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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Valg av meddommere til Gulating lagmannsrett, Bergen Tingrett og Jordskifteretten foretas i
henhold til vedlagte lister.

SAMMENDRAG
Kommunestyret som ble valgt høsten 2019, skal innen 01.07.2020 velge meddommere til
Gulating lagmannsrett, Bergen Tingrett og Jordskifteretten for perioden 01.01. 2021 til
31.12.2024.
Rådmannen har utarbeidet et forslag til valg av meddommere i samsvar med kriteriene i
domstolloven. Det er foretatt vandelskontroll av alle foreslåtte meddommere, og sjekk mot
folkeregisteret.
Lister over foreslåtte kandidater vil bli lagt ut til alminnelig ettersyn. Dette skjer i perioden
mellom Valgnemndas møte 19.05.2020 og Kommunestyrets møte 18.06.2020
Avgjøres av:
Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg:
Valgnemnda, kommunestyret
Videre saksgang:
Rådmannen følger opp vedtaket, til de valgte og til domstoladministrasjonen.
Saksopplysninger:

Kommunestyret skal velge meddommere til Gulating lagmannsrett, Bergen Tingrett og til
Jordskifteretten for periode 01.01.2021 – 31.12.2024. Valget må foretas innen 1. juli 2020.
Askøy kommune skal for perioden 2021-2024 forestå følgende valg:
32 lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett, 16 kvinner og 16 menn
98 meddommere til Bergen Tingrett, 49 kvinner og 49 menn
12 jordskiftemeddommere til Nord- og Midthordland Jordskifterett, 6 kvinner og 6 menn.
Meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler
av befolkningen.
Askøy kommune har oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater (domstolloven § 67) i
elektronisk annonse i Askøyværingen, på nettsiden til Askøy kommune og i sosiale medier. Det
kom inn 110 forslag til kandidater.
Valgte meddommere for periode 2017-2020, er i brev fra Askøy kommune blitt forespurt om de
ønsker å fortsette som meddommere. Valgte meddommere som ikke har bedt om fritak er
videreført til neste periode.
Krav til den som velges, jfr., domstolloven § 70 er:
 Tilstrekkelig norskkunnskaper
 Personlig egnet til oppgaven
 Være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
 Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
 Ikke være under offentlig gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling eller i
konkurskarantene
 Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen
 Være statsborger i Norge eller 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, jfr. domstolloven § 71, er:
 Stortingets representanter og vararepresentanter
 Statsråders medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige rådgivere og ansatte
ved Statsministerens kontor
 Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 Ansatte ved påtalemyndigheten, i politi og kriminalomsorgen og personer som er tildelt
begrenset politimyndighet
 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens
styre
 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsene eller gjennomføring av valget.
Utelukket fra valg, jfr. Domstollovens 72, er:
 Personer som ikke oppfyller minimumskravene til vandel
Etter jordskifteloven § 2-5 skal jordskiftemeddommere ha kyndighet i de fag som behandles av
jordskiftedomstolene. Dessuten må det legges vekt på at de som velges, kan ferdes i terreng.

Jordskifteretten har også et ønske om at ¼ av jordskiftemeddommere også er skjønnsmedlem i
Bergen domsogn.
Det er gjennomført vandelskontroll og kontroll mot folkeregisteret av de personer som er
foreslått valgt som meddommere.
Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn (domstolloven § 68), med oppfordring til de som har
innvendinger til å melde fra innen fastsatt frist. Dette skjer i perioden mellom valgnemndas
møte 19. mai og kommunestyrets møte 18. juni.
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstanden eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg i to perioder tidligere.
Ettersom listene over foreslåtte kandidater skal ligge til offentlig ettersyn, foreslår rådmannen
20 ekstra kandidater som står på reserveliste. Dersom det i forkant av kommunestyret kommer
krav om fritak fra personer som fyller kriteriene, vil rådmannen orientere om dette, og anbefale
at et nødvendig antall kandidater som nå er ført opp på reservelisten velges i stedet.
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
Saken har ingen økonomisk konsekvens for Askøy kommune. Tapt arbeidsfortjeneste blir
kompensert av domstolen.

Vedlegg:
1 Liste - forslag til kandidater meddommere Gulating lagmannsrett 2021-2024
2 Liste - forslag til meddommere Bergen Tingrett
3 Liste - forslag til jordskiftemeddommere 2021-2024
4 Rettelse - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer
5 Valg av meddommere for perioden 01.01.2021-31.12.2024
6 Tal - meddommarar i Rogaland og Vestland
7 Valg av meddommere for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
8 Oversikt over antall meddommere Bergen tingrett behøver
9 Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 til 31.
desember 2024

Kleppestø, 08.05.2020
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Rådmann
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