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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024  
 
Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt seg som meddommere. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken skal kommunestyret foreslå skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2024. Skjønnsmedlemmene oppnevnes formelt av fylkestinget. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
I følge skjønnsprosessloven § 14 skal det i hvert fylke være et utvalg av skjønnsmedlemmer 
som oppnevnes av fylkestinget, etter forslag fra tingrettene og kommunestyrene. 
Valgperioden gjelder for 4 år, fra 01.01.2021 – 31.12.2024.  
 
Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. 
Fylkeskommunen fastsetter antall skjønnsmedlemmer fra hver kommune basert på folketall. 
For Gausdal er det fastsatt til 4 skjønnsmedlemmer. Det bes om at kommunene og tingrettene 
foreslår ca. 20 % flere enn det som er oppgitt, dvs. at det i Gausdal skal foreslås 5 stk.  
 
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 brevet 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 Domstoladministrasjonen 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.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Det nevnes også i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet at med bakgrunn i 
domstolenes arbeidsmåter vil det være en stor fordel om de skjønnsmedlemmene som 
oppnevnes har en viss digital kompetanse.  
 
Reglene i domstollovens § 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.  
 
Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende 
elementer: 
1) Generelle krav 
2) Personer utelukket på grunn av stilling 
3) Personer utelukket på grunn av vandel 
 
Fra loven refereres følgende (øvre aldersgrense er tatt bort i § 70 punkt 1 ihht. 
skjønnsprosessloven § 14 andre ledd): 
 
«§ 70  
Den som velges, må ha tilstrekkelig 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.» 
 
Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 
domstolloven §§ 71 og 72.  
 
§ 71 
«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere 

og ansatte med 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 – 39c 
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.» 
 
Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i domstolloven § 74: 
«En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere.  
 
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.» 
 

Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 
som meddommere. De som har vært valgt som meddommere i perioden 2017-2020 og 
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er forespurt. Samlet har det meldt seg 14 
kvinner og 13 menn. Tre av disse ønsker å være skjønnsmedlemmer.  Justis- og 
beredskapsdepartementets oppfordring om å vektlegge særlig kompetanse innen bruk og drift 
av fast eiendom samt innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk, plan- og 
reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, er ikke tilstrekkelig 
imøtekommet.  
 
Fylkeskommunen vil foreta vandelskontroll av de foreslåtte skjønnsmedlemmene.  
 
Valgnemndas forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 
kommunestyret formelt velger representantene.  
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Det skal velges 5 skjønnsmedlemmer. 
Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 
som meddommere. De som har vært valgt som meddommere i perioden 2017-2020 og 
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er forespurt. Samlet har det meldt seg 14 
kvinner og 14 menn. Kun tre av disse ønsker å være skjønnsmedlemmer.  
 
Det har ikke meldt seg et tilstrekkelig antall kandidater med kompetanse som kommunen 
anmodes om å vektlegge fra Justis- og beredskapsdepartementet. Ettersom kommunen er 
pålagt å foreslå medlemmer til vervet, ser kommunedirektøren ikke noe annet alternativ enn å 
foreslå de tre kandidatene som har meldt sin interesse. 
  
Fylkeskommunen vil foreta vandelskontroll av de foreslåtte skjønnsmedlemmene.  
 
Valgnemndas forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 
kommunestyret formelt velger representantene som skal foreslås for vervet. 
 
Det er fylkestinget som formelt velger skjønnsmedlemmene ut fra forslag fra tingretten og 
kommunestyrene. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Kommunestyret foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
fra Gausdal kommune: 
 
1. Inger Johanne Rønning  
2. Berit Barlund 
3. Ivar Lauritsen 
4. 
5. 
 
 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 4/20 den 02.06.2020. 
 
Behandling: 
 
Vottering: Enstemmig vedtatt. 
 
 
Innstilling: 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunestyret foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
fra Gausdal kommune: 
 
1. Inger Johanne Rønning  
2. Berit Barlund 
3. Ivar Lauritsen 
 
NYE SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de foreslåtte kandidatene og det var ingen ting å bemerke.  
Valgnemndas innstilling har ligget ute til alminnelig ettersyn i to uker. Det er ikke innkommet 
noen merknader til vlaget. 


