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Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 20212025
Etter skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestinget etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer for fylket. Utvalget er felles
for tingretter, jordskifteretter og lagmannsretten. Oppnevning av skjønnsmedlemmer er
beskrevet i brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til kommunene,
fylkeskommunene og fylkesmennene, datert 13.12.2019.
Ønsket kompetanse hos skjønnsmedlemmene
Justis- og beredskapsdepartementet opplyser om at domstolene i liten grad har bruk for
skjønnsmedlemmer med «alminnelig kompetanse». Domstolene har behov for
skjønnsmedlemmer med kompetanse innen følgende områder:
Ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom
Plan- og reguleringsprosesser
Bygg- og anleggsvirksomhet
Økonomi, revisjon og regnskap
Jord- og skogbruk
I tillegg har følgende innspill kommet fra tingrettene i Trøndelag:
Inntrøndelag tingrett
Landbruk (gårdbrukere, agronomer, etc.)
Skogbruk (skogbruksledere, ansatte hos private skogeiere og offentlige
skogetater etc.)
Bygning (byggmester, snekkere, elektrikere, malermestere, etc.)
Eiendomsvurderinger (takstmenn, eiendomsmeglere, etc. – både bolig og
næring)
Regnskap/økonomi/revisjon
Namdal tingrett:
verdifastsettelse av fast eiendom og aksjeselskaper, særlig innen
oppdrettsnæring
kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet
verdifastsettelse og utbygging av tekniske anlegg
Sør-Trøndelag og Fosen tingretter:
landbruk
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-

veg
utbygging av kraftlinjer og kraftverk
ekspropriasjon
regnskap/økonomi/revisjon

Oppnevning og sammensetning av utvalget
Skjønnsprosessloven § 14 andre ledd sier følgende om oppnevning og sammensetning
av utvalget av skjønnsmedlemmer i fylket:
«Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig
sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere
områder som vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt
annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder
tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter
domstolloven § 90 første ledd annet punktum.»
Kriteriene i domstolloven § 70 som gjelder for utvalget av skjønnsmedlemmer er disse:
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være
personlig egnet til oppgaven.
I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke 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 Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i
folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.
I tillegg har domstoladministrasjonen gjort oppmerksom på at arbeidsmåtene i
domstolene tilsier at det er en stor fordel om personene som foreslås valgt til
skjønnsmedlemmer kan bruke vanlige digitale verktøy.
Antall og fordeling av skjønnsmedlemmer
Skjønnsmedlemmene fordeles etter folketall, men likevel slik at alle kommuner har
minst ett skjønnsmedlem. Fordelingen på kommuner i Trøndelag blir slik:
Namdal tingrett
Namsos

15

Lierne
Raarvihke – Røyrvik

1
1

Namsskogan
Grong

1
2

Høylandet
Overhalla

1
4

Flatanger
Leka

1
1

Nærøysund
Til sammen

9
36

Inntrøndelag tingrett
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Steinkjer

17

Meråker
Stjørdal

2
17

Frosta
Levanger

2
14

Verdal
Snåase – Snåsa

11
2

Inderøy
Til sammen

5
70

Fosen tingrett
Frøya
Osen

6
1

Indre Fosen
Hitra

12
6

Ørland
Åfjord

13
5

Til sammen

43

Sør-Trøndelag tingrett
Trondheim

104

Oppdal
Rennebu

4
1

Røros
Holtålen

3
1

Midtre Gauldal
Melhus

3
8

Skaun
Malvik

4
7

Selbu
Tydal

2
1

Heim
Orkland

3
9

Til sammen

150

Innsending av forslag
Vi ber om forslag på kandidater til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025.
Forslagene bør inneholde 20 % flere navn det antall som skal velges fra kommunen. Om
ønskelig kan forslagene begrunnes. Forslagene skal inneholde følgende opplysninger:

Navn

Adresse

Fødselsnummer (11 siffer)

Yrke/stilling

Telefonnummer privat og arbeid

Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i
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Forslagene sendes på e-post til nora.malini.saethero@trfk.no eller ved post til Trøndelag
fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer, innen 1. juli 2020.

Med vennlig hilsen

Nora Malini Sætherø

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakere:

FRØYA KOMMUNE
TRONDHEIM KOMMUNE
MALVIK KOMMUNE
RØROS KOMMUNE
OPPDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
TYDAL KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
VERDAL KOMMUNE
SØR-TRØNDELAG TINGRETT
LEKA KOMMUNE
STEINKJER KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
FLATANGER KOMMUNE
OVERHALLA KOMMUNE
FROSTA KOMMUNE
INNTRØNDELAG TINGRETT
RØYRVIK KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
OSEN KOMMUNE
NAMDAL TINGRETT
FOSEN TINGRETT
MERÅKER KOMMUNE
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HEIM KOMMUNE
NÆRØYSUND KOMMUNE
ORKLAND KOMMUNE
ØRLAND KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
LEVANGER KOMMUNE
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