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Saksbehandler: Heitmann, Arianne 
Enhetsleder: Øvergaard, Nina Bordi, tlf. 78 97 74 12 

Dato: 17.10.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Valgkomiteen 013/16 
 

24.10.2016 

Kommunestyret  
 

 

 
VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.17 - 31.12.20 
 
Vedlagte dokumenter: 
Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. 
januar 2017 til 31. desember 2020 (L)(64168).pdf (L)(540928) 
VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT (L)(560750) 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016020736 OPPLYSNINGER OM VALGTE SKJØNNSMENN 
2016017641 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL TINGRETTENE I FINNMARK - 

FRIST FOR INNGIVELSE AV FORSLAG ER 1. SEPTEMBER 2016 
2016017376 RAPPORTERING AV MEDDOMMERE OG LAGRETTEMEDLEMMER - 

PÅMINNELSE 
2015025981 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE SAMT 

SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. 
DESEMBER 2020 

2016006676 VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT 
2016016620 PERSONALIA TIL MEDDOMMER 
2016014449 RAPPORTERING AV VALG PÅ LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMER 

OG SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR 2017 TIL 31. 
DESEMBER 2020 

2016014375 FRIST FOR INNGIVELSE AV FORSLAG TIL VALG AV 
SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR  
SKJØNNSMEDLEMMER ER SATT TIL 1. SEPTEMBER 2016 

2016006044 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL TINGRETTENE I FINNMARK 2016 
2016004668 Rapportering av valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt 



skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 
 
 
 
Kort sammendrag: 
I medhold av domstolloven er Sør-Varanger Kommune ansvarlig for å velge meddommere til 
Øst-Finnmark tingrett. Ihht. domstollovens § 65 settes antallet meddommere for Sør-
Varanger til 86, med en fordeling på 43 kvinner og 43 menn. Når kommunen skal velge 
personer til å dekke embetet, så er det viktig å sørge for at utvalgene blir representative i 
forhold til kommunens befolkning – hvilket innebærer at man foruten å ta hensyn til alder 
blant annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Sør-Varanger Kommune er ansvarlig for å velge meddommere til Øst-Finnmark tingrett.  

Ihht domstollovens § 67 skal utvalgene av meddommere ha en allsidig sammensetning, slik 
at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det kan spesielt være grunn til å 
peke på at alderssammensetningen i utvalgene ofte er skjev, i det utvalgene ofte har en 
underrepresentasjon av yngre meddommere. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å 
foreslå kandidater til valget.  

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 



 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at følgende 86 velges som meddommere for perioden 01.01.17 – 
31.12.20:                                                                                                                                     

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



 

Saksbehandler: Terje Karterud 
Direkte tlf.: 73567052 

Dato: 17.11.2015 

Saksnr.: 15/1315 - 36 

Arkivkode: DOMSTOL 306  
Deres ref.:  

 

Domstoladministrasjonen 

Postboks 5678 Sluppen 

7485 Trondheim 

Besøksadresse 

Dronningensgt. 2 

 

Telefon 

73 56 70 00 

 

 Organisasjonsnr. 

 984 195 796 

E-post 

postmottak@domstoladministrasjonen.no 

 

Samtlige kommuner 

Longyearbyen lokalstyre 

Samtlige fylkeskommuner 

  
 
  

 

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt 
skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 
2020 
 
 
Generelt 
Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/ lagrette-
medlemmer: 

 Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten 

 Meddommere til tingretten 

 Jordskiftemeddommere til jordskifteretten 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.  
 
Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene innen de frister som er 
satt opp i domstolloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal forsinkes eller stoppe opp.  
 
Aktuelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og meddommere er som følger:  
 

 1. mars 2016 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget, domstolloven §§ 
64/65 begge andre ledd 

 1. juli 2016 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd 

 15. september 2016 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt, domstolloven § 69 andre 
ledd 

 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange medlemmer som skal velges til den enkelte utvalg av 
domstolleder ved de aktuelle domstoler. Domstolleder har frist til 1. mars 2016 med å varsle kommunen 
om antall personer i de ulike valgene.  
 
Det er viktig at kommunene følger opp domstolenes melding om hvor mange de skal velge innen hver 
gruppe og at de ikke velger for få personer i noen av gruppene. På samme måte skal kommunene heller 
ikke velge for mange personer til noen av gruppene. Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til 
tingretten, men ikke begge steder, domstolloven § 68 siste ledd. De som velges enten til tingretten eller 
lagmannsrett,  kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem.  
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Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene sørger for at 
utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 67. Dette innebærer at 
man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk bakgrunn og kultur.  
 
Krav til de som velges går fram av vedlagte notat. Kravene gjelder alle grupper meddommere og 
skjønnsmedlemmer, med unntak av at skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden 
starter.  
 
Vi vil i et senere brev komme tilbake med informasjon om hvordan utfallet av valget skal rapporteres til 
domstolene. Dette vil skje elektronisk.  
 
Jordskiftemeddommere – nytt denne gang 
Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner som 
jordskiftemeddommere. Jordskifteretten skal heretter fastsette antallet jordskiftemeddommere i 
jordskiftesognet slik at hvert medlem antall å kunne gjøre tjeneste en gang i løpet av valgperioden. 
Jordskifterettslederen fordeler antallet jordskiftemeddommere mellom kommunene i jordskiftesognet slik 
at hver kommune skal velge minst en kvinne og en mann til utvalget. Det må derfor påregnes at kommunen 
skal velge et annet antall jordskiftemeddommere enn ved tidligere valg.  
 
I områder med reindrift er ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant 
jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunen ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar 
på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i 
terrenget.  
 
Skjønnsmedlemmer 
Kommunen skal også komme ved forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. Det er 
viktig at man her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke her er noe krav om 
fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert. På samme 
måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i 
områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for å ferdes i terrenget der dette er 
nødvendig.  
 
Fylkeskommunenes frist for å velge skjønnsmedlemmer er 15. oktober 2016, og utfallet av valget skal 
rapporteres innen 1. november 2016, skjønnsprosessloven § 14.  
 
 
Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Terje Karterud 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: Notat om bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere 
Kommunebrev vedlegg 
 
 



ØST-FINNMARK TINGRETT

Dok 9

Sør-Varanger kommune
Postboks 406

9915 Kirkenes

Is 30 91-1-

Deres referanse Vår referanse Dato

16-048977ADM-OSFI 21.03.2016

VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT

I medhold av domstolloven § 65 settes antallet meddommere for domssognet til:
Utvalg kvinner 175
Utvalg menn 175

Kommunene skal velge til hvert av de to utvalgene:

Lebesby 6
Gamvik 6
Berlevåg 6
Båtsfjord 8
Vardø 17
Vadsø 89
Sør-Varanger 43

Domstolleder har valgt denne fordeling mellom kommunene, i det de aller fleste saker
gjennomføres i Vadsø.

Jeg minner om domstolloven § 67 der det fremgår at utvalgene av meddommere skal ha en
allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Det kan spesielt være grunn til å peke på at alderssammensetningen i utvalgene ofte er skjev, i
det utvalgene ofte har en underrepresentasjon av yngre meddommere. Kommunen skal
oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.

Kravene til meddommere fremgår av § 70. De som er utelukket er listet opp i § 71 og § 72.
Fritaksgrunner fremgår av § 74.

Nye medlemmer til utvalgene skal velges innen 01.07.2016, dvs, året etter hvert
kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1.januar det påfølgende år. For øvrig vises det til
§ 66, om valg og funksjonstid.

Postadresse Sentralbord Saksbehandler Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 54, 9811 Vadsø 78 94 11 60 Tone Iversen




974759357

Kontoradresse Telefaks Telefon Ekspedisjonstid internettlE - post
Kirkegt. 22, 3. etg., 9800 Vadsø 78 94 11 80 78 94 11 60 08.00-15.00 http://vmnArdomstol.no/OSFI

ost-finnmarktingrett@domstol.no



Etter at valgene er foretatt, sendes en liste over meddommerne til retten. Det bes satt opp en
liste for hvert kjørm inneholdende fullt navn, stilling, fødselsnummer/personnummer,
telefonnummer hjem, arbeid og mobil.

Likelydende brev er sendt til alle parter.

Øst-Finnmark tingrett

Morten Miland Thomsen
sorenskriver

Øst-Finnmark tingrett Side 2 av 2
16-048977ADM-OSFI



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Heitmann, Arianne 
Enhetsleder: Øvergaard, Nina Bordi, tlf. 78 97 74 12 

Dato: 17.10.2016 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum 
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Kommunestyret 079/16 
 

26.10.2016 

Valgkomiteen 014/16 
 

24.10.2016 

 
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.17 - 
31.12.20 
 
Vedlagte dokumenter: 
201502659-76 Valg av skjønnsmedlemmer til tingrettene i Finnmark 2016.pdf (L)(559315) 
Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. 
januar 2017 til 31. desember 2020 (L)(64168).pdf (L)(540928) 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2016020736 OPPLYSNINGER OM VALGTE SKJØNNSMENN 
2016017641 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL TINGRETTENE I FINNMARK - 

FRIST FOR INNGIVELSE AV FORSLAG ER 1. SEPTEMBER 2016 
2016017376 RAPPORTERING AV MEDDOMMERE OG LAGRETTEMEDLEMMER - 

PÅMINNELSE 
2015025981 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE SAMT 

SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. 
DESEMBER 2020 

2016006676 VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT 
2016016620 PERSONALIA TIL MEDDOMMER 
2016014449 RAPPORTERING AV VALG PÅ LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMER 

OG SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR 2017 TIL 31. 
DESEMBER 2020 

2016014375 FRIST FOR INNGIVELSE AV FORSLAG TIL VALG AV 
SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR  
SKJØNNSMEDLEMMER ER SATT TIL 1. SEPTEMBER 2016 

2016006044 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER TIL TINGRETTENE I FINNMARK 2016 



2016004668 Rapportering av valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt 
skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger Kommune er ansvarlig for å komme med forslag til skjønnsmedlemmer som 
velges av fylkeskommunen. For Øst-Finnmark domssogn skal det oppnevnes 38 
skjønnsmedlemmer, hvorav 17 skal velges fra Sør-Varanger. Det er viktig at man her 
opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke her er noe krav om 
fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert. 
På samme måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer 
med kunnskap om reindrift i områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for 
å ferdes i terrenget der dette er nødvendig. 

 
 
Faktiske opplysninger: 
Fylkestinget er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmedlemmer iht. lov 1. juni 1917 nr. 1 om 

skjønn og ekspropriasjonssaker. De nærmere reglene for oppnevningen fremgår av 

skjønnsprosessloven § 14: 

 

”I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget 
etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 
året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.  

 

Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. 
Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i 
domssognet. 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. 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. ” 

 

Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde 20% flere navn enn det som skal velges. 

Det bemerkes særskilt her at domstolene har uttrykt at de i liten grad har bruk for 
skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. Domstolene har her gitt uttrykk for at det er 
viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av bruk og drift av 
fast eiendom, og kompetanse innenfor regnskap. Det må videre særlig påses at det i utvalget 
kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og 
skogbruk. 

 



Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
 Kommunestyret vedtar at følgende 17 velges som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.17 
– 31.12.20:         

                                                                                                                    

 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 



 

Vår dato: 21.03.2016 Vår ref: 201502659-76 

Arkivkode: 033 Deres ref:    

Gradering:  
   

Saksbehandler: Ada Molne 
Kjøllesdal 
Telefon: +4778963030 
Ada.Molne.Kjollesdal@ffk.no 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon   +47 78 96 30 00 Org.nr        964 994 218 

Postboks 701 
9815 VADSØ 
postmottak@ffk.no 

Henry Karlsens plass 1 
9800 VADSØ 
www.ffk.no 

Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051 

  

Fylkesrådmannens stab 
 

 

 

Sør-Varanger kommune 
Postboks 406 
9915 KIRKENES 
 
 
   

 

  
 
 

Valg av skjønnsmedlemmer til tingrettene i Finnmark 2016 
 
Fylkestinget er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmedlemmer iht. lov 1. juni 1917 nr. 1 om 
skjønn og ekspropriasjonssaker. De nærmere reglene for oppnevningen fremgår av 
skjønnsprosessloven § 14: 
 
”I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året 
etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal 
ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen 
av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. 
 
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. 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 innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg 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 og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er 
særlig kyndig i.” 
 
For Hammerfest domssogn skal det oppnevnes 19 skjønnsmenn fordelt slik på kommunene: 
 
Hammerfest   12 
Kvalsund     1 
Måsøy      1 
Hasvik      1 
Nordkapp     4 
 
For Alta domssogn skal det oppnevnes 27 skjønnsmenn fordelt slik på kommunene: 
 
Alta    26 
Loppa     1 
 
 



 
 

For Indre-Finnmark domssogn skal det oppnevnes 23 skjønnsmenn fordelt slik på kommunene: 
 
Kautokeino   5 
Karasjok   5 
Porsanger   7 
Tana    5 
Nesseby   1 
 
For Øst-Finnmark domssogn skal det oppnevnes 38 skjønnsmenn fordelt slik på kommunene: 
 
Vadsø    10 
Sør-Varanger   17 
Vardø      4 
Båtsfjord     3 
Berlevåg     1 
Gamvik     1 
Lebesby     2 
 
 
Kommunene bes om å inngi forslag på skjønnsmedlemmer for sitt domssogn iht. ovennevnte til 
Finnmark fylkeskommune. Frist for innsending av forslag settes til 1. juni 2016.  
 
Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde 20% flere navn enn det som skal velges.  
Hva gjelder krav til skjønnsmenn m.v. vises det til brev fra Domstolsadministrasjonen av 17. 
november 2015 og redegjørelse fra Det kongelige justis- og politidepartement i brev av 8. januar 
2016, sendt samtlige kommuner. Det bemerkes særskilt her at domstolene har uttrykt at de i 
liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. Domstolene har her gitt 
uttrykk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider av 
bruk og drift av fast eiendom, og kompetanse innenfor regnskap. Det må videre særlig påses at 
det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- 
og skogbruk. Ved oversendelse bes angitt fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon 
til arbeidsted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende skjønnsmedlem er 
særlig kyndig i.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Ada Molne Kjøllesdal 
advokatfullmektig 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Likelydende brev sendt til:  
Vardø kommune, Postboks 292, 9951 VARDØ 
Vadsø kommune, Postboks 614, 9811 VADSØ 
Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 BERLEVÅG 
Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN 
Loppa kommune, Parkveien 1/3, 9550 ØKSFJORD 
Nesseby kommune / Unjárgga gielda, Rådhuset, 9840 VARANGERBOTN/VUONNABATHA 
Alta kommune, Postboks 1403, 9506 ALTA 
Karasjok kommune, Ráddeviessogeaidnu 4, 9730 KARASJOK / KÁRÁŠJOHKA 
Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 KAUTOKEINO 
Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 KJØLLEFJORD 
Måsøy kommune, Torget 1, 9690 HAVØYSUND 
Nordkapp kommune, Postboks 403, 9751 HONNINGSVÅG 
Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 LAKSELV 
Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 TANA 
Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 BÅTSFJORD 
Gamvik kommune, Boks 174, 9770 MEHAMN 
Hammerfest kommune, Postboks 1224, 9616 HAMMERFEST 
Kvalsund kommune, Rådhusveien 18, 9620 KVALSUND 
Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 KIRKENES 
 
Kopi til: 
Øst-Finnmark tingrett, Postboks 54, 9811 VADSØ 
Hammerfest tingrett, Postboks 400, 9615 HAMMERFEST 
Alta tingrett, Postboks 1134, 9504 ALTA 
Indre Finnmark tingrett, Postboks 35, 9846 TANA 
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Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt 
skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 
2020 
 
 
Generelt 
Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/ lagrette-
medlemmer: 

 Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten 

 Meddommere til tingretten 

 Jordskiftemeddommere til jordskifteretten 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.  
 
Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene innen de frister som er 
satt opp i domstolloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal forsinkes eller stoppe opp.  
 
Aktuelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og meddommere er som følger:  
 

 1. mars 2016 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget, domstolloven §§ 
64/65 begge andre ledd 

 1. juli 2016 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd 

 15. september 2016 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt, domstolloven § 69 andre 
ledd 

 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange medlemmer som skal velges til den enkelte utvalg av 
domstolleder ved de aktuelle domstoler. Domstolleder har frist til 1. mars 2016 med å varsle kommunen 
om antall personer i de ulike valgene.  
 
Det er viktig at kommunene følger opp domstolenes melding om hvor mange de skal velge innen hver 
gruppe og at de ikke velger for få personer i noen av gruppene. På samme måte skal kommunene heller 
ikke velge for mange personer til noen av gruppene. Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til 
tingretten, men ikke begge steder, domstolloven § 68 siste ledd. De som velges enten til tingretten eller 
lagmannsrett,  kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem.  
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Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene sørger for at 
utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 67. Dette innebærer at 
man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk bakgrunn og kultur.  
 
Krav til de som velges går fram av vedlagte notat. Kravene gjelder alle grupper meddommere og 
skjønnsmedlemmer, med unntak av at skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden 
starter.  
 
Vi vil i et senere brev komme tilbake med informasjon om hvordan utfallet av valget skal rapporteres til 
domstolene. Dette vil skje elektronisk.  
 
Jordskiftemeddommere – nytt denne gang 
Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner som 
jordskiftemeddommere. Jordskifteretten skal heretter fastsette antallet jordskiftemeddommere i 
jordskiftesognet slik at hvert medlem antall å kunne gjøre tjeneste en gang i løpet av valgperioden. 
Jordskifterettslederen fordeler antallet jordskiftemeddommere mellom kommunene i jordskiftesognet slik 
at hver kommune skal velge minst en kvinne og en mann til utvalget. Det må derfor påregnes at kommunen 
skal velge et annet antall jordskiftemeddommere enn ved tidligere valg.  
 
I områder med reindrift er ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant 
jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunen ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar 
på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i 
terrenget.  
 
Skjønnsmedlemmer 
Kommunen skal også komme ved forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. Det er 
viktig at man her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke her er noe krav om 
fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert. På samme 
måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i 
områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for å ferdes i terrenget der dette er 
nødvendig.  
 
Fylkeskommunenes frist for å velge skjønnsmedlemmer er 15. oktober 2016, og utfallet av valget skal 
rapporteres innen 1. november 2016, skjønnsprosessloven § 14.  
 
 
Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Terje Karterud 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: Notat om bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere 
Kommunebrev vedlegg 
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