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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Valg av meddommere til Jordskifteretten foretas ihht vedlagte liste. Valg av
jordskiftemeddommere legges ut til offentlig ettersyn.

SAMMENDRAG
Askøy kommune skal velge meddommere til Jordskifteretten. Kommunen har i skriv fra Nordog Midhordland Jordskifterett, datert 19.02.2016 fått melding om at kommunen skal velge 22
meddommere.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Valgnemda

Saksopplysninger:
Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner
som jordskiftemeddommere.
Kommunen er bedt om å se til at utvalgene blir representert i forhold til kommunens
befolkning, noe som innebærer at det må tas hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.
Jordskiftemeddommere bør ha kyndighet i de fag som behandles i jordskiftedomstolen. Det er
også viktig at de som oppnevnes kan ferdes i terrenget.
Personer som velges til meddommere i enten tingretten eller lagmannsretten er valgbare også
som jordskiftemeddommere.

Nedre aldersgrense for å kunne velges er 21 år, den øvre aldersgrensen er 70 år. Begge grenser
gjelder alder ved valgperiodens start 1. januar 2017.
Den som kan velges til meddommer må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være
personlig egnet til oppgaven.
I tillegg må vedkommende: (Domstollovens § 70)
1. Ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender
2. Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i
konkurskarantene
3. Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
4. 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.
Utelukket fra valg på grunn av stilling: (Domstolloven § 71)
1. Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
2. Ansatte ved påtalemyndighetene, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet
3. Ansatte i Justisdepartementet, politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens
styre.
4. Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
5. Praktiserende advokater og advokatfullmektiger
6. Kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføring av valget.
Utelukket fra valg på grunn av vandel : (Domstolloven § 72)
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. Forenklede forelegg omfattes ikke.
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.
Det blir foretatt vandelskontroll på kandidatene.
De som i henhold til Domstollovens § 74 kan kreve seg fritatt fra valg er personer hvor
helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvor vedkommende har vært
medlem av et utvalg av meddommere i to perioder tidligere.
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er
villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, har vi funnet det mest
praktisk å ha en forhåndskontakt. Samtlige meddommere inneværende periode er derfor
tilskrevet med forespørsel om de vil fortsette eller ikke.

Vervet som meddommer har vært annonsert i Askøyværingen, og på kommunens hjemmeside.
Annonsen var også publisert på sosiale medier, hvor innbyggerne på Askøy ble oppfordret til å
foreslå kandidater. Frist for å komme med forslag var satt til 1. april 2016. Det kom inn 120
forslag til kandidater.

Kleppestø, 10.05.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef stab
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