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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024  
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Innlandet fylkeskommune datert 26.03.2020 
Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 13.12.2019 
Domstolloven  
Skjønnsprosessloven 
 
Sammendrag: 
Det velges fire skjønnsmedlemmer fra Øyer kommune for perioden 01.01.20121 – 
31.12.2024.  
 
Saksutredning: 
Ifølge skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestingene, etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene, innen 15.oktober året etter hvert kommune- og fylkestingsvalg, velge 
skjønnsmedlemmer for sitt fylke. Utvalget er felles for lagmannsretter, tingretter og 
jordskifteretter. Oppnevningen gjelder for fire år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra 
hvert domssogn som departementet fastsetter. Fylkeskommunen fastsetter antall 
skjønnsmedlemmer fra hver kommune basert på folketall.  
 
Det skal velges 31 skjønnsmedlemmer til Sør-Gudbrandsdal tingrett herav tre fra Øyer 
kommune. Kommunene og tingrettene anmodes om å oppnevne et tillegg på 20% flere enn 
det som er oppgitt, dvs at i det i Øyer velges fire skjønnsmedlemmer. 
 
Vilkår for utvelgelse: 
Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om 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. 
 
Ved oppnevning av utvalget 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. 
 
I brev fra Justis- og beredskapsdepartementet er det uttalt at det særlig må påses at det i 
utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med kompetanse knyttet til ulike sider 
av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom samt innsikt i bygningsvesen og i jord- og 
skogbruk. Videre står det at domstolene i sin virksomhet er avhengig av erfarne og 
velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og at dette hensynet bør tillegges betydelig vekt ved 



valget. Det er i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet også gjort oppmerksom på at 
flere domstoler overfor Domstolsadministrasjonen (DA) har uttrykt at de i liten grad har 
bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og de har gitt uttrykk for at det 
er viktigere med skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og 
reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Et annet felt som anses 
som viktig, er kompetanse innenfor økonomi, revisjon og regnskap. 
 
Ved oppnevningen i fylkestinget gjelder de alminnelige saksbehandlings- og 
avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig. Dette innebærer at 
kommunelovens bestemmelse om minst 40% representasjon av hvert kjønn skal følges så 
langt det er mulig, jf. Kommunelovens § 7-6, 3.ledd. 
 
Vurdering: 
Det skal velges fire skjønnsmedlemmer fra Øyer kommune for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2024. 
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter skjønnsmedlemmer med søknadsfrist 
01.05.2020. Kommunedirektøren har etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres 
ønsker og kompetanse et forslag på medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 
Høglien, Johnny 
Olsen, Svein Otto 
Vedum, Anita Lerfald 
Øvstegård, Åse Harjo 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør


