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Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 foreslås valgt:
1 kvinne: Eva Stokvik
1 mann: Thomas Busch Fallmyr

2.

Forslaget oversendes Nordland fylkesting som oppnevner skjønnsmedlemmene.

Bakgrunn for saken:
I Gildeskål skal det velges 2 skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021-31.12.2024, dvs at
det skal velges 1 kvinne og 1 mann.
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, §§ 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.
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 arbeidsted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig
i.»
Domstolloven § 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. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i
3.
konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret
5.
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.»
Noen personer er utelukket fra valg jfr. domsstolloven § 71:
«Utelukket på grunn av stilling er:
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og
2.
ansatte ved Statsministerens kontor,
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
5.
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,
kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
9. parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.»
Noen personer er utelukket fra valg på grunn av vandel, jfr domstolloven § 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 § 40 eller §§ 62 til 65,
den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens
3.
start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10
4.
år siden dommen var rettskraftig,
den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
5. fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen
var rettskraftig eller vedtakelsen,
den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter
6. 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.»
Kommunen skal i henhold til domstolloven §73 kontrollere at ingen velges i strid med lovens
§§ 70-72.
Ihht Domstolloven § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller
andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem at et utvalg av
lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Formannskapet har i møte 08.05.2020 foreslått disse personene:
1 kvinne: Eva Stokvik
1 mann: Thomas Busch Fallmyr

For å kontrollere at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72 har disse personene fått brev
med informasjon og politiet er kontaktet for vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45. Det er ingen merknader fra politiet.

Konklusjon:
Det anbefales at de foreslåtte skjønnsmedlemmene velges.
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før forslag til valg av
skjønnsmedlemmer behandles av Kommunestyret. Selve oppnevningen av
skjønnsmedlemmer avgjøres av fylkestinget.

