
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgnemnda
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 07.03.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

01.03.2012

Per Ivar Henriksen
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 8/2012 Godkjenning av innkalling
PS 9/2012 Godkjenning av saksliste

PS 10/2012 Godkjenning av protokoll fra 13.02.2012
PS 11/2012 Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark 

domssogn - 2013-2016
2012/242

PS 12/2012 Referatsaker/Orienteringer - VAN 2012/6
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PS 8/2012 Godkjenning av innkalling

PS 9/2012 Godkjenning av saksliste

PS 10/2012 Godkjenning av protokoll fra 13.02.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/242-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 11/2012 07.03.2012
Kommunestyret 29.03.2012

Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn - 2013-2016

Valgnemndas innstilling 
Tana kommunes forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for perioden 1.1.2013 
– 31.12.2016:

Saksopplysninger
Fortegnelsene over skjønnsmedlemmer
Listen skal inneholde opplysninger om de foreslåttes:

- Fullt navn
- Adresse
- Fødselsnummer
- Tlf/mobil
- Yrke
- Stilling
- Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av 

yrkesbetegnelsen.

Viktig momenter å ta hensyn til for forslag av skjønnsmedlemmer:
 Personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk
 Personer med kunnskap om reindrift

Yrke og stilling Særlig kyndig i
1.
2.
3.
4.
5.
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 Kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn
 Allsidig sammensetning 
 Domstolen er avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer
 Begge kjønn representert 

Fylkestinget er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) iht. lov 
1. juni 1917 nr 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker. Nærmere reglene for oppnevningen fremgår av 
skjønnsprosessloven § 14:

"I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter 
hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så 
mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet 
tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.

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, og §§ 71-74 gjelder
tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90
første ledd annet punktum.

Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over 
alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til 
vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell 
telefon til arbeidssted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig 
kyndig

For Indre-Finnmark domssogn skal det oppnevnes 18 skjønnmedlemmer fordelt slik på kommunene:
Kautokeino 4
Karasjok 4
Porsanger 5
Tana 4
Nesseby 1 

Indre Finnmark tingrett ønsker å redusere antall skjønnsmedlemmer fra 22 til 18 for neste 
valgperiode. Kommunen bes om å inngi forslag på skjønnsmedlemmer for Indre Finnmark 
domssogn, iht. overnevnte. Det samlede forslag fra kommunen bør innholde 20 % flere navn enn det 
som skal velges, som betyr at kommunen foreslår 5 skjønnsmedlemmer. Om ønskelig kan forslagene 
begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for uttakingen av kommunestyrene (det er intet 
til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg dersom det kreves). Frist for innsending av forslag til 
fylkeskommunen er satt til 20. april.

Vilkår for å kunne velges
Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 nr. 2 innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige 
kvalifikasjoner som følger av skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til 
personlige forutsetninger og formelle forhold (utlukket pga stilling og vandel) for
skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og meddommere, jf domstolloven §§ 70-72. 
Den øvre aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 skal imidlertid ikke gjelde for
skjønnsmedlemmer.

§ 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,
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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. 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 

politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen 
av valget. 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 

år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 

rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett 

år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 

Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig 
påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen 
og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte 
skjønnsmedlemmer, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget.

Det er viktig at man også her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det 
ikke her er noe krav om fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn 
er godt representert. Det ønskelig med skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i områder 
hvor det er slik virksomhet.

Om vandelskontroll
Om vandelskontroll for valg av skjønnsmedlemmer gjelder samme lovregler som for valg av 
meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta 
undersøkelser av foreslåtte kandidater eller valgte medlemmer av utvalget mot strafferegistrert. 
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I forrige periode var følgende forseslått som skjønnsmenn til Indre Finnmark domssogn:

1. Viktoria Nilsen 
2. Inger Sværen Guttorm 
3. Nils Oskar Anthi 
4. Jorunn Sottinen 
5. Else M. Utsi 
6. Norvald Aslaksen 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-10

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 12/2012 07.03.2012

Referatsaker/Orienteringer - VAN

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
I møtet vil det bli gitt en grundig orientering om arbeidet valgnemnda må gjøre i forhold til valg 
av følgende:
 Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett
 Valg av lagrettemedlemmer/meddommer til Hålogaland lagmannsrett 
 Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten 
 Valg av forliksmedlemmer (forliksrådet) 

Vurdering
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