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Utlysing av verv som fast bistandsadvokat ved Vestre lnnlandet tingrett,
Fagernes rettssted
Advokat Marianne Stein har avsluttet sitt oppdrag som fast bistandsadvokat ved Vestre
Innlandet tingrett, Fagernes rettssted.
Domstoladministrasjonen har gitt beskjed om at vervet skal kunngjøres.

Vedlagt følger til orientering annonsetekst som vil bli sendt avisen Valdres og Oppland
Arbeiderblad. Søknadsfristen er 9. september 202I. Vi ber om at informasjon om det ledige
vervet formidles til medlemmene i kretsen.
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Fast bistandsadvokat

Det er ledig ett verv som fast bistandsadvokat ved Vestre Innlandet tingrett, rettssted
Fagernes, og Eidsivating lagmannsrett. Bistandsadvokaten knyttes til rettskretsen, og
vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet er personlig og innebærer
plikt til å inngå i turnusordningen for faste bistandsadvokater ved Vestre Innlandet
tingrett, også i ferieperioder.
Antakelsen av fast bistandsadvokat skjer på åremål for 6 år med adgang til
gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over 6n periode kan bare skje når særlige
grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øwe
aldersgrense for faste bistandsadvokater er 70 åtr.
Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det
legges også vekt på om søkeme har kontorsted i rettskretsen. Innenfor nevnte rammer
blir det sett hen til kjønnsmessig balanse.
Spørsmål vedrørende vervet kan rettes
Ingjerd Thune, telefon 61 02 02 00.

til Vestre Innlandet tingrett ved sorenskriver

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes Vestre Innlandet tingrett, pb 69,2801

Gjøvik.

Søknadsfri st 09.09 .2021
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