
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgnemnda
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 03.05.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

25.04.2012

Per Ivar Henriksen
Leder 
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Utvalgs-
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Innhold Lukket Arkiv-
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PS 13/2012 Godkjenning av innkalling
PS 14/2012 Godkjenning av saksliste

PS 15/2012 Godkjenning av protokoll fra 07.03.2012
PS 16/2012 Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett og 

lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland 
lagmannsrett - 2013-2016

2011/2601

PS 17/2012 Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark 
jordskifterett - 2013-2016

2011/2601

PS 18/2012 Referatsaker/Orienteringer - VAN 2012/6
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2601-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 16/2012 03.05.2012
Kommunestyret 24.05.2012

Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett og 
lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett - 2013-2016

Vedlegg
1 Valg av meddommere for perioden 2013 - 2016
2 Tana kommune
3 Vedlegg til kommunene

Valgnemndas innstilling 
Forslag på meddommere til Indre Finnmark tingrett og lagrettemedlemmer/meddommere til 
Hålogaland lagmannsrett legges fram i møtet. 

1. Tana kommunestyre velges følgende personer som meddommere til Indre Finnmark 
tingrett for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016. 

Kvinner 
Navn Bosted 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Menn 
Navn Bosted 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. Tana kommunestyre velges følgende personer som lagrettemedlemmer/meddommere til 
Hålogaland lagmannrett for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016. 

Kvinner 
Navn Bosted 

1
2

Menn 
Navn Bosted 

1
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Saksopplysninger
Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/
lagrettemedlemmer:

 Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
 Meddommere til tingretten
 Jordskiftemeddommere til jordskifteretten
 Forliksrådsmedlemmer 

I denne saken er det meddommere til Indre Finnmark tingrett og lagrettemedlemmer/meddommere 
til Hålogaland lagmannsrett som skal velges. Valg av jordskiftemeddommere og 
forliksrådsmedlemmer framlegges i egne saker. 

Det vises til domstolloven kapittel 4 om utvalg av meddommere og lagrettemedlemmer. Etter 
domsstolloven § 66 skal kommunen etter nærmere regler velge meddommere. I medhold av 
domstolloven § 65 nr. 2 er det fastsatt følgende fordeling av meddommere til Indre Finnmark 
tingrett og Hålogaland lagmannsrett:

20 kvinner og 20 menn til tingretten 
2 kvinner og 2 menn til lagmannsretten

Funksjonstiden er 1. januar 2012 til 31. desember 2016. Kommunen skal ha gjennomført valget 
innen 1. juli 2012 og rapport av utfallet av valget innen 15. september 2012. 

Fortegnelsen over lagrettsmedlemmer/meddommere 
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal listen innholde følgende opplysninger:

- Fullt navn
- Adresse
- Fødselsnummer
- Tlf./mobil
- Yrke
- Stilling 

Bestemmelser om valg av meddommere og lagrettemedlemmer/meddommere sier at personer som 
blir valgt ikke kan velges både til tingretten og lagmannsretten, men de kan imidlertid velges som 
jordskiftemeddommer, forliksrådsmedlemmer eller foreslås som skjønnsmenn.

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, jf. domstolloven § 67. 
Videre må kommunen påse at personer er skikket til vervet, at utvalget har en balansert 
aldersfordeling, at alle samfunnslag blir representert i utvalgene, samt at en må ta hensyn etnisk 
bakgrunn og kultur. Spørsmålet er også tatt opp i forslag til statsbudsjett for 2012. Der skriver 
Regjeringen følgende i forslag til budsjett for Justisdepartementet:

”Det er lovfestet at lekdommerutvalgene skal ha en sammensetning som best mulig representerer 
alle deler av befolkningen. Derfor må kommunene ved valg av medlemmer til 
lekdommerutvalgene tilstrebe at disse gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Det er et mål at 
andelen lekdommere med innvandrerbakgrunn økes, (…)”
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Lagmannsretten viser til erfaringer ved tidligere valg med at valgte personer oppgir at de ikke kan 
utføre vervet, bl.a på grunn av sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, 
jf. domstolloven § 90. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold 
klarlegges før valgene, sammen med de øvrige fritaksgrunnene, slik at en har rimelig trygghet for at 
de som blir valgt, er motiverte for vervet og kan gjøre tjeneste.

Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan være medlemmer av det samlede lagrette/ 
meddommerutvalg. Etter de alminnelige habilitetsregler er de rett nok utelukket fra å kunne 
tjenestegjøre i samme sak. I den utstrekning valgte står i slikt familiemessig forhold til hverandre, er 
det til stor lettelse at kommunen ved innbertning gir slik supplerende opplysninger, jf. domstolloven 
§ 69. 

Ved valget, spesielt ved gjenvalg, må det påses at ikke vedkommende har avgått med døden, 
fraflyttet kommunen, eller av andre grunner er utelukket fra valg/gjenvalg. 

Krav til den som skal velges
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Generelle krav
Norskkunnskaper
Kravet til ”tilstrekkelige norskkunnskaper” i § 70 innebærer at den som velges, må kunne forstå 
norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk.

Personlig egnethet
Med ”personlig egnet til oppgaven” menes at vedkommende må kunne følge forhandlingene i retten, 
forstå de problemstillingene saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for sin 
mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å følge opp innkallinger, og kunne innrette 
seg etter regler for når det kan stilles spørsmål mv.

Aldersgrenser
Domstolloven § 70 annet ledd inneholder andre alminnelige krav til den som skal kunne velges som 
lagrettemedlem og meddommer. Annet ledd nr. 1 innebærer at den nedre aldersgrensen for å kunne 
velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. Begge grensene gjelder alder ved 
valgperiodens start, 1. januar 2013. Dette betyr at de som velges må være født etter 31. desember 
1942 og før 1. januar 1992.

Stemmerett mv.
§ 70 annet ledd nr. 2, 4 og 5 har regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og 
statsborgerskap. Vi vil her presisere kravet om at de som velges må være innført i folkeregisteret 
som bosatt i kommunen på valgdagen.

Økonomiske forhold
§ 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkurskarantene avløser det 
tidligere kravet til vederheftighet. Kravet gjelder både på valgtidspunktet og gjennom valgperioden. 
Gjeldsforhandlinger, konkursbehandling eller konkurskarantene som er avsluttet før valget, hindrer 
ikke valg.

Utelukkelse på grunn av stilling
Reglene om at innehavere av visse stillinger ikke kan velges finnes i domstolloven § 71, og omfatter 
flere typer stillinger. Visse politiske stillinger som omfattes er
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- statsråder
- statssekretærer
- statsrådenes personlige og politiske rådgivere samt
- ansatte ved Statsministerens kontor

Videre kan ikke fylkesmenn og assisterende fylkesmenn velges (nr. 3).

Utelukket er videre ikke bare embetsmenn i dømmende stilling, men også
- konstituerte dommere,
- utnevnte dommere og
- ansatte ved domstolene (nr. 4). Regelen omfatter alle ansatte, uavhengig av om 

vedkommende deltar i behandlingen av enkeltsaker.

Etter nr. 5 er alle ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen utelukket, og etter nr. 6 
alle ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen. Det samme gjelder 
personer i styret for Domstoladministrasjonen. Nr. 7 utelukker ansatte og studenter ved 
Politihøgskolen og Fengselsskolen, uavhengig av arbeidets art og om vedkommende tar del i 
praktisk politi- og fengselsarbeid.

Praktiserende advokater og advokatfullmektiger er utelukket (nr. 8).

Nr. 9 inneholder bestemmelser om utelukkelse av kommunens administrasjonssjef eller 
kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 
3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 
Bestemmelsen er ikke fullt ut samsvarende med oppregningen i valgloven § 3-3 om hvem som er 
utelukket til valg til fylkestinget og kommunestyret. Den utelukker fra valg i den kommunen hvor 
vedkommende er ansatt, eventuelt utnevnt i. Er vedkommende bosatt i en annen kommune er 
han/hun ikke utelukket fra valget i bostedskommunen forutsatt at vedkommende fyller 
valgbarhetskravene der. Uttrykket ”tar direkte del i” gjelder alle typer arbeid, også utførelse av 
teknisk pregede oppgaver.

Utelukkelse på grunn av vandel
Strengere krav til vandel
Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor lenge en 
person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven § 72.

Ubetinget fengsel i mer enn ett år
Etter § 72 første ledd nr. 1 skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon
Etter nr. 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter straffeloven §§ 39-39c også varig 
utelukket. En ”særreaksjon” er f eks dom på overføring til tvungen omsorg eller tvungent psykisk 
helsevern.

Ubetinget fengsel i inntil ett år
Den som er idømt ubetinget frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når dommen var 
rettskraftig (nr. 3).

Betinget fengsel
Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet fra når 
dommen var rettskraftig (nr. 4).

Bøtestraff
Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten gjelder som er 
avgjørende (nr. 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn ett år skal medføre 
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utelukkelse. Det er verken botens størrelse eller den subsidiære fengselsstraffen som avgjør 
valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i retten eller vedkommende har vedtatt et 
forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke.

Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse
Også betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det straffbare 
forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr. 6). Domsutsettelse betyr at retten har avsagt 
dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff.

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse i samsvar 
med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen.

Siktelse
En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. En siktelse som ikke har ført 
til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved trekningen til den enkelte sak, jf. § 91 første 
ledd bokstav c.

Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og meddommere 
ikke velges i strid med bestemmelsene i §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 
forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge 
vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet 
til kravene etter § 72.

Det er nødvendig at valgene forberedes slik at så vel som utelukkelsesgrunner som fritaksgrunner 
klarlegges før valget. Mulige feil med hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte dommers 
gyldighet. 

Prosedyrer ved gjennomføringen av valget
Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrettemedlemmer og 
meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen innebærer at kommunen må ta 
hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen av 
utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen. Kommunens vedtak vil som 
andre kommunale vedtak være gjenstand for lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59.

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. 
Kommunen har annonsert på hjemmesiden der en har bedt personer å melde sin interessert eller å 
foreslå kandidater. Pr. 01.03.2012 har kommunen mottatt 6 interessemeldinger.

Bortsett fra at allmennheten skal oppfordres til å foreslå kandidater er det opp til kommunene 
hvordan de vil finne frem til dem som skal velges. 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, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Domstolloven § 68 angir ikke en eksplisitt frist for når kommunen (her: valgnemnda) skal ha 
forberedt valget. Indirekte ligger det en frist i at valgnemndas innstilling til kommunestyret skal 
legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før kommunestyrets valg. Dette betyr at forslaget må 
legges ut til alminnelig ettersyn senest 10. mai når valget skal gjøres 24. mai. 

Selve valget, som etter annet ledd skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av kommunelovens 
regler om valg, som gir anledning til forholdstallsvalg. Reglene om rekkefølgen for valgene 
videreføres ikke, slik at det er opp til kommunestyret hvilke utvalg som velges først, men ingen kan 
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velges til mer enn ett av utvalgene, jf. § 68. Man kan altså ikke velge samme person til å stå i 
utvalgene får både tingrett og lagmannsrett.

I inneværende valgperiode 01.05.2008 – 31.12.2012 er følgende valgt som meddommere til 
tingretten:

Kvinner: 
1. Kirsten Andersen Bonakas 
2. Arnhild Anthi Sirma 
3. Marianne Balto Holmesund 
4. Ellen K. Saba Fingervann 
5. Gerd Åse Dervo Seida 
6. Inger Sværen Guttorm Båteng 
7. Lioudmila Holm Sirma 
8. Marie Jelti Fingervann 
9. Merete Sabbasen Helander Boftsa 
10. Randi Lille Torhop 
11. Solfrid Marie Jessen Skugge 
12. Solgunn Rasmussen Holmfjell 
13. Kristin Rajala Polmak 
14. Solbjørg Ravna Masjok 
15. Ingrid Rolstad Skippagurra 
16. Rebeke Tapio Bjørkelia 
17. Jenny Westberg Sandlia 
18. Hege Tajana Pedersen Seida 
19. Sonja Guttorm Sirma 
20. Inger Marie Sabbasen Tanabru 

Menn: 
1. Reidar Larsen Vestertana 
2. Gunnar Søderstrøm Ivarjok 
3. Øystein Hauge Austertana 
4. Joleiv Hagalid Masjok 
5. Svein Henriksen Austertana 
6. John Soini Seida 
7. Tor E. Kristiansen Austertana 
8. Olaf Trosten Holmesund 
9. Arne Skjåvik Masjok 
10. Viktor Skjærvik Austertana 
11. Åsmund Johansen Boftsa 
12. Magnus Varsi Sirma 
13. Jan Oskar Dervo Seida 
14. Aleksander Lyngberg Lavonnjarg 
15. Oddmund Aslaksen Skipagurra 
16. Jakob Lanto Boftsa 
17. Bjørn Kajander Luftjok 
18. Gisle Pettersen Rustefjelbma 
19. John Øystein Jelti Fingervann 
20. Nils Erik Guttormsen Vestre Seida

Side 11



I inneværende valgperiode 01.05.2008 – 31.12.2012 er følgende valgt som lagrettemedlemmer/
meddommere til lagmannsretten:

Vurdering

1. Vigdis Blien 
2. Tove Brandtzæg Utsi 
3. Viktor Trosten 
4. Viktor Skjærvik 
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SIS-FINNMÀRKKU DIGGEGODDI -
INDRE FINNMARK TINGRETT

Deanu Gielda - Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

Deres referanse Vår referanse

2013-2016 ÅIGODAHIUI MIELDUOPMÅRIID VÅLLJET

L' elydende brev er sendt alle kommunene i vårt rettsdistrikt.

Einn Arne Schanche Selfors
sundi - sorenskriver

12-013120ADM-11•1F1

- — A
\ ;,',1 M, 0 -1.! '

, i ,,-,,,:-.B pdp.
\
L.---

Dato

15.02.2012

ujuhit duopmostuollolåga 4. kapihttalii jurylahtuid ja mielduopmåriid vålljema birra.
Duopmostuollolåga § 66 mielde galget gielddat, lagabui regeliid mielde, vålljet miellahtuid
låvdegottiide.

Duopmostuollolåga 65. §, nuppi laddasa mielde mearridit mielduopmåriid juohkit
uovvova22at:

Guovdageaidnu 18 nissonolbmo ja 18 dievdoolbmo
Kårå§johka 17 nissonolbmo ja 17 dievdoolbmo
Pors4gu 23 nissonolbmo ja 23 dievdoolbmo
Deatnu 20 nissonolbmo ja 20 dievdoolbmo
Unj årga 6 nissonolbmo ja 6 dievdoolbmo

Seamma reive lea såddejuvvon buot gielddaide min riekteguovIlus.

VALG AV MEDDOMMERE FOR PERIODEN 2013-2016.
Det vises til domstollovens kapittels 4 om utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere.
Etter domstolloven § 66 skal kommunene etter nærmere regler velge medlemmene til
utvalgene.

I medhold av domstolloven § 65 annet ledd fastsettes følgende fordeling av meddommere:
Kautokeino18 kvinner og 18 menn
Karasjok 17 kvinner og 17 menn
Porsanger 23 kvinner og 23 menn
Tana 20 kvinner og 20 menn
Nesseby 6 kvinner og 6 menn

Dok 6

Poastatujuhus -Postadresse Telefon: Bankgiro Organisasjonsnummer
Postboks 35, 9846 TANA 78926400 986058559

Kantuvrratujuhus -Kontoradresse Telefaksa: Doimmahanåigi E-poasta ja/og e-tujuhus
Telefaks Ekspedisjonstid Internett/E-post

Tana bru, 9845 TANA 78928020 08.00-15.30
Indre-Finnmark.tingrettebdomstol.no
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2601-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 17/2012 03.05.2012
Kommunestyret 24.05.2012

Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett - 2013-2016

Vedlegg
1 Valg av jordskiftemeddommere 2013 - 2017

Valgnemndas innstilling
Forslag på jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett legges fram i møtet. 

Tana kommunestyre velger følgende personer som jordskiftemeddommere til Finnmark 
jordskifterett for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016:

Kvinner 
Navn 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menn 
Navn 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Saksopplysninger
Hver kommune skal ha er særskilt utvalg for jordskiftemeddommere, jf. jordskifteloven § 8. Det
er fastsatt at Tana kommune skal ha et utvalg på 12 jordskiftemeddommere. Det fastsatte 
antallet er samlet for kvinner og menn, noe som betyr at det skal velges 6 kvinner og 6 menn. Jf 
domstollovens § 66 skal valg av jordskiftemeddommere være gjennomført innen 01.07.2012.  
Utvalgets funksjonstid er fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016. 

Fortegnelse over jordskiftemeddommere
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger:

- Fullt navn
- Adresse
- Fødselsnummer
- Telefonnummer/mobil
- Yrke
- Stilling

Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4. Det betyr at en må 
ta til at den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper og for øvrig være personlig egnet 
til oppgaven. I tillegg må vedkommende være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 
Dernest må en ta hensyn til de som er utelukket fra valg på grunn av stilling og vandel. 
Lagrettemedlemmer og meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteretten. 

Jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles i jordskiftedomstolene. I 
områder med reindrift presiserer Domstolsadministrasjonen at det er ønskelig at denne 
kunnskapen er representert blant jordskiftemeddommere, og de ber om at kommunen tar hensyn 
til dette i sitt valg. 

Det er viktig at kommunen sørger for at utvalget blir representativt i forhold til kommunens 
befolkning. I tillegg bør det velges meddommere med forskjellig bakgrunn og alder. 

Kommunen bes i tillegg 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. 

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven §§ 70-72:

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. 
I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. 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. 

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved 

Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 
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politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk 

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen 
av valget. 

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
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, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
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. 
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den 
subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. 

I inneværende valgperiode er følgende valgt som jordskiftemeddommere: 

1. Nils A. Guttorm 
2. Odd Einar Utsi 
3. John Ø. Jelti 
4. Magnus Varsi 
5. Oskar Trosten 
6. Markus Heiberg 
7. Ottar Wigelius 
8. Inge Fred Dervo 
9. Jorunn Sottinen 
10. Kristin Rajala 
11. Åshild Lamøy 
12. Ellinor Guttorm Utsi 
13. Laila Johannesen 
14. Wenche Bakken 
15. Solveig Pettersen 
16. Arnhild E. Anthi 

Vurdering
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Kommunene i Finnmark

Arkivnummer

FINNMARK JORDSKIFTERETT
FINNMÅRKKU EANANJUOHKINDIGGI

Vår referanse
100/12/dk

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Hver kommune skal ha et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere, jfr. jordskiftelovens § 8:

"I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet
skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren
fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane
i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og
meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet."

Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstollovens kapittel 4.

Med hjemmel i jordskiftelovens § 8 har jordskifterettslederen fastsatt følgende antall
jordskiftemeddommere for kommunene i Ofoten og Sør-Troms jordskifterett:

--L-C)[(/-Lc-}1

TTA.T-I-

( 9 FEB 201'L

Vår dato
28.02.2012

Antall
jordskiftemeddommere
2013-2017
6
12
18
8

18
6
6
6
6
6
12
8

6
6
6
12
6

Kommunenummer Kommunenavn Adresse

2002 Vardø Pb. 292, 9951 Vardø
2003 Vadsø Pb. 614, 9800 Vadsø
2004 Hammerfest Pb. 1224, 9616 Hammerfest
2010 Kautokeino Bredbuktnesveien 6,

9520 Kautokeino
2012 Alta Pb. 1403, 9506 Alta
2014 Lo a Parkvn. 13, 9550 Øksf ord
2015 Hasvik Pb. 43, 9593 Brevikbotn
2017 Kvalsund Rådhusv. 18, 9620 Kvalsund
2018 Mås Tor et 1, 9690 Havø sund
2019 Nordka Pb. 403, 9751 Honnin svå
2020 Porsan er Rådhuset, 9712 Lakselv
2021 Karasjok Råddeviessogeaidnu 4,

9730 KårM'ohka Karasbk
2022 Lebesb Pb. 38, 9790 leøllef ord
2023 Gamvik Pb. 174, 9770 Mehamn
2024 Berlevå Tor et 4, 9980 Berlevå
2025 Tana Rådhusveien 3, 9845 Tana
2027 Nesseb Rådhuset, 9840 Varan erbotn

Postadresse Besøksadresse Telefon 78 95 04 38 Bank 7878 06 53689
Statens hus Damsveien 1 Telefax 78 95 05 78 Bedriftsnr. 874 759 902
9815 Vadsø 9815 Vadsø jvadpost@domstol.no www.jordskifte.no
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FINNMARK JORDSKIFTERETT
FINNMÅRKKU EANANJUOHKINDIGGI

2028 Båtsf ord Pb. 610, 9991 Båtsf ord 6
2030 Sør-Varan er Pb. 406, 9915 Kirkenes 18

Det fastsatte antallet gjelder samlet for kvinner og menn, slik at når det velges for eksempel 6
jordskiftemeddommere, skal det velges 3 kvinner og 3 menn.

Valget av jordskiftedommere skal være gjennomført innen 01.07.2012, jfr. domstollovens § 66,
første ledd.

I motsetning til tidligere legges det nå opp til at kommunene skal rapportere utfallet av valget
elektronisk. Dette vil skje via en egen portal som er under utvikling. Løsningen er slik at når
kommunene logger seg på portalen for å levere inn sine lister, så vil de samtidig få beskjed om
hvor mange jordskiftedommere de skal ha valgt. Dette som en kontroll på at de har valgt det
riktige antallet.

Fristen for å rapportere inn hvem som er valgt til jordskiftemeddommere er 15.09.2012, jfr.
domstollovens § 69, andre ledd.

Med hilsen
• ar ords ett

agfi Kleveland
Jor kifterettsleder
T1 . direkte innvalg: 78 95 04 35
E-post: dagfinn. kleveland@domstol. no

2
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-17

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgnemnda 18/2012 03.05.2012

Referatsaker/Orienteringer - VAN

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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