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VEDLEGG 3 
 

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M.  
PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 

 
 
 
 
 
FELLES VEDLEGG  
til saker om valg av meddommere perioden 2013 – 2016:  
 

Valg til  

 Lagmannsrett, jnr. 12/699 

 Tingrett, jnr. 12/727 

 Jordskifterett, jnr. 12/729 

 Forliksråd, jnr. 12/731 

 Utvalg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet, jnr. 12/785 

 Skjønnsutvalg, jnr. 12/732 
  

  
  
   
Sakene behandles i  

 Formannskapet 11.04.2012 

 Formannskapet – innstilling til kommunestyret 09.05.2012 

 Kommunestyret 20.06.2012 
 
 
 
Dette vedlegget inneholder følgende oversikter:     Side 
a) Antall medlemmer som skal velges i hver instans og  

antall medlemmer inneværende periode og oppfølging    2 
b) Domstollovens kapittel 4         3 
c) Domstoladministrasjonens (DA) brev datert 07.11.2011                7  
d) DA’s notat om vilkår for å være lagrettemedlem eller meddommer               8 
e) Navn på oppnevnte personer inneværende periode, per 01.04.2012             10
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Vedlegg 3 a) 
Forside       >>Neste  

Oversikt over antall personer som skal velges til forskjellige instanser, og 
tilsvarende oversikt for inneværende periode, samt oppfølging.  
 
 
Det skal velges meddommere m.m. til følgende instanser: 
 

Instans Antall som skal velges m.m. Antall i nåværende 
periode per 
01.04.2012 

Lagmannsrett 36 kvinner 
36 menn 
21-70 år 

20 kvinner 
19 menn 
 

Tingrett 49 kvinner 
49 menn 
21-70 år 

45 kvinner 
45 menn 
 

Jordskifterett 8 personer  
(minst 3 av hvert kjønn) 
21-70 år 

16 personer  
 

Forliksråd 3 medlemmer (begge kjønn) 
3 vara (begge kjønn) 
Leder blant medlemmene 
Hensyn til kontinuitet bes ivaretatt 
25-70 år 

3 medlemmer (begge 
kjønn) 
3 vara (begge kjønn) 
 

Faste møtefullmektiger  
i forliksrådet 

3  
Enhver over 25 år  
(kjønn ikke nevnt) 

3 

Skjønnsmedlemmer 10 kyndige personer  
Allsidig, helst innen bygnings-
vesen/jord- og skogbruk 
(kjønn ikke nevnt) 
21 år, ingen øvre aldersgrense 

7 kyndige personer  
 

 
Ingen kan sitte både i lagmannsrett og tingrett, men hver av gruppene kan også sitte 
i de andre instansene. Ingen som sitter i forliksrådet kan være møtefullmektiger. 
Det er en fordel om noen av jordskifterettens medlemmer også foreslås som 
skjønnsmedlemmer, jf. brevet fra jordskifteretten. 
 
Alle som står på lister for inneværende periode vil bli tilskrevet om de ikke ønsker å 
bli foreslått for ny periode.  
 
Det vil bli annonsert etter meddommere på kommunens hjemmeside og i 
lokalavisene. 
 
Alle foreslåtte kandidater vil bli vandelskontrollert.  
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Vedlegg 3 b) 
Forside   <<Forrige    >>Neste  

Domstolloven (dl) utdrag: 
http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-005.html#68 

 

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere  

§ 64. I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg av 
lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn.  

       Lagmannsrettens leder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan 
forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler 
lagmannsrettens leder utvalgsmedlemmene mellom lagsognets kommuner etter 
folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. 
mars det året valget foretas, jf. § 66, underretter lagmannsrettens leder kommunene 
om fordelingen.  

§ 65. I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, 
ett for kvinner og ett for menn.  

       Domstollederen fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at 
hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler domstollederen 
utvalgsmedlemmene mellom domssognets kommuner etter folketallet. Hver 
kommune skal likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. mars det året 
valget foretas, jf. § 66, underretter domstollederen kommunene om fordelingen.  

§ 66. Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av 
kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert 
kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.  

       Er en kommune delt mellom flere domssogn, velges medlemmer til utvalgene 
særskilt for hver del av kommunen blant dem som er bosatt i vedkommende del. 
Bestemmelsene i §§ 64 og 65, begges annet ledd, og § 76 får i slike tilfeller 
tilsvarende anvendelse for så vidt angår de enkelte deler av kommunen. Sletting 
etter § 76 skal også foretas når noen som er innført i fortegnelsene, ikke er valgbar 
etter dette ledd første punktum.  

       Skal deling gjennomføres i løpet av en valgperiode, skal det for den tiden som 
gjenstår av perioden, foretas særskilte valg som nevnt i annet ledd første punktum. 
Valget foregår da etter nærmere regler som fastsettes av Domstoladministrasjonen. 
Fra delingen opphører funksjonstiden for dem som tidligere var valgt fra kommunen.  

§ 66a. Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for 
medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn 
først beregnet, kan domstollederen bestemme at det skal velges flere medlemmer til 
utvalgene for resten av perioden. Domstollederen fastsetter antallet medlemmer som 
skal velges, og fordeler disse mellom kommunene i sognet ut fra behov regnet etter 
folketall.  

       Kommunen gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra 
domstollederen er mottatt. Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen 
bestemmer.  

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-005.html#68
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§ 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og 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.  

§ 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, 
forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i 
samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I 
kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, 
om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.  

       Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter 
kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det 
antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65.  

       Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.  

§ 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av 
kommunen. Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, 
fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.  

       Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september 
året etter hvert kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at 
valget er foretatt. Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om 
fortegnelsene.  

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være 
personlig egnet til oppgaven.  

       I tillegg må vedkommende  

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,  

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene,  

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og  

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 
folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.  

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:  

1. Stortingets representanter og vararepresentanter,  

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske 
rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,  

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,  

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,  

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som 
er tildelt begrenset politimyndighet,  

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og 
dens styre,  

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,  
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8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,  

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner 
med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som 
tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.  

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,  

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c,  

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 
valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,  

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er 
mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,  

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 
medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 
10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,  

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold 
som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens 
start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  

       Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, 
avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget 
fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.  

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.  

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre 
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av 
lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.  

       Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.  

§ 75. De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet 
som lagrettemedlem eller meddommer.  

§ 76. Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens 
administrasjonssjef slette vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom 
vedkommende ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene etter §§ 70-72. Utvalgsmedlem 
som flytter til en annen kommune i sognet, overføres til fortegnelsen for den nye 
kommunen.  

       Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg 
slettet fra utvalget.  

       Den som mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller som 
mener seg urettmessig slettet eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage 
avgjørelsen til den domstolen som fortegnelsen gjelder. Domstolen treffer sin 
avgjørelse ved kjennelse.  

       Endelig beslutning om sletting etter paragrafen her meddeles domstolen uten 
opphold.  
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§ 77. Kongen kan gi forskrift om at Domstoladministrasjonen hvert halvår skal 
kontrollere om medlemmene av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere 
og skjønnsmedlemmer er innført i fortegnelsen i strid med § 72, herunder om 
adgang for Domstoladministrasjonen til å be om opplysninger fra strafferegisteret.  

§ 78. Når retten finner at noen med urette er innført i fortegnelsen eller skulle vært 
slettet etter § 76, skal domstolen av eget tiltak slette vedkommende fra fortegnelsen. 
Beslutningen kan bringes inn for overordnet domstol. Kommunen varsles om 
slettingen.  
 

Databasen sist oppdatert 22. mars 2012 
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         Vedlegg 3 c)  
         DA brev 7.11.2011 
Forside   <<Forrige    >>Neste  
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Vedlegg 3 d) 
DA notat 7.11.2011 

Forside   <<Forrige    >>Neste  
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Vedlegg 3 e) 

Meddommerlister, nåværende 
Forside   <<Forrige      
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