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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/6    

 

 

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND 

LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.1.2021 - 31.12.2024  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Kommunestyret bes, etter innstilling fra Valgnemnda, om å velge Geir Ove Eliassen og Ruth 

Anna Paulsen som meddommere til Hålogaland Lagmannsrett, for perioden 1.1.2021 – 

31.12.2024. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra Hålogaland Lagmannsrett datert 06.02.20, jfr. brev fra Domstolsadministrasjonen av 

18.12.2019.  

 

Fakta: 

Tjenestetiden for de meddommere mv. som ble valgt ved kommunestyrets vedtak i 2016, 

utløper 31.12.2020. Kommunen skal innen 1. juli 2020 ha gjennomført valg av medlemmer til 

de nye utvalgene for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

 

Det skal velges to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn, jfr. Domstolloven (DL) § 

64. En som velges som meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i 

tingretten. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. 

 

Træna kommune skal velge 2 meddommere til lagmannsretten, en kvinne og en mann. Det 

skal ikke velges varamedlemmer. 

 

Lagmannsretten understreker viktigheten av at «utvalgene av meddommere skal ha en allsidig 

sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal 

oppfordre allmenheten til å foreslå kandidater til valget». Jf. Domstolloven § 67.  

 

Domstolloven § 71 (se vedlegg) har bestemmelser om utelukkelse på grunn av yrke/stilling og 

§ 72 har regler om utelukkelse på grunn av vandel. 

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med disse bestemmelsene og at de som 

velges er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste. 

Lagmannsretten understreker også nødvendigheten av at det blir valgt meddommere som har 

tilstrekkelige norskkunnskaper, som kan bruke digitale verktøy og som for øvrig er personlig 

egnet til oppgaven. 

 

For tidsrommet 1.1.2017-31.12.2020 ble Geir Ove Eliassen og Ruth Anna Paulsen valgt som 

meddommere til Hålogaland lagmannsrett. 
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Vurdering: 

Ifølge Delegeringsreglementet for Træna kommune – Rådmannen Generell myndighet, skal 

saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som 

ikke legger frem innstilling til personvalg. 

Valgnemndas oppgaver er å fremme forslag – ved innstilling – for kommunestyret på 

representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Kommunestyret bes om å velge 2 meddommere til Hålogaland Lagmannsrett, en kvinne og en 

mann for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. 

 

Vedlegg: 

Domstolloven §§ 70, 71, 72 og 73 

 

Træna 17.06.2020  

 

Gunn Eliassen 

saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


