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VALG AV SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER 
ENDRING AV ANTALL JORDSKIFTEMEDDOMMERE I KOMMUNENE 
 
Vi viser til brev fra brev fra domstoladministrasjonen datert 24.10.2019 (vedlagt), vedrørende 
valg av jordskiftemedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024.  
 
Det skal velges like mange av hvert kjønn og minst en mann og en kvinne. 
 
Vi legger til grunn at hver meddommer skal gjøre tjeneste i en jordskiftesak i løpet av 
valgperioden på 4 år. Av erfaring vet vi imidlertid at sjansen er liten for at meddommere må 
stille opp, da det i Finnmark er svært få saker som behandles med utvidet jordskifterett (dvs. 
fagdommer og meddommere).  
 
Lensmannsskjønn, som gjelder fast eiendom og rettigheter knyttet til eiendom, er nå avviklet 
og kompetansen er overført til jordskifterettene. Dette gjør at vi også ønsker økt skjønns-
kompetanse hos meddommerne. I enkelt saker kan jordskifte skje i kombinasjon med skjønn. 
I slike tilfeller kan det være gunstig om vi har enkelte jordskiftemeddommere som også står i 
skjønnsmannsutvalget.  
 
Tradisjonelt har vi flest saker med meddommere i landbruksområder. Ny jordskiftelov, som 
trådte i kraft ved årsskiftet, innebærer at vi kan forvente å få flere saker i tettstedene. Saker 
der reindrifta er involvert kan også være aktuelt.  
 
Vi ønsker av disse grunner at meddommerne skal ha kunnskap om ett eller flere av følgende 
tema: 

- Landbruk 
- Taksering av fast eiendom 
- Reindrift i kommuner der dette kan være aktuelt 

 
Fordi det er svært få saker med meddommere har vi funnet det riktig å redusere antall 
meddommere som skal oppnevnes i hver kommune. Enkelte kommuner settes også opp uten 
meddommere. Meddommere vil i tilfelle sak i disse kommunene hentes fra en annen 
kommune.  
 
Meddommere fordeles slik på kommunene: 
 

Kommune Adresse Antall 
medlemmer 

Vardø  Postboks 292, 9951 Vardø 0 
Vadsø Postboks 614, 9811 Vadsø 2 
Hammerfest Postboks 1224, 9616 Hammerfest 4 
Guovdageainnu/Kautokeino Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino 4 
Alta Postboks 1403, 9506 Alta 4 
Loppa Parkvn. 1/3, 9550 Øksfjord 0 
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Hasvik Postboks 43, 9593 Breivikbotn 2 
Måsøy Torget 1, 9690 Havøysund 2 
Nordkapp Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg 2 
Porsanger/Porsáŋggu/Porsangin Rådhuset, 9712 Lakselv 2 
Kárášjoga/Karasjok Postboks 84, 9735 Karasjok 2 
Lebesby Postboks 38, 9790 Kjøllefjord 2 
Gamvik Postboks 174, 9770 Mehamn 0 
Berlevåg Torget 4, 9980 Berlevåg 0 
Deanu/Tana Rådhusveien 24, 9845 Tana 4 
Unjárga/Nesseby Rådhuset, 9840 Varangerbotn 2 
Båtsfjord Postboks 610, 9991 Båtsfjord 0 
Sør-Varanger Postboks 406, 9915 Kirkenes 4 

 
De fleste av våre saker innebærer befaring. Meddommerne må derfor ha normalt god helse og 
kunne ta seg fram i terrenget. 
 
Som nevnt i brevet fra Domstoladministrasjonen skal valget gjennomføres innen 01.07.2020 
og registrere i portalen innen 14.09.2020. 
 
Utfallet av valget skal rapporteres til domstolene elektronisk. Domstoladministrasjonen vil 
komme med informasjon om hvordan dette skal gjøres. 
 
Med hilsen 
Finnmark jordskifterett 
 
 
Dagfinn Kleveland 
Jordskiftedommer 
Tlf. direkte innvalg: 47971182 
E-post: jvaddkl@domstol.no 
 
Vedlegg 
- brev fra Domstoladministrasjonen datert 24.10.2019 
  
 
 


