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Saksframlegg 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
68/19 Kommunestyret 18.11.2019 

Valg av styrer, råd og utvalg 2019 - 2023 

Saksutredning: 

For valgperioden 2019-2023 skal det velges 40 styrer, råd og utvalg, jfr. Etterstående 
innstilling fra valgutvalget. 
Valgutvalget består av: Astrid Skomakerstuen Ruste, Guri Ruste, Anita Frich/Magne Botten, 
Elisabeth Dalum, Fred Arne Hessen 

Vurdering: 
Arbeiderpartiet og Dovrelista har inngått et samarbeid og kommer således ut med 
styrkeforholdet 10 mot Senterpartiets /Høyres 7 mandater. Senterpartiet og Høyre har også 
inngått samarbeid.  
 
Ved et evt. forholdsvalg ville dette innebære følgende fordelinger:  
Formannskapet 3 for Dovrelista/Arbeiderpartiet og 2 representanter for Senterpartiet/Høyre.   

I utvalg med 9 medlemmer blir fordelingen 5 for Dovrelista/Arbeiderpartiet og 4 for 
Senterpartiet/Høyre. 

Ordførerens  innstilling: 

Valgutvalget anbefaler at kommunestyret foretar alle valg som avtalevalg, jfr. Kommunelovens 
§7-7, på grunnlag av innstilling til valg av styrer, råd og utvalg, ved at det stemmes over hvert 
enkelt valg. 



Dovre kommune – Styrer-, råd og utvalg 2019 - 2023 
 
                                             - Innholdsfortegnelse - 

Nr.  Styre/råd/utvalg          

                                     Ajour                 

01                    Gjennomgående bestemmelser 
  
02  Kommunestyre   
03  Formannskap 
04  Ordfører/varaordfører 
 
05  Kontrollutvalg 
06  Oppvekst-, kultur- og omsorgsutvalg 
07  Plan-, nærings og utviklingsutvalg 
08  Partssammensatt utvalg 

 
09  Arbeidsmiljøutvalg 
10  Dovrelegatene 
11  Fellesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd 
12  Felles forliksråd - møtefullmektig 
13  Fjellstyre 
14  Hjerleidlegatene 
15  Jernbaneforum Dovre - Rauma 
16  Jordskiftemeddommere 
17  Klagenemnd 
18  Kommunal representant til Stiftelsen Norsk Kulturarv 
19  Kommunenes Sentralforbund  - rep. Fylkesmøtet 
20  Lagrettemedlemmer/meddommer – Eidsivating lagmannsrett 
21  Meddommere – Nord-Gudbrandsdal tingrett 
22  Militær skjønnsnemnd 
23  Nasjonalparkstyre for verneområdene knyttet til verneplan for Dovrefjell-Sunndalsfjella 
24  Nasjonalparkstyre for verneområdene Rondane-Dovre 
25  Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap – rep.skap/styre    
26  Overtakstnemnd eiendomsskatt 
27  Randine og Haldor Hjerleids Stiftelse 
28  Regionråd / arbeidsutvalg 
29  Representant til kirkelig fellesråd 
30  Samarbeidsorgan – Lesja og Dovre kommuner 
31  Skattetakstnemnd eiendomsskatt 
32  Stiftelsen Norsk Villreinsenter (avd. nord) 
33  Styret for A/S Eidefoss 
34  Styret for Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt 
35  Tilsynsnemnder etter forbyggingsarbeider 
36  Trafikksikkerhetsutvalg 
37  Ungdomsforum 
38  Valgutvalg 
39  Valg av skjønnsmenn 
40  Villreinnemnd for Ottadalen/Rondane/Snøhetta 
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1.  GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER 

 
RETT OG PLIKT TIL Å DELTA I KOMMUNALE ORGAN: 
 
Kommuneloven §8-1: 
 
Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke 
har gyldig forfall. 
 
Merknader til kommuneloven §8-1: 
 
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 §7-10, 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 OG FRITAK: 
 
Kommuneloven 7-9: 
 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er 
registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn 
igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 
 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan 
kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valg- 
perioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunkt da 
den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller 
hun søker om det. 
 
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er 
over. 
 
 
 



LIKESTILLINGSHENSYN: 
 
Likestillingsloven §28:  
 
Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 
Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge kjønn være 
representert på følgende måte: 
 
a) Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
b) Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 
c) Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 
d) Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire. 
e) Har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 pst. 
Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer. 
 
Departementet kan gi dispensasjon fra kravet om kjønnsbalanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne et 
tilstrekkelig antall kvalifiserte medlemmer av begge kjønn. 
 
Første ledd gjelder ikke for utvalg mv. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger. For 
utvalg mv. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner, gjelder bestemmelsene i kommuneloven. 
 
Kongen gir forskrift om håndheving og rapportering. Kongen kan også gi forskrift med utfyllende regler etter denne 
paragrafen.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dovre kommune – Styrer/råd/utvalg  2019 – 2023 
 

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 §5-5: 
 
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 innen utgangen av desember i nest siste år av 
valgperioden men med virkning fra neste valgperiode. 

ARBEIDERPARTIET 
 
Nr Medlemmer Nr Varamedlemmer 
01 
02 
03 
04 
05 
 
 

Astrid Skomakerstuen Ruste 
Frode Faksvåg 
Ingrid Tøndel 
Jo Halgunset 
Erik Vadet 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Martin Killi 
Lillian Fossum Olsen 
Gro Anita Myhren 
Stein Erik Voldengen 
Kine Stokstad 
Rune Leren 
Elise Lien Tullut 
Nina Halgunset 

 
DOVRELISTA 
 
Nr Medlemmer Nr Varamedlemmer 
01 
02 
03 
04 
05 
 

Guri Ruste 
Anita Dybfest Frich 
Magne Botten 
Oda Marie Landheim 
Johnny Raatrø 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Mathias Skrugstad 
Bjørn Lund 
Åge Birger Haugen 
Bente Sæther 
Khadija Mohammed Sheek Omar 
Sigrid Ringen 
Jane-Victorius G. Bonsaksen 

 
HØYRE 
 
Nr Medlemmer Nr Varamedlemmer 
01 
02 
 
 
 
 
 

Fred Arne Hessen 
Odd Morten Taagvold 

01 
02 
03 
04 
05 
 

Martin Hjerkind 
Steinar Kveen 
Rune Haugen 
Ymbjørg Mette J. Onsum Berg 
Anne Stine Hjerkind Ekre 

 
  



SENTERPARTIET 
 
Nr Medlemmer Nr Varamedlemmer 
01 
02 
03 
04 
05 
 

Elisabeth Dalum 
Odd Leif Angård 
Bengt Fasteraune 
Knut Nytun 
Erland Einbu Wigenstad 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Bjørnhild Vigerust 
Gunvor Gauteplass 
Marie Fasteraune 
Brynjar Arne Berge 
Stian Egil Brenden 
Knut Edvin Lindsø 
Berit Hoelsbrekken 
Erland Kirkebøen Husom 

  
 
KOMPETANSE: 
 
Kommuneloven §5-3: 
 
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 47/14 (10.11.2014).  
 
 
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §7-10) 
 
Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer 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 varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av 2. 
 

Medlemmer P Varamedlemmer P R 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
 
 
 

Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Astrid S. Ruste 
Guri Ruste 
Magne Botten 
Elisabeth Dalum 
Fred Arne Hessen 

AP 
DL 
DL 
SP 
H 

Frode Faksvåg 
Anita Frich 
Ingrid Tøndel 
Oda Marie Landheim 
 
Knut Nytun 
Odd M. Taagvold 
Bengt Fasteraune 
Erland Einbu Wigenstad 

AP 
DL 
Ap 
DL 
 
SP 
H 
SP 
SP 

1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 

R = Partivis rekkefølge 
 
KOMPETANSE: 
 
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap og årsberetning. Forøvrig fastsetter 
kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i 
alle saker hvor ikke annet følger av lov. (Kommuneloven §5-6). 
 
Formannskapet ivaretar funksjonen som plan- og økonomiutvalg. 
 
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §7-10): 
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 §5-6) 
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 evt. 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.  
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4.  ORDFØRER/VARAORDFØRER 
 
VALG: 
 
Kommuneloven § 6-2: 
 
Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. 
Den som skal velges, må før valget ha samtykket til å stille til valg. Valget foretas for hele valgperioden. 
 
Ordfører: P Varaordfører                   P 
Astrid Skomakerstuen Ruste 
 

AP 
 

Guri Ruste DL 

 
Utdrag av Kommunelovens § 6-2 

§ 9. Ordfører. Varaordfører.  
1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Valget foretas for hele 
valgperioden. 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. Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer unntatt 
kommune- og fylkesråd og organer under dem. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett. 
Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem. Ordføreren kan la et annet medlem av 
kommunestyret eller fylkestinget representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem av. 
5. Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 
Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet. 

For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294. 
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5.  KONTROLLUTVALG 
 

 
SAMMENSETNING: 
 
Kontrollutvalget skal ha minst 5 medlemmer, hvorav minst ett medlem velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Kommuneloven § 23-1:  
Kontrollutvalget 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 

1.Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen 
kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem 
medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
2. Utelukket fra valg er: 
a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og 
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt 
politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 
 
3.Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av 
utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.  

4. Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

5. Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder 
kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

6.Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som 
utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener 
er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

7. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret  
kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet..  

8.Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 

 
Medlemmer 
 

Varamedlemmer: (personlige) 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

Leder 
Nestleder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Odd Leif Angård 
Aud Gjørwad 
Rannei Hovde 
Steinar Kveen 
Arild Dalseth 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Stian Brenden 
Ola Rindal 
Geir Arne Hageland 
Håkon Engen 
Ellbritt Gråberg 

 



 
KOMPETANSE: 
 
Kommuneloven § 23-3: 
 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller 
fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
SUPPLERINGSVALG:  
 
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 § 23-1) 
 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 
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6.  OPPVEKST-, KULTUR- OG OMSORGSUTVALG 

 
SAMMENSETNING: 
Etter vedtak i K-sak 35/03 skal bl.a. hovedutvalg for oppvekst, kultur og omsorg, opprettet i medhold av 
kommunelovens §5-1 ha 9 medlemmer med 9 varamedlemmer ( i rekkefølge): 
 
Medlemmer: 

P 
Varamedlemmer: 

P R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Leder 
Nestleder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Sigrid Ringen 
Ingrid Tøndel 
Mathias Skrugstad 
Erik Vadet 
Lillian Fossum Olsen 
Odd Morten Taagvold 
Marie Fasteraune 
Elisabeth Dalum 
Brynjar Berge 

DL 
AP 
DL 
AP 
AP 
H 
SP 
SP 
SP 

Rune Leren 
Leif Håvard Røstad 
Kine Stokstad 
Khadija Sheek Omar 
Elise Lien Tullut 
Tone Ødegård 
Inger Marie Aalbu 
Erland Kirkebøen Husom 
Gunvor Gauteplass 
Geir Morten Bredal 
Ann Kristin Holshagen 

AP 
DL 
AP 
DL 
AP 
AP 
AP 
SP 
SP 
H 
SP 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 

R=Partivis rekkefølge 
 
 
KOMPETANSE: 
Oppvekst-, kultur- og omsorgsutvalget innstiller direkte til kommunestyret i saker som ikke har budsjettmessige 
konsekvenser utover det som ligger i vedtatt budsjett. 
 
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §7-10) 
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 §5-7) 
§ 5-7.Utvalg 
Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten. 
Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en geografisk del av kommunen 
(kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. 
Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet 
hvis ikke noe annet følger av lov. 
Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette 
kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 
Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i 
tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet. 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 
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7.  PLAN-, NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALG 

 
SAMMENSETNING: 
 
Etter vedtak i K-sak 35/03 skal bl.a. plan-, nærings- og utviklingsutvalg, opprettet i medhold av kommunelovens 
§5-1 ha 9 medlemmer med 9 varamedlemmer ( i rekkefølge): 
 
Medlemmer: 

P 
Varamedlemmer: 

P R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Leder 
Nestleder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Jo Halgunset 
Bjørn Lund 
Anita Frich 
Ida Amble Ruge 
Åge Birger Haugen 
Mette Onsum Berg 
Bjørnhild Vigerust 
Knut Nytun 
Erland Wigenstad 

AP 
DL 
DL 
AP 
DL 
H 
SP 
SP 
SP 

Hans Kåre Vorkinnslien 
Ann Kristin G.Bonsaksen 
Frode Faksvåg 
Andreas Holum 
Martin Killi 
Stein Erik Voldengen 
Anne Stine Hjerkind 
Knut Lindsø 
Stein Roger Rudi 
Marie Fasteraune 

AP 
DL 
AP 
DL 
AP 
AP 
H 
SP 
SP 
SP 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 

R=Partivis rekkefølge 
 
 
 
KOMPETANSE: 
Plan-, nærings- og utviklingsutvalget 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 §7-10) 
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 §-5-7) 
§ 5-7.Utvalg 
Kommunestyret kan selv opprette utvalg for kommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten. 
Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en geografisk del av kommunen 
(kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. 
Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet 
hvis ikke noe annet følger av lov. 
Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette 
kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 
Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i 
tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet. 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 
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8.  PARTSSAMMENSATT UTVALG 
 

 
SAMMENSETNING: 
Etter vedtak i K-sak 24/95 skal kommunens partssammensatte utvalg bestå av formannskapet og 2 tillitsvalgte. 
 
§ 5-11.Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) 
I alle kommuner skal det opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av 
saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Hvis minst 3/4 av de ansatte ønsker 
det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger. 
 
Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen og for 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. 
 
For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og 7-3, bortsett fra bostedskravet. 
 
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7. 
 

Medlemmer: Kommunen 

 

P 

 

Varamedlemmer 

 

P 

 

R 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
 
 
 

Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Astrid S. Ruste 
Guri Ruste 
Magne Botten 
Elisabeth Dalum 
Fred Arne Hessen 

AP 
DL 
DL 
SP 
H 

Frode Faksvåg 
Anita Frich 
Ingrid Tøndel 
Oda Marie Landheim 
 
Knut Nytun 
Odd M. Taagvold 
Bengt Fasteraune 
Erland Einbu Wigenstad  

AP 
DL 
AP 
DL 
 
SP 
H 
SP 
SP 

1 
2 
3 
4 
 
1 
2 
3 
4 

R = Partivis rekkefølge 
 
Representanter for de ansatte: Varamedlemmer: 
Lillian Fossum Olsen 
Grete Romsås 

 

 
KOMPETANSE: (Utdrag av kommuneloven § 5-11) 
Det partssammensatte utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 
ansatte. Hvis minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes med andre ordninger. 
 
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven § 7-10) 
Hvis medlemmer av det partssammesatte utvalget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra 
vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt. 
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9.  ARBEIDSMILJØUTVALG 

 
SAMMENSETNING: 
Etter vedtak i K-sak 24/95 skal kommunens arbeidsmiljøutvalg utgjøres av 2 tillitsvalgte (fra det partssammensatte 
utvalg), 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                     

 
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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10.  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 
2 
3 
4 
5 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Sognepresten i Dovre 
Ordføreren i Dovre 
Leder i Dovre kirkelige fellesråd 
Magne Botten 
Elisabeth Dalum 

 
 
 
Valgt av kommunestyret 
Valgt av kommunestyret 
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11. FELLESRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG 
      ELDRERÅD 

 
SAMMENSETNING: 

§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom 
Kommunestyret  skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom. Delegering av valget er utelukket. Rådene konstituerer seg selv. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 
ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan 
for ungdom. 

(Oppgåvene for kommunale eldreråd)  
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 fylgje 
saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.  
 
OKO-styret vedtok i 2011 ett samlet råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.  
Medlemmstallet på rådet er 6 medlemmer. 

Aktuelle pensjonistforeninger og funksjonshemmedes organisasjoner skal gis anledning til å komme med forslag til 
kandidater. 
 
Fellesråd for  
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ELDRERÅD  

Medlemmer: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. Lillian Fossum Olsen 
6. 

Varamedlemmer: 
 
 
 
 
Mathias Skrugstad 
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12.  FELLES FORLIKSRÅD FOR LESJA OG DOVRE             
 

§ 57 i Domstolloven: 
Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året 
etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. 
 
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som følger av paragrafen her og av 
§ 27. 
 
Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres 
stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter 
rekkefølgen. 
 
Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene skal være både 
kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 7-6 tredje ledd innen den enkelte liste er utelukket, skal 
kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme 
gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både 
kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest stemmer, 
skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres 
det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje.  
 
§27.I hver kommune skal det være et forliksråd.  

 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.  

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to eller flere avdelinger. Hver 
avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen velges som leder for domstolen. Den andre 
formannen, eller de andre formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder 
for domstolen.  

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i samsvar med forskrift gitt av 
Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene 
skal ha et midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.  

I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er namsfogden sekretariat. I 
politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi 
regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet.   
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan med 
tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom 
kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om 
hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles 
forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. 
 
LOVHJEMMEL:  (Domstolloven § 27) 



Funksjonstid 01.01.2017 – 31.12.2020 
 
Medlem      Personlig varamedlem 

1. Laurits Fokstugu 
2. Gudrun Urstad 

Steinar Kveen 
Reidun Jøndal 

Møtefullmektig til felles forliksråd – funksjonstid fram til 31.12.2020: 

Lars Tressum, Dombås 
Aud Øien, Dovreskogen 
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13.  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: 

P 
Varamedlemmer (pers.) 

P 

1 
2 
3 
4 
5 

Leder 
Nestleder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Stein Løkken 
Oda Marie Landheim 
Johnny Raatrø 
Stian Brenden 
Gunn Jane Ulekleiv 

AP 
DL 
DL 
SP 
SP 

Arne Granlund 
Torbjørn Elvestad 
Bente Sæther 
Odd Leif Angård 
Frode Stordal 

AP 
DL 
DL 
SP 
SP 

 
 
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven § 7-10) 
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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14.  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 
2 
3 
4 
5 

Ordfører 
Valgt av kommunestyret 
Valgt av kommunestyret 
Valgt av kommunestyret 
Valgt av kommunestyret 

 
Magne Botten, DL 
Martin Killi, AP 
Elisabeth Dalum, SP 
Harald Frich, H 
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Bakgrunn: 
Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble stiftet 9. januar 2014 av kommuner- og fylkeskommuner. 
Vedtekter og samarbeidsavtaler er inngått. 
Oppland fylkeskommune har hatt sekretariatsansvaret. 
 
Vedr. representasjon står følgende i vedtektenes pkt. 4: 
"Forumet skal ha politisk representasjon. 

a. Kommunene representeres med hhv. Ordfører / varaordfører, el. det medlem som ordfører velger. 
b. Fylkeskommunene har 2 medlemmer; en fra posisjon og en fra opposisjon 

 
 
  

15. JERNBANEFORUM DOVRE- OG RAUMABANEN
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16.  JORDSKIFTEMEDDOMMERE 
 

 
SAMMENSETNING: 
 
Hver kommune skal ha et særskilt utvalg for jordskiftemeddommer, jfr. Jordskifteloven 
21.6.2013 nr. 100 §2-5. Nytt utvalg skal velges etter kommunestyrevalget, med funksjonstid 
1.1.2021 – 31.12.2024 
 
Kravet til dem som skal være jordskiftemeddommere går først og framst fram av kap. 
4 i Domsstolloven.  Det skal velges likt antall menn og kvinner. 
 
Tallet på jordskiftemeddommere er fastsatt til 10 personer for Dovre kommune. 
 
Funksjonstid: 01.01.2017 – 31.12.2020 
1 Guttorm Bentdal jordbruker/offiser 2660 Dombås 
2 Arne Tungen jordbruker 2660 Dombås 
3 Odd Leif Angård jordbruker 2662 Dovre 
4 Knut Rykhus jordbruker 2660 Dombås 
5 Hans O. Arnekleiv jordbruker 2662 Dovre 
6 Guri Ruste jordbruker 2662 Dovre 
7 Liss Sæteren barneh.ass. 2663 Dovreskogen 
8 Gunvor Gauteplass prod.veileder 2662 Dovre 
9 Aud Reidun Øien næringsdrivende 2663 Dovreskogen 
10 Torhill Sætrom lærer 2660 Dombås 

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

 
SAMMENSETNING: 
     
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven §7-10) 
 
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) 
 

§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans).  

 Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan 
(klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).  

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og 
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, 
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller 
fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. 
Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig 
forvaltningsorgan.  

Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke påklages. 
Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt:  

a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen,  
b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til 

stede,  
c) når Kongen vil være klageinstans,  
d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd.  

Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et kommunalt eller fylkeskommunalt organ 
som klageinstans, går klagen til fylkesmannen.  

For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker fra reglene i dette kapittel. 
Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig endrer reglene til skade for partsinteresser, kan 
bare gis når tungtveiende grunner taler for det.  

Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 25 sep 1992 nr. 107, 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 27 juni 2003 
nr. 66 (se dens II – ikr. 1 aug 2003 iflg. res. 27 juni 2003 nr. 773). 
 

 
 
Klagenemndas oppgaver tillegges Formannskapet. 
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18.  KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STIFTELSEN NORSK KULTURARV 
 

 
 
Medlemmer                                                                                                            P                        
1 
2 

Medlem 
Varamedlem 

Martin Killi 
Guri Ruste 

AP 
DL 
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19.  KOMMUNENES SENTRALFORBUND – REP TIL KS FYLKESMØTE 
 

     Valg til KS 
I henhold til ”Vedtekter i KS” skal valg til KS’ organer foretas av de konstituerende møter i kommunestyrer og 
fylkesting.  
Valg av tillitsvalgte til Landstinget, Landsstyret, Hovedstyret, Fylkesmøter og Fylkesstyrer i KS fra kommuner og 
fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, samt kommune-/by-/fylkesråder 
selv om de ikke er folkevalgte.  
 
1. Valg til KS Fylkesmøte  
a) Slik gjør kommunene 
Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte.  
 
Om kommunenes valg av representanter til Fylkesmøte  
Fra KS’ vedtekter § 10:  
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet på bakgrunn av folketallet pr.01.01. det 
år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:  
Inntil 3000 innbyggere   - 1 delegat 
3001 til 10 000 innbyggere  - 2 delegater 
10 001 til 20 000 innbyggere  - 3 delegater 
20 001 til 30 000 innbyggere  - 4 delegater 
30 001 til 40 000 innbyggere  - 5 delegater 
40 001 til 50 000 innbyggere  - 6 delegater 
50 001 til 60 000 innbyggere  - 7 delegater 
60 001 til 70 000 innbyggere  - 8 delegater 
70 001 til 90 000 innbyggere  - 9 delegater 
90 001 til 120 000 innbyggere  - 10 delegater 
120 001 til 150 000 innbyggere  - 11 delegater 
150 001 til 180 000 innbyggere  - 12 delegater 
180 001 til 210 000 innbyggere  - 13 delegater 
210 001 til 240 000 innbyggere  - 14 delegater 
240 001 til 270 000 innbyggere  - 15 delegater 
270 001 til 300 000 innbyggere  - 16 delegater 
300 001 og flere innbyggere  - 17 delegater 
Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommune-/byråder i 
kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene. 
 
Om kommunenes valg av vararepresentanter til Fylkesmøte  
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering). 
 
2. Valg til Landstinget 
a) Slik gjør kommunene 
Kommunenes representanter og vararepresentanter til KS Landsting velges på det konstituerende Fylkesmøtet i KS 
som avholdes 12. november. 
 
Fylkesmøtets valg av delegater til Landstinget 
Fra KS’ vedtekter § 4: 
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på første fylkesmøte etter 
kommune- og fylkestingsvalget. Kommunenes representanter i fylkesmøtet velger så mange landstingsdelegater 
som det samlede innbyggertall i fylket pr. 01.01. i valgåret, etter følgende skala:  
Inntil 300 000 innbyggere   - 9 delegater 
300 001 til 400 000 innbyggere  - 11 delegater 
400 001 til 500 000 innbyggere  - 13 delegater 
500 001 til 600 000 innbyggere  - 15 delegater 
600 001 til 700 000 innbyggere  - 17 delegater 
700 001 til 800 000 innbyggere  - 19 delegater 
800 001 til 900 000 innbyggere   -21 delegater 
900 001 til 1 000 000 innbyggere  - 23 delegater 
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere  -25 delegater 
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere  - 27 delegater 
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere  - 29 delegater 
1 300 001 og flere innbyggere  - 31 delegater 
 
 



Fylkesmøtets valg av varadelegater til Landstinget 
Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg av to. 
 
Bare kommunene har stemmerett på kommunenes landstingsdelegater. Fylkeskommunene velger sine delegater 
med vara direkte. 
 
KS’ vedtekter regulerer valg til KS’ organer 
KS’ vedtekter er vedlagt i sin helhet (vedlegg 1). Det anbefales å lese disse hvis man er usikker på noen av valgene.  
 
I følge vedtekter for KS § 3, fjerde avsnitt, kan valg til KS’ organer kreves fremmet som forholdstallsvalg. Ved alle 
valg til KS’ organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % av medlemmene. 
 
Generelt ved valg til KS’ organer 
Hvis en person er valgt som representant eller vararepresentant fra fylkeskommunen, bør ikke vedkommende 
velges som representant (eller vara) fra en kommune (eller motsatt).  
 
Konstituerende fylkesmøte i Hedmark og Oppland 
Det konstituerende fylkesmøtet i fylket vil finne sted tirsdag 12. november på Lillehammer. Foruten valg av 
landstingsdelegater skal dette møtet i følge vedtektene, velge fylkesstyre. Innkalling til det konstituerende 
fylkesmøtet vil bli sendt fra KS Hedmark og Oppland. Her gis nærmere informasjon om valg til fylkesstyret. 
 
KS Landsting 
KS 20. Landsting vil finne sted i Oslo 10.- 12. februar 2020. 
 
Kommunal Politisk Toppmøte 
Det vil i 2020 bli arrangert Kommunal Politisk Toppmøte (KPT) i tilknytning til Landstinget. Program og 
invitasjon sendes senere ut til medlemmene fra KS Agenda. 
 
SAMMENSETNING: 
Det skal velges en representant og en vararepresentant til Kommunenes Sentralforbund – fylkesmøte. 
Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg av to. 
 
Representant: Vararepresentanter: 
Ordfører Astrid S. Ruste, AP 1. Guri Ruste, DL 

2. Fred Arne Hessen, H 
3. Frode Faksvåg, AP 
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20.  LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE- EIDSIVATING 
LAGMANNSRETT 

 
SAMMENSETNING: 
 
Eidsivating Lagmannsrett viser i brev datert 8. februar 2012 til Domstoladministrasjonens brev av 7. november 
2011 om «Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016.» 
 
Det skal 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. 
 
Valget skal være gjennomført før 1.juli året etter kommunevalget. 
 
Antallet lagrettemedlemmer/meddommere av de alminnelige utvalg er for Hedmark ogOppland lagsogn fastsatt til 
356 kvinner og 356 menn. Herav faller på Dovre kommune 2 kvinner og 2 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 fjerde kapittel, §§ 64-78. Evt. feil mht. utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte dommers 
gyldighet. Det vises i den sammenheng til Domstollovens §§70-75. Domstollovens §76 pålegger kommunen å 
slette personer fra listen som ikke lenger fyller vilkårene for å stå på listen. Det bes også om at de alminnelige 
utvalg får en balansert aldersfordeling og en bred sammensetning. 
Kommunen vil senere bli underrettet om hvordan innrapporteringen av valget skal foregå. 
 
Funksjonstid 01.01.17 – 31.12.20: 
1 Ola Holen Pensjonist 2660 Dombås 
2 Ola Rindal Kirketjener 2662 Dovre 
1 Solveig Anmarkrud Pensjonist 2660 Dombås 
2 Eli Claudia Frich Næringsdrivende 2660 Dombås 

 
LOVHJEMEL: (Domstolloven pgr. 70) 

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

       I tillegg må vedkommende  
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,  
2. ikkje være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  
3. ikkje 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 Noreg eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de 

tre siste år før valgdagen. 
 
I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettsaker være to alminnelige utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere. 
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21.  MEDDOMMERE- NORD-GUDBRANDSDAL TINGRETT 

 
SAMMENSETNING: 
Domstolloven pgr. 64 - 72: 
 
I Dovre skal det velges 14 meddommere til Nord-Gudbrandsdal tingrett. 
 
Funksjonstid: 01.01.17 – 31.12.20 
1. Reidun Mjøen Veileder NAV 2662 Dovre 
2. Bente Elisabeth Fossum Hjemmehjelp 2660 Dombås 
3. Aud Reidun Øien selvst. nær.drivende 2663 Dovreskogen 
4. Greta Tallerås pedagogisk rådgiver 2662 Dovre 
5. Guri Ruste Selvst. Nær.drivende 2662 Dovre 
6. Inger Marie Aalbu Lærer 2660 Dombås 
7. Astrid Korban lærer 2662 Dovre 
8. Nils Steinvik offiser 2660 Dombås 
9.    
10. Martin Hjerkind jordbruker/turistvert 2661 Hjerkinn 
11. Torbjørn Elvestad jordbruker 2663 Dovreskogen 
12. Pål Talleraas Jordbruker 2662 Dovre 
13. Bjørn Romsås Leder 2663 Dovreskogen 
14. Stig Vadet Selvst.nær.drivende 2662 Dovre 

 
LOVHJEMMEL: (Domstollovens pgr. 64) 
I hvert domssogn skal det være to alminnelige utvalg av meddommere for herreds- og byrettssaker. 
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22. MILITÆR SKJØNNSNEMND 
 
Med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner skal det oppnevnes skjønnsnemnder for valgperioden. 
 
Som tidligere innhenter Fylkesmannen forslag fra kommunene.   
 
 
SAMMENSETNING: 
 
 
Medlem:    Erland Anton Løkken 
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23. NASJONALPARKSTYRE FOR VERNEOMRÅDER - DOVREFJELL - 
SUNNDALSFJELLA 

 
I skriv fra Miljøverndepartementet datert 10. august 2010 framgår: 
 
Følgende verneområder omfattes av verneplanen: 
- Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark i kommunene Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre  
- Knutshø landskapsvernområde i kommunene Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre 
- Åmotsdalen landskapsvernområde i Oppdal kommune 
- Dalsida landskapsvernområde i kommunene Rauma, Nesset og Lesja 
- Eikesdalsvatnet landskapsvernområde i kommunene Rauma, Nesset og Sunndal 
- Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde i kommunene Sunndal og Oppdal 
- Jora landskapsvernområde i Lesja kommune 
- Fokstugu landskapsområde i kommunene Lesja og Dovre 
- Fokstua naturreservat i Dovre kommune 
- Torbudalen biotopernområde i kommunene Sunndal og Nesset 
- Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde i kommunene Rauma og Nesset 
 
 
SAMMENSETNING: 
 
Kommunene Dovre, Folldal, Lesja, Nesset, Oppdal, Rauma, Sunndal og Tynset oppfyller kriteriene for å ha 
forvaltningsmyndighet for verneområdene gjennom et politisk interkommunalt nasjonalparkstyre. 
 
Hver kommune skal være representert i styret med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann hver blant 
kommunestyrets medlemmer.  Primært bør ordførerne være representert.  
 
Fylkeskommunene skal være representert med ett medlem fra fylkestinget og innstiller en kvinne og en mann blant 
fylkestingets medlemmer. 
 
Fra Dovre kommunestyre innstilles (en av hvert kjønn): 
 
1.   K 2.   M 
Guri Ruste DL Frode Faksvåg AP 
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24.  NASJONALPARKSTYRE FOR VERNEOMRÅDER - RONDANE - DOVRE 

 
Nasjonalparkstyret for Rondane skal forvalte verneområdene knyttet til verneplanen for Rondane i Hedmark og 
Oppland fylker.  
Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i 
Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010(Prop. 1 S (2009-2010) som Stortinget har sluttet seg til. 
Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneområder ellers i landet, oppnevnes nå fortløpende. 

I skriv fra Miljødepartementet datert 04 juli 2010 fremgår: 

Følgende verneområder i Oppland og Hedmark omfattes av verneplan: 
- Rondane Nasjonalpark i Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal    
- Dovre Nasjonalpark i Dovre og Folldal 
- Grimsdalen Landskapsområdei Dovre og Folldal 
- Dørålen Landskapsområde i Dovre og Folldal 
- Frydalen Landskapsområde i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron 
- Vesle Hjerkinn Lanskapsområde i Dovre 
- Myldingi naturreservat i Folldal og Sør-Fron 
- Mesætermyre naturreservat i Dovre 
- Flakktjønna naturreservat og Nord-Fron 
- Veslehjerkinntjønnin naturreservat i Dovre 
- Kattuglehøi naturreservat i Dovre 
- Grimsdalsmyrene naturreservat i Dovre 

 
SAMMENSETTING 
Kommunene Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal oppfyller kriteriene for å ha 
forvaltningsmyndighet for verneområdene gjennom et politisk interkommunalt nasjonalparkstyre. 
 
Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann hver blant 
kommunestyrets medlemmer. Primært bør ordføreren være representert. 
 
Fylkeskommunene skal være representert med ett medlem fra fylkestinget og innstiller en kvinne og en mann blant 
fylkestingets medlemmer. 
 
Fra Dovre kommunestyre innstilles (en av hvert kjønn): 
 
1.  Guri Ruste, DL K 2. Frode Faksvåg, AP M 
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25.  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 deltaker- 
kommunene. 
 
Styret har en funksjonstid på 4 år som samsvarer med den kommunale valg- 
periode.  Ved utløpet av valgperioden fungerer det sittende styre til nytt styre er  
valgt. 
 
Valg av 1 representant med personlig varamedlem til representantskapet (som begge skal 
være kommunestyremedlemmer): 
 
Medlem: Varamedlem: (personlig) 
1 
 

Astrid S. Ruste 1 
 

Guri Ruste 

Innstilling av 2 kandidater til styret i NGR, en representant av hvert kjønn med personlig 
varamedlem (dvs. også med varamedlem av samme kjønn) 
 
Medlem: Varamedlem: (personlig) 
1 Anita Frich, DL Bente Sæther, DL 
2 Fred Arne Hessen, H Brynjar Berge, SP 
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26.  OVERTAKSTNEMD EIENDOMSSKATT 

 
SAMMENSETNING: 

6. kapitlet. – Administrativ og rettsleg prøving.  

§ 19. Eigaren (skattytaren) kan klaga på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til 
eigedomsskattekontoret innan tre veker frå den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller 
skattesetelen vart send i samsvar med § 14.  
Klaga kan ikkje gjelda det verdet som er sett på eigedomen ved likninga.  
Er eigedomen bortleigd og skal leigaren svara eigedomsskatten, har leigaren likevel høve til å klaga over det verdet 
som ligg til grunn for eigedomsskatten. Klaga må vera sett fram for skattekontoret, innan fristen som er nemnd i 
første leden. Avgjerd i klagesaka får verknad også for formueslikninga åt eigaren.  

Endra med lov 29 juni 2007 nr. 50 (ikr. 1 jan 2008, etter res. 7 des 2007 nr. 1370).  

§ 20. Klage etter § 19, første leden, på utskriven eigedomsskatt vert avgjord av ei nemnd som kommunestyret vel. 
Kommunestyret kan anten oppretta ei eiga nemnd til å ta seg av oppgåvene eller leggja oppgåvene til ei anna 
kommunal nemnd. 
Endra med lov 5 juni 1987 nr. 25.  

§ 21. Ingen kan vera med i klagenemnda og avgjera ei klage  

a) når han eig, har pant i, leiger eller bur til leige på den eigedomen klaga gjeld,  
b) når han er skyld eller verskyld i opp- eller nedstigande line eller i sideline så nær som sysken med nokon som 

er i eit slikt høve som nemnd under a,  
c) når han er eller har vore gift med eller trulova med eller er fosterfar eller fostermor eller fosterbarn til ein 

eigar,  
d) når han er verje for nokon som er i eit slikt høve som nemnd under a,  
e) når han styrer eller er med i styret for eit selskap, eit samvirkeforetak, eit lag, ein sparebank, ei stifting eller 

ein offentleg skipnad som eig, har pant i, leiger eller bur til leige på eigedomen.  

       Ein nemndmedlem er like eins ugild når det er til stades andre særlege omstende som er skikka til å veikja   
tiltrua til at han står fritt.  

       Nemnda avgjer sjølv om ein nemndmedlem er ugild.  

Endra med lover 13 juni 1980 nr. 25, 5 juni 1987 nr. 25, 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008, etter res. 23 nov 2007 nr. 1287).  

§ 22. Klagenemnda granskar, så langt det trengst, dei ting klaga gjeld. 
         Klaga vert avgjord i orskurd med ei stutt grunngjeving for avgjerda. 
         Når nemnda har føre ei klage, er sjefen for eigedomsskattekontoret med i drøftingane, men ikkje i 
avgjerda.    Klagenemnda kan ikkje avgjera ei klage utan minst to nemndmedlemar er med i avgjerda. Står røystene 
likt,avgjer røysta til leiaren utslaget.  

I K-sak 17/2017 vedr. Eiendomsskatt – vedtekter og taksering av boliger, av 25.4.17, vedtok kommunestyret av 
Klagenemnda (overtakstnemnd) for eiendomsskatt skulle ha kun 3 medlemmer. 

 



  
 
Medlemmer: 

P 
Varamedlemmer (pers.) 

P 

1 
2 
3 

leder 
Medlem 
Medlem 

Steinar Kveen 
Reidun Mjøen 
Emma Angard 

H 
 
H 

Gunvor Gauteplass 
Gro Anita Myhren 
Johnny Nerland 

SP 
AP 
SP 
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27.  RANDINE OG HALDOR HJERLEIDS STIFTELSE 
 
Medlem:  
Ordfører  : Astrid Skomakerstuen Ruste, AP 
                    Magne Botten, DL 
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28.  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. 
I §5 i Samarbeidsavtalen heter det «Regionrådet er sammensatt av tre medlemmer fra hver kommune, ordfører, 
varaordfører og 1 representant fra opposisjonen og 2 representanter fra Oppland fylkeskommune. Begge kjønn skal 
være representert fra hver kommune» 
 
Regionen har også egne fondsvedtekter som forvaltes av det samme forum. 
Den daglige drift ledes av egen regionsjef. 
 
 
Medlemmer                                                                                                             Varamedlemmer 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Astrid S. Ruste 
Guri Ruste 
Fred Arne Hessen 

Frode Faksvåg 
Magne Botten 
Elisabeth Dalum 

 
Til medlem i arbeidsutvalget velges: 

Medlem: Ordfører                                           Varamedlem: varaordfører 
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29.  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: 

 

1 Medlem Knut Nytun SP Irene Olsen Aavangen AP 

  



Dovre kommune – Styrer/råd/utvalg  2019 – 2023 

30.  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 

 
Astrid S. Ruste 
Guri Ruste 
Magne Botten 
Elisabeth Dalum 
Fred Arne Hessen 

AP 
DL 
DL 
SP 
H 

 
 
KOMPETANSE: 

OMRÅDER/FUNKSJONER 

Samarbeidet med Lesja pr. dato på følgende områder/funksjoner: 
 
- generalforsamling 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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31.  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. 
 
§21 i Eiendomsskattelova:  Medlem i formannskapet kan ikkje vere med i eigedomsskattenemnder. 
 
Medlemmer: 

P 
Varamedlemmer (pers.) 

P 

1 Leder Knut Nytun SP Rune Haugen H 
2 Medlem Henry Baukhol Ruste  Geir Randen AP 
3 Medlem Roger Elsrud AP Svein Ulen  

 
SUPPLERINGSVALG: (Utdrag av kommuneloven § 7-10) 
 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, kommunestyrekomité  trer 
endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme 
gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre 
enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønnet. 
 
Hjemmel:  (Vedtekter fastsatt av Finansdepartementet) 
 
Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer velger kommunestyret en skattetakstnemd. 
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32.  STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER (AVD NORD) 
 
 
SAMMENSETNING: 
Det skal velges 2 representanter fra Dovre kommune til styret i stiftelsen Norsk Villreinsenter (avd. nord)  
 
Medlem:  

 
1. Ordfører Astrid S. Ruste 
2. Frode Faksvåg 
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33. STYRET FOR A/S EIDEFOSS 
 
SAMMENSETNING: 
 
Utdrag av A/S Eidefoss sine vedtekter § 7: 
 
Selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer. 
 
Ett styremedlem med personlig varamann velges av hver av aksjegruppene.Valget gjelder for en periode på 2 år.  
 
2 styremedlemmer velges av og blant de ansatte i samsvar med aksjeloven og de til enhver tid gjeldene forskrifter 
til denne. 
Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved årlige valg blant de aksjonærvalgte styremedlemmene. 
 
Styret er beslutningsdyktige når minst 5 medlemmer, inklusiv personlige varamedlemmer for fraværende 
medlemmer, er tilstede. 
 
Funksjonstid 1.1.2019 – 31.12.2020 
Medlem: Varamedlem: (personlig) 
1  Arnulf Furuhovde 

 
1 Laura Van Meter 

 
Velges av kommunestyret som innstiller overfor generalforsamlingen i A/S Eidefoss. 
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34.  REPRESENTANTSKAP FOR INNLANDET REVISJON 
 
Kommuneloven § 24: 
§ 24-1.Valg av revisor 
Kommunestyret  avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om 
revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. 
 
Kommunestyret velger selv revisor. 
 
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 
Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis 
ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
 
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294. 
 
 
Medlem: Varamedlem: 
Harald Frich, H  Anita Frich, DL 

 
Fellesstyret velger selv sin leder. 
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35.  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 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Jacob Eriksen  
Knut Brenden 
Wenche Haugom 

 
 

TILSYNSNEMND FOR DRAGÅA 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Morten Lund 
Odd Almli 
Pål Schjelle 

 
 

TILSYNSNEMND FOR EINBUGGA 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Svein Toftemo 
Ingunn Berge 
Ola Toftemo 

 
 

TILSYNSNEMND FOR HINDÅA 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Alf Simenrud 
Odd Kronberget 
Frank Brækken 

 
 
TILSYNSNEMND FOR ILKA 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Jon Jarle Bakken 
Oddrun Graffer 
Ola Jacob Haugom 
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35.  TILSYNSNEMNDER ETTER FORBYGGINGSARBEIDER, forts. 

 
TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED ELVARHEIM OG SLETTEN 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Jørn Ola Slette 
Egil Rudiløkken 
Wenche Dalheim 

 

TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED ENGEHAUG OG LINDSØHAUG 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Kristoffer Lien 
Torbjørg Lindsøe 
Aslaug Vorkinslien 

 

TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED KILLI BRU 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Magne Vorkinn 
Åshild Einbu 
Frank Sletten 

 

TILSYNSNEMND FOR LÅGEN VED LILLELØKKEN 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Arne Vorkinn 
Huub Huijs 
Alf Høie 

 
 

 TILSYNSNEMND FOR MANNINGÅA 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Helge Storløkken 
Frank Sletten 
Lill Ingunn Killi 

 

TILSYNSNEMND FOR MUSA OG JØNDALSBEKKEN 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Arne Heggeli 
Kjell Arne Jøndal 
Dag Atle Sveen 
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35.  TILSYNSNEMNDER ETTER FORBYGGINGSARBEIDER, forts. 

 

TILSYNSNEMND FOR TVERRBEKKEN 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Per Thoresen 
Arne Stigen 
Ellen Jørstad 

 

TILSYNSNEMND FOR DJUPDALSÅE-DOMBÅS 

Medlemmer: 
1 
2 
3 

Medlem 
Medlem 
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. 
 
Valgutvalget foreslår at valgene overføres til administrativ behandling. 
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36.  TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 
 
 
SAMMENSETNING: 
 
Vedtak i K sak 40/11: 
Det settes ikke ned eget utvalg, men oppgavene knyttes opp til PNU, som foretar oppnevning i 
fht. gjennomgående representasjon. 
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37.  UNGDOMSFORUM 

 
SAMMENSETNING: 
 
Ungdomsforum i Dovre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
Kommunestyret velger 1 medlem med personlige varamedlem til rådet av og blant  
kommunestyrets medlemmer. 
 
Kommuneloven § 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom 
Kommunestyret skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
 
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder ungdom. 
 
Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294. 
 
Medlemmer: Varamedlemmer: (personlige) 
Johnny Raatrø, DL Ingrid Tøndel, AP 
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38.  VALGUTVALG FOR PERIODEN  2019-2023 
 
I forbindelse med evt. valg til nye nemnder og evt. suppleringsvalg, er det nødvendig å ha Et 
valgutvalg  som kan fungere hele valgperioden. 
 
 
Medlemmer                                                                                                                       P                       
1 
2 
3 
4 
5 

Leder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Astrid S. Ruste 
Guri Ruste 
Magne Botten 
Elisabeth Dalum 
Fred Arne Hessen 

AP 
DL 
DL 
SP 
H 
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39.  VALG AV SKJØNNSMENN 
 
Etter skjønnsprosessloven § 14 skal det være et utvalg av skjønnsmenn i hvert fylke.   
 
Utvalget velges av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene. 
 
Oppnevningen skal skje innen 15. oktober året etter hvert kommune- og fylkestingsvalg, og gjelder for fire år fra 1. 
januar det påfølgende år. 
Det er fylkeskommunen som fastsetter antall skjønnsmedlemmer fra hver kommune basert på folketall. Dovre 
kommune skal komme med forslag på 3 medlemmer. 
 
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning og at de som oppnevnes har 
kyndighet på ett eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn. Personer med innsikt i bygningsvesen og i 
jord- og skogbruk er etterspurt. 
 
 
Funksjonstid: 01.01.17 – 31.12.20: 
Medlem:  

1. Ola Arnt Amundgård Dombås 
2. Liv Skogsrud Vigenstad Dovre 
3. Arne Vadet Dovreskogen 
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40.  VILLREINEMND FOR OTTADALEN/RONDANE/SNØHETTA 
 
§ 5 Villreinnemnd 
Villreinen i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av en 
villreinnemnd. Villreinnemnda skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av 
villreinen og dens leveområder i samsvar med Lov 19.6.2009 nr 100 om naturens mangfold 
og Lov 29.5.1981 nr 38 om jakt og fangst av vilt. 
 
Det skal være 9 villreinnemnder. 
 
I) Villreinnemnda for Setesdalsområdet. 
(Omfatter villreinområdene Setesdal-Ryffike, Setesdal Austhei og Våmur-Roan.) 
2)Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. 
(Omfatter villreinområdene Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, og Norefjell- 
Reinsjøjjell.) 
3)Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. 
(Omfatter villreinområdene Hardangervidda, Skaulen-Etnefjell og Oksenhalvøya.) 
4)Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen. 
(Omfatter villreinområdene Nordfjella og Fjellheimen.) 
5)Villreinnemnda for Sogn og Fjordane. 
(Omfatter villreinområdene Lærdal-Årdal, Vest-Jotunheimen, Sunnflord, 
Førdefjella og Svartebotnen.) 
6)Villreinnemnda for Ottadalen. 
(Omfatter villreinområdet Ottadalen.) 
7)Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten. 
(Omfatter villreinområdene Rondane og Sølnkletten.) 
8)Villreinnemnda for Snehetta og Knutshø. 
(Omfatter villreinområdene Snøhetta og Knutshø.) 
9)Villreinnemnda for Forollhogna. 
(Omfatter villreinområdet Forollhogna.) 
 
Villreinnemndas medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes av Direktoratet 
for naturforvaltning etter forslag om en kvinnelig og en mannlig kandidat fra hver kommune 
som har villreinareal innenfor den enkelte nemnds virkeområde.  
 
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunevalget.  
 
Villreinnemnda velger selv leder og nestleder. 
 
På grunn av tidsfaktoren fram til nye villreinnemnder må være i funksjon ber vi derfor kommunene 
om å foreslå representanter i henhold til gjeldende struktur og i samsvar med høringsforslaget. En 
./. oversikt over hvilke kommuner som skal være representert i hvilke nemnder følger som vedlegg til 
dette brev. 
 
Oppnevning av nye nemnder 
Villreinnemnda består av et medlem med personlig varamedlem fra hver av kommunene som har 
godkjent villreinareal innenfor nemndas geografiske ansvarsområde.  
 
1 henhold til likestillingsloven skal villreinnemnda som andre offentlige utvalg ha minimum 40 % av hvert kjønn, jf 
lovens § 21, 4. punktum. For å sikre at likestillingslovens krav oppfylles må DN foreta den formelle oppnevning av 
nemndene. DN ber derfor kommunen om å foreslå representanter til villreinnemndene i form av en mannlig og en 
kvinnelig representant innen 25. november 2011.  
 
Representantene kan gjerne prioriteres fra kommunens side, men i tilfeller der det er nødvendig for å oppfylle 
lovens krav til sammensetning av den samlede nemnda kan vi måtte fravike denne prioriteringen under den 
formelle oppnevningen av villreinnemndene. 
 
I forslaget til nye forskrifter om forvaltning av hjortevilt er det i retningslinjene gitt følgende føringer 
for hvilken forankring og kompetanse som skal legges til grunn ved kommunens oppnevning av de to 
personene til villreinnemnda: "Det bør legges vekt på å oppnevne personer som sitter i kommunestyret 
eller i politisk organ med ansvar for vilt- og/eller arealforvaltningen i kommunen, og som har 
interesse og eng asjement for villrein forvaltning ." 
 



Tillegget i forhold til gjeldende retningslinjer om at representantene har interesse for og engasjement for 
villreinforvaltning er tatt inn etter innspill fra de nåværende villreinnemndene og i samsvar med resultater fra 
spørreundersøkelsen, og vi ber om at kommunen så langt som råd legger dette til grunn for forslagene. Foringen om 
at representanter bør sitte i kommunestyret eller annet relevant politisk organ i kommunen er ikke absolutt, og kan 
fravikes dersom det etter kommunens skjønn er nødvendig i forhold til en avveining mellom de ulike hensyn. 
 
Intensjonen med denne retningslinjene er å sikre en god kontakt og kobling mellom representanten i 
villreinnemnda og kommunens politiske og administrative ledelse. 
 
Hovedansvarlige fylkesmenn 
Det er ikke foreslått endringer i ordningen med en hovedansvarlig fylkesmann for hver villreinnemnd, 
som har ansvar for nemndas økonomiforvaltning (regnskapsførende enhet), rådgivning og veiledning. 
 
SAMMENSETNING: 
 
 
 Medlem                              Varamedlem: 
        Ottadalen Frode Faksvåg Inger Marie Aalbu 
 Rondane Bente Sæther Arne Vadet 
 Snøhetta Marius Voll Gunn Jane Ulekleiv 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.11.2019  
 

Kommunestyrets vedtak: 
Valgene foregikk som avtalevalg i samsvar med §7-7 i Kommuneloven, og foregikk derfor på 
grunnlag av Valgutvalgets innstilling, som i sin helhet ble gjennomgått.  
 
Valgutvalgets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 


