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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE
FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til Gulating
lagmannsrett: ________________
2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til Haugaland
tingrett: ____________________
3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til Haugalandet
og Sunnhordland jordskifterett: ____________________

SAKSFRAMSTILLING
Kopiert fra forrige valg:
Bakgrunn
Etter hvert kommunestyrevalg velges det nye lagrettemedlemmer, meddommere og
jordskiftemeddommere etter bestemmelsene i domstolloven.
Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2020, jf. domstolloven § 66.
Karmøy kommunestyre skal oppnevne følgende:
Gulating lagmannsrett: 21 kvinner og 21 menn
Haugaland tingrett: 83 kvinner og 83 menn
Jordskifteretten: 3 kvinner og 3 menn
Domstollovens regler om valg
Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn
og kultur, og sørge for at sammensetningen så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i
kommunen.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater.
I henhold til domstolloven § 68 skal formannskapet forberede valget, avgjøre begjæringer om
fritak fra valg og avgi forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges deretter 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.
Vilkår for å kunne bli valgt
Ingen kan velges både til tingretten og lagmannsretten, jf. domstolloven § 68, siste ledd.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og
meddommere oppfyller vilkårene etter domstollovens § 70-72, jf. § 73.
Generelle krav, jf. domstollovens § 70:
- ”Tilstrekkelige norskkunnskaper”
- ”Personlig egnethet til oppgaven”
- Aldersgrense 21-70 år, alder ved valgperiodens start.
- Stemmerett mv, jf. regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og
statsborgerskap.
- Økonomiske forhold, jf. § 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og
konkurskarantene.
Innehavere av visse stillinger kan ikke velges, jf. domstolloven § 71. Videre angir domstolloven §
72 regler om utelukkelse på grunn av idømt straff. Politiet bistår ved vandelskontrollen.

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, jf. domstolloven § 74.
Særlig om jordskiftemeddommerutvalget
Etter jordskifteloven § 8 skal jordskiftemeddommerne ha kyndighet i de fag som behandles av
jordskiftedomstolene.
Jordskiftemeddommere må ha normalt god helse pga ferdsel i terrenget i forbindelse med
befaringer.
Jordskifteretten anmoder kommunene om å legge vekt på kontinuitet og gradvis utskifting av
jordskiftemeddommere.
Jordskifteretten understreker også at det er en fordel om noen av medlemmene i
skjønnsmannsutvalget også blir valgt inn i jordskiftemeddommerutvalget.
Prosess for å finne fram til kandidater
At kommunestyret skal oppnevne meddommere har blitt kunngjort i Karmøynytt og på
kommunens nettside (inkl. facebook), og interesserte ble oppfordret til å melde seg innen 23.
mars i år. Om lag 140 personer har meldt sin interesse.
Det er utarbeidet oversikt over:
- gjeldende meddommerutvalg (uten de som har fått fritak i perioden og de som ønsker fritak)
- oversikt over nye som har meldt at de ønsker å stille (vandelskontroll er foretatt, og utvalget
er justert noe som følge av dette).
Forslag til meddommere skal fremmes i formannskapets møte. Formannskapets innstilling skal
legges ut til offentlig ettersyn i minimum to uker før kommunestyret fatter endelig vedtak.

