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Høring - forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking av lekdommere
mv.

Vi viser til telefonsamtale og e-post 9. februar 2010 der vi ble bedt om å gi skriftlig tilbakemelding
på forslaget om endringer i reglene om valg av skjønnsmenn.

Domstolsadministrasjonen foreslår å flytte fristen for kommunene til å velge lagrettemedlemmer og
meddommere til 15. juni, og å legge til rette for at kommunene samtidig skal kunne behandle forslag til
skjønnsmenn. Videre foreslås det innført en egen frist for fylkeskommunene til å velge skjønnsmenn til
1. oktober.

Fylkestinget velger skjønnsmenn blant de som blir foreslått av kommunene og tingrettene.
Erfaringsmessig mottar vi de fleste forslagene først etter purring, og lenge etter at fristen er gått ut.
Ofte er også forslagene mangelfulle mht opplysninger om de foreslåtte kandidatene, slik at
tilleggsopplysninger må framskaffes.

Selv om valg av skjønnsutvalg kan delegeres til fylkesutvalget, foretas valget i de fleste fylker av
fylkestinget. De fleste fylkesting har vanligvis sitt første møte etter sommerferien et godt stykke ut
i oktober måned.

På bakgrunn av ovenstående foreslår vi at fristen for valg av skjønnsnenn skyves til utløpet av
oktober, og at fristen for rapportering til domstolene settes til 1. desember.

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.
Oppnevningen skjer innen utlopet av oktober året etter hvert kommunevalg og gjelder for fire
år fra 1. januar det påfolgende år. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en
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.

Fylkesrådmannen skal 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

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk

Sentraladministrasjonen, Postboks 1200 Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA
Sentrum
0107 Oslo
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift
post@ akershus-fkno Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222



og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.  Oppgaven skal sendes
domstolen senest I. desember året etter hvert kommunevalg.

Enkelte fylkeskommuner, bl.a. Akershus, henvendte seg i 1995 til Justis- og politidepartementet og
ba departementet vurdere en endring i skjønnsprosessloven med sikte på at fylkeskommunen ikke
lenger skal velge skjønnsmenn.

Lekdommerutvalget, som avga utredningen "Dømmes av likemenn" (NOU 2002: 11) 11. juli 2002,
mente skjønnsmannsutvalgene fortsatt burde være fylkesvise, men at fylkesmannen burde overta
oppgaven med å oppnevne utvalgene, med rett og plikt for kommunene til å foreslå kandidater.

I Ot.prp. nr. 22 (2006-2007) "Om loy om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av
lekdommere)", kapittel 5.5 skriver departementet bl.a. følgende:

Departementet er enig i at skjønnsutvalgene fortsatt bør være ftlkesvise og at det er gode
grunner for at ftlkeskommunene bør fritas fra oppgaven med å velge medlemmer til
utvalgene, eksempelvis ved at oppgaven overføres til ftlkesmannen. Slik departementet ser
det, bør imidlertid spørsmålet om hvem som skal ha ansvaret for å velge eller oppnevne de
fiilkesvise skjønnsrettsutvalgene vurderes i en bredere sammenheng, enten i forbindelse med
den generelle gjennomgåelsen av oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene
(regionalreformen), eller i en fremtidig revisjon av skjønnsprosesssloven. På denne
bakgrunnen foreslår ikke departementet en endring for denne oppgaven nå.

Vi minner om at spørsmålet om hvem som skal oppnevne skjønnsmannsutvalg ennå ikke er avklart,
og ber om at slik avklaring kommer i god tid før nye utvalg skal oppnevnes høsten 2012.
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