Valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
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Kommunestyret
Saksbehandler: Kristin Ådlandsvik
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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Valg av skjønnsmedlemmer foretas i henhold til vedlagt liste og oversendes Vestland
Fylkeskommune for oppnevning.

SAMMENDRAG
Kommunestyret skal fremme forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024. Oppnevningen foretas av Vestland fylkeskommune.
Rådmannen har utarbeidet en forslag til skjønnsmedlemmer i samsvar med kriteriene i
skjønnsprosessloven og domstolloven.
Liste over foreslåtte kandidater vil bli lagt ut til alminnelig ettersyn. Dette skjer i perioden
mellom Valgnemndas møte 19.05.2020 og Kommunestyrets møte 18.06.2020
Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
Valgnemnda
Videre saksgang:
Vedtatt forslag til kandidater oversendes Vestland Fylkeskommune.
Saksopplysninger:
I hvert fylke oppnevnes skjønnsmedlemmer av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra
kommunestyrene (skjønnsprosessloven § 14) Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter

hvert kommunestyrevalg, og gjelder i fire år fra 1. januar det påfølgende år. Kommunen skal
sende forslag til skjønnsmedlemmer til Vestland Fylkeskommune innen 30. juni 2020.
Fra Askøy kommune skal det velges 26 skjønnsmedlemmer av Fylkestinget. Det samlede
forslaget fra kommunestyret bør inneholde 20% flere navn enn det antall som skal velges, det
vil si totalt 32 skjønnsmedlemmer. Det er foreslått like mange kvinner som menn.
Domstolene ønsker at skjønnsmedlemmene har særlig kompetanse på minst et av følgende
områder:
 Jord og skogbruk
 Bygningskyndige
 Anleggsvirksomhet
 Verdsetting av fast eiendom
 Verdsetting av aksjer eller eierandeler i foretak
 Plan- og reguleringskyndige
 Regnskap/økonomi/revisjon/bank/finans
 Helsefaglig bakgrunn
 Geoteknisk bakgrunn
Reglene i domstolsloven § 70, med unntak av annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense gjelder som
krav til den som velges:








Tilstrekkelig norskkunnskaper
Personlig egnet til oppgaven
Være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
Ikke være under offentlig gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling eller i
konkurskarantene
Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
Være statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Det er gjennomført vandelskontroll og kontroll mot folkeregisteret av de personer som er
foreslått valgt som skjønnsmedlemmer.
Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn (domstolloven § 68), med oppfordring til de som har
innvendinger til å melde fra innen fastsatt frist. Dette skjer i perioden mellom valgnemndas
møte 19. mai og kommunestyrets møte 18. juni.
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstanden eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg i to perioder tidligere.

Kleppestø, 08.05.2020

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Stabsjef

