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Saksframlegg

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Overhalla valgstyre 8/16 06.06.2016
Overhalla kommunestyre 20.06.2016

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Hjemmel for vedtaket er: Skjønnsprosessloven § 14

Behandling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016

Behandlet.

Valgstyrets foreslo gjenvalg.

Innstilling i Overhalla valgstyre - 06.06.2016, enst.: 

Følgende velges som skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.17 – 31.12.2020:

Navn: Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Magne Lysberg Svenningsvn.13, 7863 Overhalla 100363 Sivilingeniør 48 09 98 50
Jan Olav Tømmerås Nedre Vibstad, 7863 Overhalla 010561 Bonde 41 43 83 41
Anne Lise Haugan Lille Amdal, 7863 Overhalla 180163 Fagkonsulent skog 41 75 84 25
Mona Solum Galguften Skydalsvn. 17, 7863 Overhalla 270765 Administrasjon/Personal 95 93 60 38

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 08.01.2016 Valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmedlemmer 2017

Justis- og 
beredskapsdepartementet

I 04.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer 2017 -
2021 - korrigert fordeling, Namdal 
tingrett

Espen Solheim

I 14.03.2016 Valg av skjønnsmedlemmer i Namdal Tingrett



perioden 2017 - 2020.
S 13.04.2016 Valg av skjønnsmedlemmer for 

perioden 1.1.17 - 31.12.2020

Vedlegg:
1 Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2017

Saksopplysninger

Etter skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestinget etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene 
oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer innen 15. oktober. Overhalla kommunestyre er bedt 
om å komme med forslag på 3 skjønnsmedlemmer. Overhalla skal være representert med 3 
representanter, men forslaget skal inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges, 
derfor kan det foretas valg av 4 medlemmer. Vår frist for innsending av forslag er satt til 
utgangen av august.

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.

I tillegg til yrke og stilling er det viktig å få frem hva kandidaten er særlig kyndig i, for 
eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig.

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. Denne gangen har justis- og beredskapsdepartementet dessuten presisert at det i liten 
grad er behov for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. Det er viktigere å få inn 
medlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av bruk og drift av fast eiendom, samt 
regnskapskompetanse. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte 
skjønnsmedlemmer, og dette hensynet bør tillegges betydelig vekt.

Utenom de faglige kvalifikasjonene, er det i hovedsak de samme kravene som stilles som ved 
valg av lagrettemedlemmer og meddommere (personlige forutsetninger og formelle forhold), 
med unntak av regelen om øvre aldersgrense, jfr. domstolloven § 70 annet ledd nr. 1. For 
skjønnsmedlemmer er den øvre aldersgrensen 72 år.

For skjønnsmedlemmer der det ikke et krav om fordeling mellom menn og kvinner, men det bør 
etterstrebes at begge kjønn er godt representert.

Det er ønskelig at skjønnsmedlemmene har mulighet til å ferdes i terrenget i de saker det er 
nødvendig.

Forslagene skal inneholde følgende opplysninger:
 Fullstendig navn
 Adresse
 Fødselsnummer (11 siffer)



 Yrke (utdanning)
 Stilling (stillingstittel)
 Telefonnummer privat og arbeid
 E-postadresse
 Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, dersom dette ikke fremgår 

tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen

Følgende har meldt seg interessert:

 Ola Lie Berthling, særkompetanse på jord/skog, f. 30.9.86

Følgende har vært skjønnsmedlemmer i inneværende periode:

Navn: Adresse Født Yrke/stilling Telefon
Magne Lysberg Svenningsvn.13, 7863 Overhalla 100363 Sivilingeniør 48 09 98 50
Jan Olav Tømmerås Nedre Vibstad, 7863 Overhalla 010561 Bonde 41 43 83 41
Anne Lise Haugan Lille Amdal, 7863 Overhalla 180163 Fagkonsulent skog 41 75 84 25
Mona Solum Galguften Skydalsvn. 17, 7863 Overhalla 270765 Administrasjon/Personal 95 93 60 38


