saksbehandlinga i
rådet. Reglane om utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet skal
kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. Tilsvarande gjeld
for eventuelle andre representasjonsordningar.
§ 8. Føresegnene i §§ 2-7 gjeld tilsvarande for fylkeskommunane så langt dei høver.
§ 9. Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.
Frå 10 sep 2007, etter res. 4 mai 2007 nr. 470.
§ 10. Frå det tidspunktet lova tek til å gjelde, blir desse endringane i lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale
og fylkeskommunale eldreråd gjort gjeldande: - - -

SAMMENSETNING:
I hht. Lovens § 37 velges et råd for funksjonshemmede med 3 medlemmer og 3 personlige
varamedlemmer.
Kommunestyret velger 1 medlem med personlige varamedlem til rådet av og blant
kommunestyrets medlemmer.
Medlemmer:
OKO-leder Odd Leif Angård

(SP)

Varamedlemmer:
Reidun Løvås (SP)
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14. FORLIKSRÅD

01.05.2008 – 30.04.2012

Medlemmer
1 Leder
2
Medlem

Varamedlemmer
Anne Killi
Melvin Rykhus

1 Aud Romsås
2 Laurits Fokstugu

3 Medlem

Einar Olsen Bye

3 Oddlaug Espe Hammerstad

SAMMENSETNING:
Domstolloven § 27:
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer.
Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre
som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.
Domstolloven § 56:
Forliksrådsmedlemmene må ha fylt 25 år.
Embetsmenn i dømmende stilling og dommerfullmektiger kan ikke være medlem av et
forliksråd.
Den som ikke bor i kommunen, eller som har fylt 65 år eller som har vært forliksrådmedlem de
siste åtte år, kan nekte å ta imot valg.
Valget skal innberettes til fylkesmannen som utferdiger oppnevnelse for de valgte.
ENDRET TIDSPUNKT FOR VALG:
Ved lov 23. juni 1995 nr. 34 ble det vedtatt endringer i domstollovens regler om valg
av forliksrådsmedlemmer:
Fristen for valgene av forliksrådsmedlemmer er 15. januar året etter hvert kommunestyrevalg.
Funksjonstiden for de sittende medlemmene er 30. april 2004.
De nye forliksrådsmedlemmene tiltrer fra 1. mai 2004.
LOVHJEMMEL: (Domstolloven § 27)
I hver kommune skal det være et forliksråd.
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15. OVERFORMYNDERI
SAMMENSETNING:
Vergemålsloven § 20:
Overformynderiet består av to overformyndere med like mange varamenn, som velges av
formannskapet.
Overformyndere velges, en hvert annet år, for 4 år regnet fra 1. januar året etter valget. Førtse
gang velges to, den ene skal fratre etter loddtrekning etter 2 års tjeneste. Varamennene velges
hvert annet år for de følgende 2 år. De gjør tjeneste i den rekkefølge de er valgt.
Vergemålsloven § 21:
Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og dugelige kvinner eller
menn, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år.
Fylkesmannen, skifteforvaltere og revisorer for overformynderiregnskaper og lønnede
tjenestemenn ved overformynderiet kan ikke velges.
Den som har fylt 60 år, eller som på grunn av sykdom eller svakelighet ikke uten store
vanskeligheter kan være overformyndere, kan nekte å ta imot valg. En overformynder kan nekte
gjenvalg for så lang tid som han har gjort tjesesnte.
Medlemmer:
1 Overformynder
2 Medlem

Steinar Renolen
Johannes T. Brualøkken

Funksjonstid:
01.01.08 – 31.12.11
01.01.06 – 31.12.09

1 Varamedlem
2 Varamedlem

Paula Brendstuen
Tor P. Ulheim

01.01.08 - 31.12.11
01.01.06 – 31.12.09

Nåværende ordning når det gjelder valg m.v. prolongeres inntil nye forskrifter foreligger,
dvs. de valgtes funksjonstid forlenges inntil videre.
SUPPLERINGSVALG: (Vergemålsloven § 22)
Når en overformynder dør eller flytter fra kommunen eller når han av andre lovlige grunner
fratrer før tiden, velges ny overformynder. Varamannen gjør tjeneste til ny overformynder er
valgt. Er det mindre enn et år igjen av tjenestetiden, kan nytt valg unnlates. Blir stillingen som
varamann ledig, kan det velges ny varamann for den gjenværende del av tjenestetiden.

LOVHJEMMEL: (Vergemålsloven § 19)
I hver kommune skal det være et overformynderi.
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16. ARBEIDSMILJØUTVALG

SAMMENSETNING:
Etter vedtak i K-sak 24/95 skal kommunens arbeidsmiljøutvalg utgjøres av 2 tillitsvalgte (fra det
partssammensatte styre), hovedverneombud, ordfører, rådmann og personalsjef.
Arbeidsmiljøloven §23: (Utdrag)
I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være
arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepersonell er
representert.
Arbeidsgiveren og arbeidstakeren skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for
utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakerens representanter.
Representantene for verne- og helsepersonalet har ikke stemmerett i utvalget.
Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Medlemmer:
1
2
3
4
5
6

Ordfører
Rådmann
Personalsjef
Hovedverneombud
Tillitsvalgt
Tillitsvalgt

Bengt Fasteraune
Lars Innset
Asbjørn Moen
Hege Hiller
Berit Fiksdahl
Ingeborg Flesvik

(vara. Else Hole Ulekleiv)

OPPGAVER:
Det henvises til arbeidsmiljøloven § 7.1.
§ 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg
(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og
bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene
ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i
virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.
(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.
(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget
skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.
(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og
arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens
stemme utslaget.
(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid.
Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg.
Endret ved lover 15 des 2006 nr. 69 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406), 15 juni 2007 nr. 21.
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17. SAMARBEIDSORGAN– LESJA OG DOVRE KOMMUNER
SAMMENSETNING:
I 1999 gikk de to kommunene tilbake til ordningen med å holde felles formannskapsmøter etter
en periode med et såkalt samarbeidsråd.
De to kommunenes rådmenn har møte-, tale- og forslagsrett også i de felles
formannskapsmøtene.
Medlemmer: (formannskapet)
P
1
2
3
4
5

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Bengt Fasteraune
Else Hole Ulekleiv
Odd Leif Angård
Børge Wilhelmsen
Guri Ruste

SP
SP
SP
AP
AP

KOMPETANSE:

OMRÅDER/FUNKSJONER
Samarbeidet med Lesja pr. dato på følgende områder/funksjoner:
-

styre for Jora Industribygg A/S
styre for brann- og redningstjenesten (brannstyre)
styre for PP-tjenesten
styre for felles kulturskole
styringsorgan for felles renovasjon
styringsorgan for Jora Miljøstasjon
styringsorgan for andre samarbeidsoppgaver og områder
styringsorgan for felles nærings- og tiltaksarbeid

SAKSBEHANDLINGSREGLER:
Saksbehandling og møter følger reglene i kommunelov, forvaltningslov og offentlighetslov.
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18. BARNEREPRESENTANT

SAMMENSETNING:
Plan og bygningslovens pgr. 9.1 stiller krav om at kommunestyret utpeker en etatssjef eller
tjenestemann med særskilt ansvar for å ivareta barn og unges interesser når det faste utvalg etter
loven utarbeider og behandler forslag til planer.
Det vises til rundskriv T-1 /95. Endring nå i forhold til tidligere er PBL pgr. 9.1,
der lovteksten er utvidet. Dette betyr at barnerepresentanten har særlig ansvar for
å ivareta barn og unges interesser både under utarbeiding og behandling av planer.
Barnerepresentanten utpekes av kommunestyret selv om representanten skal være fra den
kommunale administrasjonen. Det anbefales også å oppnevne vararepresentant.
Funksjonstid:

01.11.2007 - 31.10.2011

1. Barnerepresentant:

Greta Tallerås

2. Vararepresentant:

Anne Hestdal
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19. LIGNINGSNEMD
SAMMENSETNING:
Nye regler er på gang.
I statsbudsjettet for 2004 er det foreslått nye regler for valg, sammensetning og geografisk
virkeområde for de fleste liknings- og overliknignsnemnder.
Forslaget innebærer at antallet likningsnemnder og overlikningsnemnder reduseres slik at det
blir en likningsnemnd og en overlikningsmnemnd for hvert likningskontor.
Fylkestinget skal ha myndighet til å oppnevne medlemmer til de lokale nemndene, men tinget
må velge blant de kandidater som foreslås av kommunestyrene.

Forslag til medlemmer fra Dovre:
P
1 Medlem
2 Medlem

Asbjørn Jørstad
Grete Alnes

SP
AP

19. OVERLIGNINGSNEMD
SAMMENSETNING:
Ny oirdning se ligningsnemnd

Forslag til medlemmer fra Dovre:
1 Medlem
2 Medlem

Harald Frich
Elin Dalseth

H
AP

Kommunenes rolle i valg av nemnder for likningsforvaltningen faller bort fra
1. januar 2008 og det skal således ikke velges nye representanter til disse nemndene.

Dovre kommune – styrer/råd/utvalg 2007 – 2011
20. SKATTEUTVALG
SAMMENSETNING:
Skattebetalingsloven § 42:
Utvalget skal bestå av minst 3 medlemmer med like mange varamedlemmer som velges av
kommunestyret eller formannskapet.
Kommunestyet eller formannskapet velger leder og nestleder for 4 år om gangen.
Medlemmene av ligningsnemda og overligningsnemda og personer som tilhører
skatteadministrasjonen, er ikke valgbare.
Medlemmer:

Varamedlemmer (pers.)
P

1 Leder
2 Nestleder
3 Medlem

Arne Vadet
Jakob Sverdrup
Liv Stordal

AP
SP
SP

P
Melvin Rykhus
Hans Anton Lien
Arne Blestrud

AP
SP
SP

KOMPETANSE:
Skattebetalingsloven § 42:
Skatteutvalget skal gi innstilling for formannskapet i saker om nedsettelse og ettergivelse av
skatt etter at ligningen er foretatt, samt i saker om utsettelse med innbetaling av utskrevet
forskottskatt og fritaking for forskottstrekk.
På nærmere angitte vilkår kan utvalget gis myndighet til å avgjøre skattesøknader.
Ligningssjefen og - etter nærmere bestemmelse av kommunestyret eller formannskapet skatteoppkreveren kan tiltre utvalget, men uten stemmerett.
SUPPLERINGSVALG (utdrag av kommuneloven §16)
Dersom et medlem av et styre trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som
den uttredende tilhørte. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det
velges ny leder.

LOVHJEMMEL: (Utdrag av skattebetalingsloven § 42)
Det skal være skatteutvalg i alle kommuner. Kommunestyret eller formannskapet kan
bestemme at det om nødvendig skal være flere skatteutvalg i kommunen.
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21. SKATTETAKSTNEMD EIENDOMSSKATT
SAMMENSETNING:
Vedtekter utarbeidet av Finansdepartementet:
Skattetakstnemda skal bestå av tre medlemmer (leder,nestleder og 1 medlem). Dessuten velges
personlige varamedlemmer for alle. Kommunestyret utpeker leder og nestleder i nemda.
Halvparten av medlemmene og varamedlemmene trer ut og erstattes ved nytt valg hvert annet
år, første gang etter loddtrekning.
Funksjonstid: 01.01.2008 – 31.12.2011
Medlemmer:

Varamedlemmer (pers.)
P

1 Leder

Fred Arne Hessen

SP

P
Kjell Arne Steinhovden

Krf

Funksjonstid: 01.01-2006-31.12-2009
Medlemmer:

Varamedlemmer (pers.)
P

2 Nestleder
3 Medlem

Henry Baukhol Ruste
Odd Ekrehagen

Ap
Sp

P
Asbjørn Bentdal
Grete Skaug Torsteingard

Sp
Sp

SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven § 16)
Dersom et medlem av et styre trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Er organet valgt ved forholdsvalg, skal det suppleres fra den samme gruppe som
den uttredende tilhørte.
Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.

Hjemmel: (Vedtekter fastsatt av Finansdepartementet)
Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer velger kommunestyret en skattetakstnemd.
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22. OVERTAKSTNEMD EIENDOMSSKATT
SAMMENSETNING:
Vedtekter utarbeidet av Finansdepartementet:
Nemda skal bestå av 6 medlemmer (leder, nestleder og 4 medlemmer). Dessuten velges
personlige varamedlemmer for alle.
Kommunestyret utpeker leder og nestleder i nemda.
Halvparten av medlemmene og varamedlemmene trer ut og erstattes ved nytt valg hvert annet
år, første gang etter loddtrekning.
Funksjonstid: 01.01.2008 – 31.12.2011
Medlemmer:

Varamedlemmer (pers.)
P

1 Nestleder
2 Medlem
3 Medlem

Alf Simenrud
Emma Angard
Liv Rindal

SP
H
FRP

P
Helge Sveen
Marit Wiker
Steinar Kveen

SP
SP
FrP

Funksjonstid: 01.01.2006 – 31.12.2009
Medlemmer:

Varamedlemmer (pers.)
P

4 Leder
5 Medlem
6 Medlem

Steinar Moldal
Mathias Killi
Øystein Bagås

AP
SP
AP

P
Svein Ulen
Arne Heggeli
Reidar Brækken

AP
SP
SP
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23. HEIMEVERNSNEMD
SAMMENSETNING:
Heimevernloven § 2:
Etter lov om heimevern er det i kongelig resolusjon senest av 19. desember 1980 gitt regler om
kommunale heimevernsnemder.
Hver kommune skal ha en heimevernsnemd på 3 medlemmer, to medlemmer oppnevnt av
kommunestyret, ett medlem fra den lokale politimyndighet.
Nemda er statlig, og utgiftene blir dekt over heimevernets budsjett, dvs. av staten.
Funksjonstiden for de kommunale heimevernsnemder er 4 år, og følger den kommunale
valgperiode.
Medlemmer:
P
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Helge Norderhus
Ellen Jørstad
Lensmannen i Lesja og Dovre

H
SP

Nemda velger selv formann og sekretær blant nemdas medlemmer.
KOMPETANSE:
Heimevernsloven av 17/7-1953 nr. 28.
I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemd med rådgivende myndighet.
Den kommunale HV-nemd skal spesielt behandle de personellsaker det er gitt egne
bestemmelser for under HV-lovens §§ 4,5 og 6.
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24. REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD
SAMMENSENTNING:
KIRKELOVEN § 12.
Kirkelig fellesråd består av:
a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte
menighetsråd.
b) en representant valgt av kommunen, og
c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom
det er valgt inn en prest etter bokstav a.
Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for
4 år.

Medlem:

Varamedlem:
P

1 Medlem

Else Hole Ulekleiv

SP

P
Bengt Fasteraune

SP
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25. KONTROLLUTVALG – OMSETNING AV ALKOHOL
SAMMENSETNING:
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., kapittel 7:
I hver kommune skal det være et utvalg til å forestå kontrollen med salg av øl og skjenking av
alkoholholdig drikk i kommunen.
Utvalget oppnevnes av kommunestyret. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden.
Kommunestyret fastsetter selv antall medlemmer i utvalget.
Utvalget konstituerer seg selv.
Kontrollutvalget i Dovre kommune har hittil hatt slik sammensetning:
Leder av OKO-styret
Representant fra Næringen
Helse- og sosialsjef
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Odd Leif Angård
Mette Onsum Berg
Øyvind Eilertsen

KOMPETANSE:
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v., kapittel 7:
Kontrollutvalget skal:
Gi nødvendig råd og veiledning til bevillingshaverne slik at omsetningen av alkohol kan skje i
samsvar med regelverket, og på en slik måte at alkoholpolitiske og sosiale hensyn ivaretas.
Ha ansvar for utøvelsen av kontroll med kommunal skjenkebevilling og salgsbevilling for øl, og
med skjenkebevilling gitt av departementet etter alkoholloven § 5-1.
Avgi uttalelse i forbindelse med inndraging av bevilling.

LOVHJEMMEL: (Alkoholloven §1-9)
Kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling, og statlig bevilling tilligger kommunen.
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26. DOVREFJELLRÅDET
SAMMENSETNING:
Fra Dovre kommune skal det oppnevnes en politisk og en administrativ representant,
Begge med personlige vararepresentanter.

01
02

pol.rep.
adm.rep.

Medlemmer:
Ordfører
Plan- og utviklingssjef

Varamedlemmer:
Varaordfører
Rådmann
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27. REGIONRÅD/ARBEIDSUTVALG FOR NORD-GUDBRANDSDAL

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal består av 6 kommuner: Skjåk - Lom – Vågå – Sel – Dovre
og Lesja. Regionadministrasjonen har kontorfellesskap på Otta.
Regionrådet ledes av en regionrådsleder valgt fra en av medlemskommunene.
Regionrådet har et Arbeidsutvalg.
Det er utarbeidet egen samarbeidsavtale – godkjent i kommunestyret.
Regionen har også egne fondsvedtekter som forvaltes av det samme forum.
Den daglige drift ledes av egen regionsjef.

Medlemmer
1 Medlem
2 Medlem

Varamedlemmer
Oddny Garmo
Per Arnold Backe

Bengt Fasteraune
Else Hole Ulekleiv

Til medlem i arbeidsutvalget velges:

Bengt Fasteraune

vara:

Else Hole Ulekleiv
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28. Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap – representantskap/styre
SAMMENSETNING:
Utdrag av vedtektene for Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap,
vedtektenes § 4.2 og 4.3:
4.2 Representantskap
Representantskapet består av 6 medlemmer med personlig varamedlemmer. Funksjonstiden er 4
år og faller sammen med den kommunale valgperioden, jfr. Kommunelovens § 17.1.
Fordelingen av representanter er følgende:
- Sel
1
- Dovre
1
- Vågå
1
- Lom
1
- Skjåk
1
- Lesja
1
Ved utløpet av valgperioden fungerer det sittende representantskapet til nytt representantskap er
valgt.
Medlemmer og varamedlemmer velges av den enkelte deltakerkommune blant
kommunestyrenes representanter.
Representantskapet velger leder og nestleder med funksjonstid 4 år.
4.3 Styret
Styret består av 6 medlemmer, en fra hver av eierkommunene, med personlige varamedlemmer.
Representantskapet velger styret etter innstilling fra deltakerkommunene.
Styret har en funksjonstid på 4 år som samsvarer med den kommunale valgperiode. Ved utløpet av valgperioden fungerer det sittende styre til nytt styre er
valgt.

Valg av 1 representant til representantskapet:
Medlem:
1 Medlem

Bengt Fasteraune

Varamedlem: (personlig)
1 Else Hole Ulekleiv

Innstilling av 2 representanter til styret i NGR, en representant av hvert kjønn med
personlig varamedlem (dvs. også med varamedlem av samme kjønn)
Medlem:
1 Medlem

Erland A. Løkken

Varamedlem: (personlig)
1 Frank Brækken

2 Medlem

Guri Ruste

2 Sonja Sollibakke
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29. VALGNEMND FOR PERIODEN 2007-2011

I forbindelse med evt. valg til nye nemnder og evt. suppleringsvalg, er det nødvendig å ha en
valgnemnd som kan fungere hele valgperioden.

Medlemmer
1 Leder
2 Medlem
3 Medlem
4 Medlem
5 Medlem

P
Bengt Fasteraune
Else Hole Ulekleiv
Guri Ruste
Per Arnold Backe
Åge Haugen

SP
SP
AP
H
FRP
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30. LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE- EIDSIVATING
LAGMANNSRETT

SAMMENSETNING:
Det vises til Justisdepartementets rundskriv G-55/99 av 22.juni 1999 om valg av
forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer og meddommere m.v. høsten 2003 og våren 2004.
For perioden 1. mai 2004 - 30 april 2008 skal det velges representanter til 2 alminnelige utvalg,
ett for kvinner og ett for menn. Antallet skal være like stort, og de som velges skal kunne
tjenestegjøre såvel i straffesaker som i sivile saker.
Antallet lagrettemedlemmer/meddommere av de alminnelige utvalg er for Oppland lagsogn
fastsatt til 742 kvinner og menn.
Herav faller på Dovre kommune 3 kvinner og 3 menn.
Fritak m.v.
Hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, framgår
av bestemmelsene i domstolslovens pgr. 65-67, jfr. Justisdepartementets orientering i rundskriv
G-50/99.
Både utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner skal klarlegges før valget.
1
2
3
4
5
6

Ola Jon Angard
Frode Stordal
Gunnar Bentdal
Solveig Anmarkrud
Ellen Anne Svartbrenna
Grete Alnes

Jordbruker
Jordbruker
Pensjonist
Lærer
barnehagestyrer
selvstendig nær.dr.

LOVHJEMEL: (Domstolloven pgr. 70)
I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettsaker være to
alminnelige utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere.

2662 Dovre
2663 Dovreskogen
2660 Dombås
2660 Dombås
2662 Dovre
2660 Dombås
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31. MEDDOMMERE- NORD-GUDBRANDSDAL TINGRETT
SAMMENSETNING:
Domstolloven pgr. 71:
l hvert domssogn skal det være to alminnelige utvalg av meddommer for herreds- og
byrettssaker, ett for kvinner og ett for menn. Til hvert av utvalgene velges to ganger så mange
meddommere som det antas at det i løpet av året vil falle retfsdager i tvistemål og straffesaker
med meddommere fra disse utvalgene.
l brev av 3. september 1999 har sorenskriveren meddelt at han ikke ser noen grunn til å endre
tallet på meddommere eller fordelingen av tallet mellom kommunene i domssoknet etter
kommunevalget.
Retten ønsker en spredning av meddommerne når det gjelder alder og yrkesbakgrunn.
l Dovre skal det derfor velges 26 meddommere til Nord-Gudbrandsdal tingrett.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Per Arnold Backe
Aud Reidun Øien
Einar Olsen Bye
Anna Vestrum
Øyvind Byre
Per Thoresen
Ellbritt Gråberg
Greta Tallerås
Guri Ruste
Arne Storlien
Nils Steinvik
Oddlaug Espe Hammerstad
Liv Rundtom
Liv Anna Kolstad
Gunnar Arne Løvlund
Astrid Korban
Torill Utgård
Martin Ekre
Liv Skogsrud Vigenstad
Torbjørn Elvestad
Vigdis Storrustløkken
Ola Sæteren
Arne Stigen
Eli Claudia Frich
Jan H. Syrstad
Reidun Løvås

Næringsdrivende
Selvst. Nær.drivende
Pensjonist
Pensjonist
Lærer
Jordbruker
Trafikkstyrer
pedagogisk konsulent
Jordbruker
Konsulent
Offiser
Biblioteksjef
Husmor
Jordbruker
Selvst.nær.drivende
Lærer
Lærer
jordbruker/turistvert
Jordbruker
Jordbruker
ass.inst/jordbruker
jordbruker
Turistvert
Selv.st.nærdrivende
Lærer
Psyk.sykepleier

2661 Hjerkinn
2663 Dovreskogen
2660 Dombås
2662 Dovre
2662 Dovre
2660 Dombås
2660 Dombås
2662 Dovre
2662 Dovre
2663 Dovreskogen
2660 Dombås
2660 Dombås
2662 Dovre
2660 Dombås
2660 Dombås
2662 Dovre
2660 Dombås
2661 Hjerkinn
2662 Dovre
2663 Dovreskogen
2663 Dovreskogen
2662 Dovre
2660 Dombås
2660 Dombås
2660 Dombås
2662 Dovre

LOVHJEMMEL: (Domstollovens pgr. 71)
I hvert domssogn skal det være to alminnelige utvalg av meddommere for herreds- og
byrettssaker.
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32. JORDSKIFTEMEDDOMMERE

SAMMENSETNING:
Kommunen skal velge nye utvalg av jordskiftemeddommere for perioden 2007-2011, jfr. pgr. 8
i Jordskifteloven og kap. 4 i Domstolloven.
Kravet til dem som skal være jordskiftemeddommere går først og framst fram av kap.
4 i Domsstolloven. Utvalgene skal minimum ha 40% av hvert kjønn.
l medhold av pgr. 8 i Jordskifteloven er tallet på jordskiftemeddommere fastsatt
til 1 2 personer for Dovre kommune.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Guttorm Bentdal
Magne Folland
Hildrun Granseth
Knut Rykhus
Hans O. Arnekleiv
Bjørn Romsås
Guri Ruste
Liss Sæteren
Gunvor Gauteplass
Edle Backe
Torhill Sætrom
Emma Angard

Jordbruker/offiser
Jordbruker
husmor
jordbruker
jordbruker
jordbruker
Jordbruker
Barneh.ass.
jordbruker
næringsdrivende
Lærer
Ass.inst.

LOVHJEMMEL: (Pgr. 8 i Jordskifteloven og kap. 4 i Domstolloven)

2660 Dombås
2660 Dombås
2662 Dovre
2660 Dombås
2662 Dovre
2663 Dovreskogen
2662 Dovre
2663 Dovreskogen
2662 Dovre
Hjerkinn
2660 Dombås
2662 Dovre
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33. DOVRELEGATENE
Etter at fylkesmannen i Oppland i brev av 29/12-00 godkjente omdanning og
sammenslåing av følgende fire legater;
Haakon Sommerfeldt Weidemannslegat, Erik Herbergs legat,
Guri Domaas Germetens legat og Aksel Michelsen og Cristine Domaas Michelsens lagat,
skal det velges to representanter til
Dovrelegatene som er navnet legatene fikk etter sammenslåingen.
SAMMENSETNING:
Kommunestyret skal velge 2 medlemmer til legatstyret og de øvrige medlemmer i styret er i flg.
vedtektenes § 4;
- v soknepresten i Dovre (leder),
- ordføreren i Dovre,
- leder av Dovre kirkelige fellesråd

Medlemmer:
1
Leder
2
Medlem
3
Medlem
4
Medlem
5
Medlem

Sognepresten i Dovre
Ordføreren i Dovre
Leder i Dovre kirkelige fellesråd
Leder i OKO-styret
Nestleder i OKO-styret

Dovre kommune – styrer/råd/utvalg 2007 – 2011

34. HJERLEIDLEGATENE
Bakgrunn:
Lotteri- og stiftelsestilsynet har i brev datert 18. juli 2006 godkjent at legatene (i hht.
Vedtak om sammenslåing 12.12.2005)
- Pauline og Tor H. Dahlhaugs legat
- Haldor Hjerleid og hustru Randines minne
- Haldor Hjerlied og hustru Randines legat
- Haldor Henrichsens legat
Videreføres under navnet Hjerleidlagatene.

SAMMENSETNING:
Styret skal bestå av:
-

Kommunestyrets ordfører
4 medlemmer valgt av kommunestyret

Funksjonstid 4 år.
Medlemmer:
1
Ordfører
2
OKO-styrets leder
3
OKO-styrets nestleder
4
Valgt av kommunestyret
5
Valgt av kommunestyret

Bengt Fasteraune
Odd Leif Angård
Pål Rindal
Inger Lise Vorkinn
Oddlaug E. Hammerstad
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35. HÅKON SOMMERFELDT WEIDEMANNS LEGAT
Legat til fremme av dyrking av jord i Dovre prestegjeld.
SAMMENSETNING:
Legatstyret skal bestå av ordføreren i Dovre og et av og blant kommunestyret valgt medlem.

Medlemmer:
1
Ordfører
2
Valgt av
kom.styret

Ordfører Bengt Fasteraune

Funksjonstid:
01.01.08 - 31.12.11

Ola Rindal

01.01.08 – 31.12.11
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36. TILSYNSNEMNDER ETTER FORBYGGINGSARBEIDER

SAMMENSETNING:
For de elver og bekker hvor det har vært utført forbyggingsarbeider, plikter kommunen å ha en
tilsynsnemnd for forbyggingsarbeidene.
TILSYNSNEMND FOR BEKKENBEKKEN
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Jacob Eriksen
Gunnar Brenden
Knut Brenden

TILSYNSNEMND FOR DRAGÅA
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Johan Hagevold
Odd Almli
Pål Schjelle

TILSYNSNEMND FOR EINBUGGA
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Svein Toftemo
Ingunn Berge
Ola Toftemo

TILSYNSNEMND FOR HINDÅA
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Alf Simenrud
Odd Kronberget
Frank Brækken
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36. TILSYNSNEMNDER ETTER FORBYGGINGSARBEIDER, forts.

TILSYNSNEMND FOR ILKA
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Jon Jarle Bakken
Aud Kari Bakken
Ola Jacob Haugom

TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED ELVARHEIM OG SLETTEN
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Ola Jakob Rudi
Arne Kirkestuen
Liv Marstein

TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED ENGEHAUG OG LINDSØHAUG
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Sverre Hovde
Torbjørg Lindsøe
Aslaug Vorkinslien

TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED KILLI BRU
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Magne Vorkinn
Ingrun Slungård
Åshild Einbu
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36. TILSYNSNEMNDER ETTER FORBYGGINGSARBEIDER, forts.

TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED LILLELØKKEN
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Arne Vorkinn
Sigrid Toftemo
Odd Høie

TILSYNSNEMND FOR MANNINGÅA
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Helge Storløkken
Pål J. Brennhaug
Lill Ingunn Killi

TILSYNSNEMND FOR MUSA OG JØNDALSBEKKEN
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Arne Heggeli
Trygve Jøndal
Eva Sveen

TILSYNSNEMND FOR TVERRBEKKEN
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Per Thoresen
Arne Stigen
Ellen Jørstad

TILSYNSNEMND FOR DJUPDALSÅE-DOMBÅS
Medlemmer:
1 Medlem
2 Medlem
3 Medlem

Jan Åge Olsen Bye
Hans Martin Lie
Dag Siljehaug

Leder av driftsavdelingen har ansvar for å kalle inn lederne av de ulike tilsyns-nemnder til et
møte.
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37. KOMMUNENES SENTRALFORBUND – REP TIL KS FYLKESMØTE
Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter til KS sitt fylkesmøte jfr.
lovene for KS §§ 14 og 4.
Hver kommune velger representanter på bakgrunn av folketallet pr.1. januar det valg til
kommunestyret avholdes etter en skala som viser at ved et folketall på inntil 5.000 så skal det
velges 1 representant.
Valgene gjelder for hele valgperioden.
Den enkelte kommune bærer selv utgiftene ved sine representanters deltakelse på fylkesmøtene.

SAMMENSETNING:
Det skal velges en representant og en vararepresentant til Kommunenes Sentralforbund –
fylkesmøte for tiden 01.11.07 – 31.10.11.
(Tidligere perioder er ordfører valgt som representant med varaordfører som vararepresentant.)

Representant:

Vararepresentant:

Ordfører

Varaordfører
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38. KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STIFTELSEN NORSK KULTURARV

Medlemmer
1 Medlem
2 Varamedlem

P
Else Hole Ulekleiv
Erland A. Løkken
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39. REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET STIFTELSEN
iNASJONALPARKER

Medlemmer
Ordfører

Vararepresentant
Varaordfører

P
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40. SAMNEMNDA FOR MUSEA I NORD-GUDBRANDSDAL
SAMMENSETNING:
Musea i Nord-Gudbrandsdal har ei eiga styringsgruppe på 7 medlemmer, ein medlem frå kvar
av dei 6 norddalskommunane og ein medlem oppnemnd av fylkeskulturstyret.
Representantane skal veljast for 4 år om gongen, alle med personlege varamedlemmar.
Leiaren i Opplandsarkivet, Distriktskonservatoren og ein representant frå Jutulheimen/Vågå
Historielag har møte-, tale og framleggsrett i styringsgruppa.

Medlem:
1 Medlem

Else Hole Ulekleiv

Varamedlem:
1 Arne Vadet

Styringsgruppen velger selv leder og nestleder.

Styret skal fungere slik det er nå fram til sommeren 2008
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41. STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER (AVD NORD)

SAMMENSETNING:
Det skal velges representanter fra Dovre kommune til styret i stiftelsen Norsk Villreinsenter
(avd. nord)
Medlem:
Else Hole Ulekleiv – medlem valgt fram til 2009
Erland A. Løkken - varamedlem valgt fram til 2009
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42. STYRET FOR NORD-GUDBRANDSDAL KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT
Kommuneloven § 60, pkt. 3:
Revisjon skal skje ved egen kommunal revisjon, eller ved felles revisjon for flere kommuner
innen et revisjonsdistrikt.
SAMMENSETNING:
Kommuneloven § 60, pkt. 4:
Revisjonsdistrikt for flere kommuner kan opprettes ved avtale mellom de aktuelle kommuner,
eller ved vedtak av departementet.
Det skal velges eget styre for revisjonsdistriktet med medlemmer fra alle deltakende kommuner.
Den som er utelukket fra valt til kontrollutvalg*, kan heller ikke velges til
distriktsrevisjonsstyret.
* Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen.
Medlem:
1 Medlem

Harald Frich

Fellesstyret velger selv sin leder.

Varamedlem:
1 Steinar Ulheim
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43. STYRET FOR A/S EIDEFOSS
SAMMENSETNING:
Utdrag av A/S Eidefoss sine vedtekter § 6:
Selskapets styre skal bestå av 8 medlemmer.
Ett styremedlem med personlig varamann velges av hver av aksjegruppene, A, B, C, D og E.
Valget gjelder for en periode på 4 år. (A-Vågå, B-Lom, C-Sel, D-Dovre, E-Lesja).
Ved første gangs valg etter disse vedtekter velges styremedlemmer og varamenn fra
aksjegruppene A, B og D med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling.
Styremedlemmer og varamenn fra aksjegruppene C og E velges med funksjonstid fram til
ordinær generalforsamling i A/S Eidefoss.
2 styremedlemmer velges av og blant de ansatte i samsvar med aksjelovens § 8-17 og de til
enhver tid gjeldene forskrifter til denne.
Styret er beslutningsdyktige når minst 5 medlemmer, inklusiv personlige varamenn for
fraværende medlemmer, er tilstede.

Medlem:
1 Medlem

Ordfører

Varamedlem: (personlig)
1 Varaordfører

Velges av kommunestyret som innstiller overfor generalforsamlingen i A/S Eidefoss.
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44. TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

SAMMENSETNING:

Medlem:
Ellen Anne Svartbrenna, leder
Elisabeth Lysbakken, nestleder
Birger Lien
Marthe Lyngstad Brenden
Ola Håkon Korsvold
Frank Brækken

Varamedlem:
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45. VENNSKAPSKOMMUNENEMND

SAMMENSETNING:

Medlem:
Else Hole Ulekleiv, leder
Ola Lysbakken
Oddlaug E. Hammerstad
Erland A. Løkken
Bengt Fasteraune
Astrid Elisabeth Ruste

Dovre kommune – Styrer/råd/utvalg 2007 – 2011
46. VILLREINEMND FOR OTTADALEN/RONDANE/SNØHETTA

SAMMENSETNING:

Ottadalen
Rondane
Snøhetta

Medlem
Solveig Gråberg
Arne Vadet
Odd Leif Angård

Varamedlem:
Edvart Lindsø
Oddny Garmo
Else Hole Ulekleiv
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47. RANDINE OG HALDOR HJERLEIDS STIFTELSE
Medlem:
Ordfører
Varaordfører

