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Valg av meddommere til HåIogaland lagmannsrett for perioden L. januar 2021-
31. desember2024

Det vises til orientering angående nye meddommerutvalg sendt kommunene fra
Domstoladministrasjonen 18. desember 2}Ig.ljenestetiden for de meddommere m.v. som
ble valgt ved kommunestyrets vedtak i 2016, utløper 31. desember 2020. Kommunene skal
innen 1. juli 2020 ha gjennomførtvalg av medlemmer til de nye utvalgene for perioden
l. januar 2021- 31. desember2024.

Det skal velges to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn, jfr. domstolloven $ 64.
En som velges som meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i
tingretten. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.

Til Håloealand lasmannsrett skal det i Deres kommune velges
meddommere. Hvorav kvinner/kvinne og menn/mann. Det skal ikke velges
varamedlemmer.

Lagmannsretten understreker viktigheten av at <utvalgene av meddommere skal ha en
allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget>, jf.
domstolloven $ 67.

For de valg som vedrører lagmannsretten, vises det til domstolloven $$ 70, 7I og72.Det
pekes spesielt på reglene om hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra valg,
samt på hvem som kan kreve seg fritatt fra valg. Det er nødvendig at valgene forberedes
slik at både utelukkelsesgrunner og fritaksgnrnner klarlegges før valget. Mulige feil med
hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte dommers gyldighet. Det vises til
bestemmelsene i domstollovens $ 71, om utelukkelse på grunn av yrke/stilling og til $ 72
om utelukkelse på grunn av vandel. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid
med disse bestemmelsene. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat,
og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Kommunen har plikt til å foreta
vandelskontroll i henhold til kravene i $ 72.
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Erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved
innkalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av
sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jf. domstolloven

$ 90. Slike representanter må henvises til å søke fritak hos det kommunestyre som har
valgt dem. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold klarlegges
før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at man har rimelig trygghet for at
de som blir valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.

Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan alle være medlemmer av samme
meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de utelukket fra ä kunne gjøre

deneste i samme sak, jf. domstolloven $ 32, men dette tilligger det domstolen å forhindre.
Også på dette punkt har det forekommet misforståelser på kommunalt hold. Det presiseres

derfor at nære pärørendelslektninger kan velges som meddommere.

Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har
tilstrekkelige norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.

Valgene rapporteres elektronisk på https://www.meddommerutvalg.no. Portalløsningen vil
være klar fua2. marc2020.Informasjon i forbindelse med innlegging av de nye utvalgene
vil bli lagt ut på nevnte adresse.

Av hensyn til uttrekking og innkalling anmodes om at utvalgene registreres snarest mulig
etter valgene og innen 14. september 2020.

Dette brevet sendes bare som e-post.

Med hilsen

Mo*^Kt"hil.
Il,lVnica Hansen Nylunld \---
Førstelagmann

{.*-/¡^:tdt^_U
Inger-Ann Lahm
Administrasjonssjef


