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Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt 
skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 
2020 
 
 
Generelt 
Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/ lagrette-
medlemmer: 

 Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten 

 Meddommere til tingretten 

 Jordskiftemeddommere til jordskifteretten 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.  
 
Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene innen de frister som er 
satt opp i domstolloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal forsinkes eller stoppe opp.  
 
Aktuelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og meddommere er som følger:  
 

 1. mars 2016 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget, domstolloven §§ 
64/65 begge andre ledd 

 1. juli 2016 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd 

 15. september 2016 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt, domstolloven § 69 andre 
ledd 

 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange medlemmer som skal velges til den enkelte utvalg av 
domstolleder ved de aktuelle domstoler. Domstolleder har frist til 1. mars 2016 med å varsle kommunen 
om antall personer i de ulike valgene.  
 
Det er viktig at kommunene følger opp domstolenes melding om hvor mange de skal velge innen hver 
gruppe og at de ikke velger for få personer i noen av gruppene. På samme måte skal kommunene heller 
ikke velge for mange personer til noen av gruppene. Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til 
tingretten, men ikke begge steder, domstolloven § 68 siste ledd. De som velges enten til tingretten eller 
lagmannsrett,  kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem.  
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Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene sørger for at 
utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 67. Dette innebærer at 
man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk bakgrunn og kultur.  
 
Krav til de som velges går fram av vedlagte notat. Kravene gjelder alle grupper meddommere og 
skjønnsmedlemmer, med unntak av at skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden 
starter.  
 
Vi vil i et senere brev komme tilbake med informasjon om hvordan utfallet av valget skal rapporteres til 
domstolene. Dette vil skje elektronisk.  
 
Jordskiftemeddommere – nytt denne gang 
Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner som 
jordskiftemeddommere. Jordskifteretten skal heretter fastsette antallet jordskiftemeddommere i 
jordskiftesognet slik at hvert medlem antall å kunne gjøre tjeneste en gang i løpet av valgperioden. 
Jordskifterettslederen fordeler antallet jordskiftemeddommere mellom kommunene i jordskiftesognet slik 
at hver kommune skal velge minst en kvinne og en mann til utvalget. Det må derfor påregnes at kommunen 
skal velge et annet antall jordskiftemeddommere enn ved tidligere valg.  
 
I områder med reindrift er ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant 
jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunen ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar 
på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i 
terrenget.  
 
Skjønnsmedlemmer 
Kommunen skal også komme ved forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. Det er 
viktig at man her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke her er noe krav om 
fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert. På samme 
måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i 
områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for å ferdes i terrenget der dette er 
nødvendig.  
 
Fylkeskommunenes frist for å velge skjønnsmedlemmer er 15. oktober 2016, og utfallet av valget skal 
rapporteres innen 1. november 2016, skjønnsprosessloven § 14.  
 
 
Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Terje Karterud 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: Notat om bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere 
Kommunebrev vedlegg 
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