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Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025
I samsvar med skjønnsprosesslovens § 14 skal fylkestinget oppnevne et utvalg av
skjønnsmedlemmer.
Utvalget av skjønnsmenn oppnevnes etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Av
lovens § 14 fremgår det at ”Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert
kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. januar det påfølgende år”. Justis- og
beredskapsdepartementet anbefaler i sitt brev datert 13.12.19 at valget foretas samtidig med
valg av forliksrådsmedlemmer.
Under henvisning til ovennevnte frist for oppnevning, ber fylkesordføreren om at
forslag fra kommunene foreligger senest 30. april d.å. (for behandling i fylkestingets junimøte).
Forslaget fra kommunene skal inneholde:
• Fullt navn
• Adresse
• Fødselsnummer
• Telefon
• Stilling og yrke
• E-postadresse
• Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i
Vennligst bruk vedlagt mal.
KRAV
Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, er en forutsetning for optimal,
allsidig sammensetning av utvalget. For eksempel kan opplysning om en spesiell fagutdanning
være nyttig. Det må særlig påses at utvalget får tilstrekkelig antall personer med innsikt i
bygningsvesen og i jord-/skogbruk. Også personlige forutsetninger og formelle forhold vil bli
tillagt vekt, jfr. skjønnsprosessloven §14.
Vi gjør oppmerksom på at flere domstoler overfor Domstoladministrasjonen har uttrykt at de i
liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. De samme
domstolene gir uttrykk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av plan- og reguleringsprosesser og bygg- og anleggsvirksomhet.
Et annet felt som er spilt inn er kompetanse innenfor økonomi, revisjon og regnskap.

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Kommunenes forslag bør inneholde cirka 20 prosent flere navn enn det antall som skal velges.
Forslagene kan gjerne begrunnes.
ANTALL
Departementet har fastsatt antall skjønnsmenn i Rogaland til 321 og har i sitt brev datert
13.12.19 overlatt fordeling på domssognene til fylkeskommunen.
Inneværende valgperiodes fordeling av skjønnsmedlemmer på kommunene innenfor hvert
domssogn legges til grunn ved oppnevning for de neste fire år. Det er tatt hensyn til
kommunesammenslåingene og tallene er oppjustert i samsvar med disse.
Dalane 33
Eigersund 18
Lund 6
Sokndal 6
Bjerkreim 3
Haugaland 125
Karmøy 36
Haugesund 35
Tysvær 15
Vindafjord 13
Sauda 11
Suldal 9
Bokn 4
Utsira 2

Stavanger 79
Stavanger 30
Strand 16
Sola 15
Randaberg 12
Hjelmeland 5
Kvitsøy 1
Jæren 88
Sandnes 36
Klepp 14
Time 14
Hå 14
Gjesdal 10

Med hilsen
Marianne Chesak
fylkesordfører

Vedlegg1 Mal for innrapportering skjønnsmedlemmer
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

