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Sammendrag:

Fauske kommunestyre skal komme med forslag på 2 me'demmer med varamedlemmer til
alminnelig skjønnsnemnd (A/18-0S) for perioden 2012 - 2016 til Fylkesmannen i Nordland.
Nemnda består av 2 medlemmer, som oppnevnes av Fylkesmanen, og et medlem som
oppnevnes av sjef for militært kommandodistrikt.

Personer som foreslås som medlemmer eller varamedlemmer bør ikke være
mobilseringsdisponert til de miltære styrker. De bør heller ikke ha innvilget utsettelse med
fremmøte ved mobilsering.
Etter domstolloven måpersonene være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er
vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Etter likestilingsloven
må begge Iqønn være representert. Dette gjelder også for varamedlemmene.

Alminnelig skjønnsnemnd blir bL.a. benytet til å taksere skader på inn og utmark, skog samt
skogs- og gårdveier. Det bes om at kommunestyret tar hensyn til dette.

INNSTILLING:

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for
perioden 2012 - 2016 velges:

Medlemmer:
1. ......................
2. ......................

Varamedlemmer:
L. .....................
2. .....................



Even Ediassen
rådman



- Fylkesmannen i
Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Karsten Steinvik, 75531652
kst~fmno.no

Vår dato

07.05.12
Deres dato

Vår referanse
2012/662
Deres referanse

Vår arkivkode
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Militære rekvisisjoner - det bes om forslag på medlemmer og
varamedlemmer til lokale skjønnsnemnder i Nordland for perioden 2012 -
2016.

Vi viser til lov om militære rekvisisjoner av 29.06.5 L og forskrift om militære rekvisisjoner
av i 7.09.99.

Skjønnsnemnder for en ny fireårsperiode
Det skal nå oppnevnes nye medlemmer og varamedlemmer til de i 8 lokale
skjønnsnemndene for Nordland fylke. Skjønnsnemndene (8 alminnelige skjønnsnemnder, 4
for motorkjøretøyer, 5 for fartøyer og i for luftfartøyer) fastsetter erstatning for ytelser, tap
og skade som følge av rekvisisjon, jf. forskrift om militære rekvisisjoner §§ 22 - 29.

Lokal skjønnsnemnd skal ha tre medlemmer med varamedlemmer. Etter forslag fra
kommunene, oppnevner Fylkesmannen to av medlemmene med varamedlemmer, hvorav ett
av medlemmene som formann. Det tredje medlem med varamedlem oppnevnes av sjef for
militært kommandodistriktet.

Forslag på medlemmer og varamedlemmer
I tråd med innarbeidet praksis, ber vi om forslag på to medlemmer og to varamedlemmer til
de ulike skjønnsnemnder, jf. vedlagt "Oversikt over kommuner som skal foreslå
medlemmer til militære skjønnsnemnder". Noen kommuner skal foreslå medlemmer
/varamedlemmer til kun ei nemnd, mens andre skal foreslå medlemmer /varamedlemmer til
flere nemnder.

Personer som foreslås som medlemmer eller varamedlemmer bør ikke være
mobiliseringsdisponert til de militære styrker. De bør heller ikke ha innvilget utsettelse med
fremmøte ved mobilisering. Medlemmer og varamedlemmer skal fylle vilkårene etter
domstollovens § 53, og for øvrig vises til likestilingslovens § 21.

Når det gjelder alminnelig skjønnsnemnd, vil denne bL.a. bli benytet til å taksere skader på
inn og utmark, skog samt skogs- og gårdsveier. Kommunen bør ta hensyn til dette når de
foreslår medlemmer/varamedlemmer.

Fylkesmannen E-post
postmottak~fmno.no
Internett
ww.fylkesmannen.no/nord land

Statens hus

Moloveien 10,8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Telefon: 75 53 16 12

Telefaks: 75 53 15 83
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Vi beklager at dette brevet ikke er sèndt ut tidligere og ber samtidig om at kommunène
kommer med sine forslag så fort som praktisk mulig.

Med hilsen

Ola Bjerkaas (e.f.)
ass. fylkesman Karsten Steinvik

seniorrådgiver

Dette brevet er godlgent elektronisk og har derfor ikke underskrif.

Vedlegg:
Oversikt over kommuner som skal foreslå medlemmer til miltære skjønnsneinder

Adresseliste:
Brønnøy kommune
Alstahaug kommune
Vefsn kommune
Rana kommune
Bodø kommune
Fauske kommune
Narvik komiune
Evenes kommune
Tjeldsund kommune
Vågan kommune
Vestvågøy kommune
Andøy kommune
Øksnès kommune
Sortland kommune
Moskenes komiunè
Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)
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Oversikt over kommuner som skal foreslå medlemmer til miltære skjønnsnemnder

Kommuner som Alminnelig Skjønnsnemnd Skjønnsnemnd Skjønnsnemnd
skal foreslå Skjønnsnemnd for motorkjøretøy for fartøy for luftfartøy

medlemmer (8 nemnder) (4 nemnder) (5 nemnder) (1 nemnd)

Brønnøy A/18-0i
Alstahaug F/18-01
Vefsn A/18-01 M/18-01
Rana A/18-03
Bodø A/18-04 M/18-02 F/18-02 L/18-0l
Fauske A/l8-0S
Narvik A/18-06* M/18-03
Evenes A/18-06*
Tjeldsund F/18-03
Vågan A/18-07*
Vestvågøy A/18-07*
Moskenes F/18-04
Sortland M/18-04 F/18-05*

Øksnes F/18~05*

Andøy A/18~08

* For fØlgende nemnder er det to kommuner som oppnevner medlemmer til den samme nemnd.

Hver kommune skal foreslå to medlemmer og to varamedlemmer til den enkelte skjønnsnemnd som
er relatert til kommunen. Eksempelvis skal Vefsn kOmmune foreslå to medlemmer og to
varamedlemmer både til nemnd A/18-0l og nemnd M/18-0l.
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FORSLAG TIL MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LOKAL
SKJØNNSNEMND I NORDLAND FYLKE FOR PERIODEN L. MAI 2008 - 30. APRIL
2012

Vedlegg: 1. Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 13.12.2007

2. K-sak 90/04

Sammendrag:

Fauske kommunestyre skal komme med forslag på 2 medlemmer med varamedlemmer til
alminnelig sIqønnsnemnd for perioden L. mai 2008 - 30. april 2012. Nemnda består av 3
medlemmer, hvorav et medlem med varamedlem oppnevnes av sjef for miltært
kommandodistrikt, Landsdelskommando Nord-Norge.

Den lokale skjønnsnemnda for Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen kan bL.a. bli benytet til å
taksere skader på inn og utmark, skog samt skogs- og gårdsveier. Kommunestyret bør ta hensyn
til dette når de foreslår medlemmer/varamedlemmer.

De personene som foreslås må ikke være mobilseringsdisponert til miltære styrker eller fått
innvilget utsettelse med fremmøte i Forsvaretved mobilsering.
Det gjelder de same regler som ved oppnevning av meddommere, med unntak av øvre
aldersgrense.
Det bes om at kommunestyret, så langt det er mulig, prøver å få en rimelig kjønsfordeling blant
nemndas medlemmer og varamedlenuer.

KOM-092/08 VEDTAK- 31.01.2008

Avtalevalg ble enstemmig vedtatt.

Følgende forslag ble fremmet:
Medlemmer:
Knut Harald Forsgren
Svein Jensen
Vara:
Svein Roger Bådsvik
Odd Vestgård
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Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som forslag til medlemmer og varamedlemmet til lokal skjønnsnemnd i Nordland fylke
for perioden L. mai 2008 - 30. april 2012 ble følgende valgt:
Medlemmer:
Knut Harald Forsgren, Klungset Vestre, 8200 Fauske
Svein Jensen, Solvik, 8210 Fauske
Varamedlemmer:
Svein Roger Bådsvik, Bådsvik, 8210 Fauske
Odd Vestgård, Poppelvn. 19,8200 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formanskapssekretær

Utskrift sendes:

De forslåtte niedleiner og
varamedlemmer
Fylkesmannen i Nordland Kommunal- og

beredskapsavdelingen
8002 BODØ


