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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/9    

 

 

FORSLAG TIL SKJØNNMEDLEMMER SOM VELGES AV FYLKESTINGET FOR 

PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge Morten Tøgersen som 

skjønnsmedlem til Rana Domssogn, som skal velges av fylkestinget for perioden 1.1.2021-

31.12.2024. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn / Fakta: 

Skjønnsmedlemmer og fagkyndige meddommere brukes både i jordskifteretten, tingretten og 

lagmannsretten. I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. 

 

Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type 

sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i 

rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for 

rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. 

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om 

biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. 

Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere. 

Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen 

øvre aldersgrense for vervet. 

 

I mange saker vil retten ha behov for særlig kyndighet på spesielle fagområder. Retten kan da 

settes med såkalte fagkyndige meddommere. Dette er personer som har som har spesiell 

kompetanse innenfor ulike fagområder, for eksempel psykologi, økonomi og bygningsarbeid, 

plan- og reguleringsprosesser. 

 

I Rana domssogn, som Træna tilhører, skal det være 40 skjønnsmedlemmer. 

Nordland fylkeskommune har i brev datert 19.03.2020 informert om at Nesna skal velge 2, 

Hemnes 5, Rana 29, Lurøy 2, Træna 1 og Rødøy 1. 

Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og Træna må derfor gi sitt forslag før 

sommerferien. 

 

For perioden 1.1.2017 – 31.12.2020 ble Wenke Myhre og Eivind Hansen foreslått fra Træna. 

Wenke Myhre ble av fylkestinget i oktober 2016 valgt som ett av skjønnsmedlemmene fra 

Rana Domssogn. 

 

Vurdering: 



Træna kommune  

2 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Træna 17.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


