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Brev fra Hålogaland lagmansrett datert 24.02.2012

Sammendrag:

Til Hålogaland lagmansrett skal det for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges 10
lagrettemedlemmer/meddommere (5 kvìnner, 5 menn) fra Fauske kommune.

t

En som velges som lagrettemedlem/meddommer ì lagmansretten er uteluket fra valg som
meddommer ì tìngretten. Nedre aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 år ved
valgperiodens start. Lagmansretten understreker nødvendìgheten av: at det bare blìr valgt folk til
lagrettemedlemmer/meddommere som har tilstrekkelìgenorskkunskaper, og for øvrig er
personlìg egnet tì oppgaven.
Lagmannsretten vil samtìdìg understreke vìktìgheten aven balansert aldersfordelìng, og at alle
samfuslag blìr representert ì utvalgene. Det er også vìktìg at det velges ìnn personer med ulìk
etmsk. bakgru.

Ingen av personene som ble valgt ì forrìge periode er over 70 år ved valgperiodens start.

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 5 lagrettemedlemmer/meddommere av hvert kjønn
tìl Hålogaland lagmansrett for perìoden 1. januar 2013 - 31. desember 2016.

INNSTILLING:

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perìoden
1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Kvìnner:
1.

2.
3.
4.
5.



Menn:
1.

2.
3.
4.
5.

FOR-082/12 VEDTAK- 23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg.

Ottar Skjellbaug (AP) fremmet følgende omforente forslag:
Som lagrettem.edlemmer og meddommere til Hålogaland lagmansrett for perìoden
1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Kvìnner:
1. Marìna Elìassen

2. Vìgdìs Krìstensen

3. Laila Nordhaug

4. Karìn Irene Rugås

5. Marìt Stemland

Menn:
1. Are Rolandsen

2. . Raymond Hansen
3. Are B. Vaag

4. Kjell Ingar Eilertsen

5. Leìf Johan Undstrøm

Det omforente forslaget ble enstemmìg vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som lagrettemedlemmer og meddommere tìl Hålogaland lagmannsrett for perioden
1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Kvìnner:
L. Marina Elìassen, Myrvn. 9, 8230 Sultjelma
2. Vìgdìs Krìstensen, Nedre Hauanveì 3B, 8209 Fauske
3. Gerd Laila Nordhaug, Klungset, 8214 Valnesfjord (Over 70 år ved valgperiodens

start)
4. Karìn Irene Rugås, Fìnneìdgt. 16,8210 Fauske
5. Marìt Stemland, Stmland, 8215 Valnesfjord

Menn:
1. Are Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske

2. Raymond Hansen, Balmìgt. 11, 8208 Fauske
3. Are B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske

4. Kjell Ingar Eilertsen, Kleìvmyra 8, 8200 Fauske



5. Leìf Johan Undstrøm, Lyngvn. 5, 8209 Fauske

Even Edìassen

rådman

/



LAGRETTEMEDLEMMERIEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN L. MAI 2008 - 1. JANUAR 2013
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmansrett for perìoden
1.maì 2008 - 1. januar 2013 velges:

Kvìnner:
1. Marit Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord

Karin Pettersen, Sjåheivn. 36, 8200 Fauske FRITAK
2. Vìgdìs B. Krìstensen, Nedre Hauanveì 3B, 8209 Fauske

3. Elìsabeth Laksosnes, Tortenlì, 8200 Fauske

4. Karìn Rugås, Fìnneìdgt. 16,8210 Fauske

Inger Lise Torstensen, Hansbakken 8, 8200 Fauske FRITAK
5. Ellen K. Karlsen, Kopparn. 4, 8200 Fauske

Menn:
1. Are B. Vaag, Poppelvn. 23, 8200 Fauske

2. Gunar Johansen, Hauanvn. 6, 8200 Fauske

3. Raymond Fagerthun, Valnesfjordvn. 19C, 8200 Fauske
4. Steìnar Helland, Eìnervn. 12,8200 Fauske

5. EÌnar Schìlìås, Mykollvn. 4B, 8200 Fauske
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24.02.12

Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ti Hålogaland lagmannsrett for perioden
L. januar 2013 - 31. desember 2016

Det vises til brev av 7. november 2011 fra Domstolsadministrasjonen sendt til alle landets
kommuner angående valg av lagrettemedlemmer/meddommere til nye utvalg.

Tjenestetiden for de lagrettemedlemmer/meddommere m.v. som ble valgt ved
kommunestyrets vedtak 2008, utløper 31. desember 2012. Kommunene skal innen 1. juli
2012 ha gj ennomført valg av medlemmer til de nye utvalgene.

Lagrettemedlemmer og meddommere ved lagmannsretten utgjør et og samme utvalg
("lagrette-/meddommerutvalget"), dog slik at det skal velges to like store utvalg - ett for
kvinner og ett for menn, jfr. domstollovens § 64. En som velges som lagrettemedlem/med-
dommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i tingretten. Det forventes
at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.

Til Hålogaland lagmannsrett skal det i Deres kommune velges ~O
Lagrettemedlemmer/meddommere. Hvorav S kvinner og S menn. Det skal ikke velges
varamedlemmer.

For de valg som vedrører lagmannsretten (lagrettemedlemmer/meddommere), vises det til
domstollovens §§ 70, 71 og 72, og pekes spesielt på reglene om hvem som er valgbare og
hvem som er utelukket fra valg, samt på hvem som kan kreve seg fritatt fra valg. Det er
nødvendig at valgene forberedes slik at så vel utelukkelsesgrunner som frìtaksgrunner
klarlegges før valget. Mulige feil med hensyn til utelukkelsesgrunner kan berøre avsagte
dommers gyldighet. Det vises til bestemmelsene i domstollovens §§ 71 og 72, om
utelukkelse på grunn av yrke/stiling (§7l) og om utelukkelse på grunn av vandel (§72).

Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med bestemmelsene i §§ 71 og 72, og
det bes opplyst om vandelskontroll er foretatt. Lovbestemmelsene som det er vist til,
vedlegges.

Erfaring viser at det ved tidligere valg i en del kommuner er valgt personer som ved
innalling til tjenestegjøring oppgir at de ikke kan utføre vervet, blant annet på grunn av

sitt arbeid eller andre varige forhold som ikke er gyldig forfallsgrunn, jfr. domstollovens §

Telefon:
77 66 00 35

Telefaks:
77 66 00 60
Postadresse:
Postboks 2511, 9271 Tromsø

E-post og internettadresse

halogaiand.lagmannsrett~domstol.no
Besøksadresse:
Tinghuset, Fr Nansens plass 17

Bankgiro:
6345 0529267
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90. Slìke representanter må henvises tH å søke fritak hos det kommunestyre som har valgt
dem. Det vil medføre en betydelig lettelse for alle berørte om slike forhold klarlegges før
valgene, sammen med de øvrige frìtaksgrunnene, slìk at man har rimelig trygghet for at de
som blìr valgt, er motivert for vervet og kan gjøre tjeneste.

Ved valget - spesielt er det aktuelt ved gjenvalg - må det påses at ikke vedkommende har
avgått ved døden, frafytet kommunen, eller av andre gruner er utelukket fra
valg/gjenvalg.

Ektefeller, samboere eller nære slektninger kan være medlemmer av det samlede
lagrette/meddommerutvalg. Etter de alminnelige habìltetsregler er de rett nok uteluket fra
å kune gjøre tjeneste i samme sak, men dette tìligger det domstolen å forhindre. Også på
dette punk har det forekommet misforståelser på kommunalt hold. Det presiseres derfor at
nære pårørende/slektninger kan velges som lagrettemedlemmer/meddommere. I den
utstrekning valgte lagrettemedlemmer/meddommere står i slìkt famìlemessig forhold tìl
hverandre, vil det imidlertid være ti stor lettelse for lagmansretten dersom kommunen
ved innberetningen hìt gir slike SUpplerende opplysninger, 

jfr. domstollovens § 69. Spesielt
gjelder dette hVOr ektefelle/samboerne/famìlem.edlemmene har ulìkeslektsnavn som ikke
umiddelbarttHsier at det foreligger en inhabilserende slektskaps- eller
familiekonstellasj on.

Om hvem som bør velges, vises det spesielt til domstollovens §§ 70, 71 og 72.-Det må
foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer
som er skikket til vervet. Det er deneIielte kommune som har 

ansvar for at disse kravene

ivaretas. Lagmannsretten har i noen få tifeller gjort uheldige erfaringer med
lagrettemedlerners omgang med alkohol under rettsforhandlingene, samt forsøk på
manipulering med reiseregninger og bilagi etterkant av rettsmøtene. Lagmannsretten
understreker derfor nødvendigheten av at det bare blir valgt folk til .

lagrettemedlemmer/meddornere s.om "har tistrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig
være personlig egnet til oppgaven".

Lagmansretten vil. samtidig understreke viktigheten aven balansert aldersfordeling, og at
alle samfunnslag blir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges. inn personer
med ulik etnisk bakgrun.

Om. kommunens innberetning over de foretatte valg, jfr. domstollovens § 69, understrekes
spesielt at detma oppgis tydelig navn, adresse, yrke/stìlUng, telefon på bopel og
arbeidssted, samt føds,els- og personnummer på dem som blir valgt.

Dette brevet sendes både som vanlig brev og som e-post. Som vedlegg til brev, og til e-

post sendes lagrette-/meddommerutvalget for inneværende periode.
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Av hensyn til uttekldng og innallng anmodes om at fortegnelsen over de valgte blir
innsendt snarest mulig etter valgenei og innen 15. september 2012. Lagmannsretten og
Domstoladministrasjonen vil komme tilbake med informasjon ti den enkelte kommune om
hvordan utfallet av valget skal rapporteres til lagmansretten.

Med hilsen

tI'1~
tfd O. Eidesen

Førstelagmann
,JriCC--Å ~W\

In'ger-An Lahm
Administrasj onssj ef

Vedlegg: Oversikt over lagrettemedleinmer/meddommere
Domstollavens 4de kapittel
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Periode Type Tittel
. Siste

Etternavn Fornavn Fag Kommune uttrekk
Sist
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uttrekk

2008

2008

2008

2008
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..2008

2008

2008

2008

2008

2008 ..

2008

LA

LA

LA

LA

LA

LA

LA

LA

LA

LA
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LA

Lærer Oahl

Miljøterar;eut

Sivilin9en1ør

Fagertliun

Helland

Pe!isjonhilt Johansen

Nav.leder

Pensjonist

Kristensen

Laksosnés

Pettersen

Kontormedarbeider Rugås

Postbud Schilliås

Hjelpeplei~r stêrrlend
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Natiirforvalter/pehsjonist yaeg
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Ellen
Kristin
Karlsen

Raymond

Steinar
S~ther
G~nnar
Joaklm

Vigdis
8Qdll

E1lissb.eth

. Karin
Helene

Karin
Irene

Einar
Gèrlird
Marit

Inger Lise

Arne Bjørn

Fauské

Fauske

Fauske

Fauske

Fauske

Fauske

Fauske

Fauske

Fauske

Fauske

Fauske
Fauske

06.12.2011 06.12.2011

03,11.2011 03.11.2011

16.11.201115.11.2011

21.tO.201123.08.2011

03.Q1.2Q12 03.01.2012

23.01.201221.02.2011

23.01.201230.01.2012

05.12,2011 05.12.2011

23.11.2011 23.11.2011

26.öii.20Ö8

21 :02.2012 21.02.2012

27;02.2012
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Lov om domstolene (domstolloven).

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

o Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 ,27 juni 1986 nr. 48 , 15 juni 2007 nr. 38 (ik. 1 juli 2007 iflg.
res. 15 juni 2007 nr. 654 ). - Jf. lover 17 juli 1925 nr. 11 § 11,21 des 1979 nr. 77 § 8 .

§ 64. 1 I hvert lagsogn 2 skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg av lagrettemedlemmer og
meddommere, ett for kvinner og ett for menn.

Lagmannsrettens leder fastSetter antallet utvalgsmedlemmer slìk at det . kan forventes at hvert

medlem skal gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler lagmannsrettens leder .

utvalgsmedlemmene mellom lagsognets kommuner ett!'r folketallet. Hver kommune 
skal likevel

ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. mars det året valget foretas, jf. § 66 l underretter
lagmannsrettens leder kommunene om fordelingen.

o Endretvedlover 19juni 1947 nr.A, 14 juni 1985 nr. 71 , 6 des 1991 nr. $0 , 23 juni 1995 nr. 34 , 15 juni 2007
nr. 38 (ik. ljuli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25juni 2010 nr. 47 .

L Jf. lov L jinii 1917 nr. L § 14.

2 Jf.§ 16 .

§65. l I hvert domssogn 2 skal det for tingrettssaker v~reto utvalg av meddommere, ett for
kvinner og ettJormenn.

Domstollederert fastsetter antallet iitvalgsmedlemmer sUkat deìkan forventes at hvert
m-eçllem skal gjøre tJeneste i I? saker per år, Deretter fotdelerdomstolledereiiiitvalf;smedlemmene
mellom domssognets kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha. minst ett medlem
i hvert utvalg. Senest L mats det året valget foretas, jf. § 66 l underretter domstollederen
kotiunene om fordelìngen.

o Endret ved lOVer 2 juni 1995nr. 26 (ikr. 1 aug 1995), 15 juni 2007 nr. 3 8(ik. ljuli 2007 ifg. res. 15 juni 2007

nr. 654 ), 25 juni 2010 nr. 47.

L Jf. lov 1 jUli 1917 nr. 1 § 14.

2 Jf. § 22.

§ 66. Medletiene tìlutvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av

kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. julì året etter hvert kommunestyrevalg,
og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

Er en kommune delt mellom flere domssogn, 1 velges medlemmer til utvalgene særskilt for
hver del av kotiunen blant dem som er bosatt i vedkommende deL. Bestemmelseneì §§ 64 og
65 , begges annet ledd, og § 76 får i slike tilfeller tilsvarende anvendelse for såvidt angår de

http://websir.lovdata.nolcgi-lex/wiftmrens?0/lex/lov/nl/tl-19150813 -005-005 .html
24.02.2012



LOV..1915~08-13-5 Domstolloven. dL. Lov om domstolene (domstolloven). Side2 av 6

enkelte deler av kommunen. Sletting etter § 76 skal også foretas når noen som er innført i
fortegnelsene, ikke er valgbar etter dette ledd første punktu.

Skal deling gjennomføres i løpet aven valgperiode, skal det for den tiden som gjenstår av
perioden, foretas særskile valg som nevnt i anet ledd første punktum. Valget foregår da e.tter
nærmere regler som fastsettes av Domstoladministrasjonen. 2 Fra delìngen opphører
funksjonstidenfor dem som tidligere. var valgt fra kommunen.

O Endret ved lòver 4 des 1964 nr. 2 , 13 juni 1969 nr. 25,28 apr 2000 nr. 34 (ikr. L juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000
,nr. 366), 15 j~.mi 2001 nr, 60 (ikr. L nov 2001 iflg. res. 15 Juni 2001 nr. 618), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. L juli
2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25 juni 20 i O nr. 47 .

L Jf. § 22 .

2 Se kap. L A.

§ 66a. Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer tì
utvalgene avlagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først beregnet, kan
domstollederen bestemme at det skal velges flere inedlemmer tìl utvalgene for resten av perioden.
Doinstullederen fastsetter antallet medlemmer som skal velges, og fordeler disse mellom
kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketall.

Kommunen gjennomfører valget innen tre måneder etter at 
underretning fra domstollederen er

mottatt. Valget gjelder fra det tìdspiinkdomstollederen bestemmer.

O Opphevet ved lov 15 juni 2007 tir. 38 , tilføyd igjen ved lov 25 juni 2010 
nr. 47 .

§ 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha 
en allsidig sammensetning, slik at

de best muligrepresenterer alle deler av befolkningen. Kommuneh skal 
oppfordre allmenneten ti

å. foreslå kandidater til valget.

O Endret ved lov 15 jiini 2007 m. 38 (ikr. 1 juli 2007 it1g. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 68. Formannskapeteller det faste utvalg kommunestyret har tìldeltoppgaven, forbereder valget,
avgjørbe.gjæringerom frìtak fra valg og avgir forslag til Valg i 

samsvar med § 67 . Forslaget
legges 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.

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen
som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert tr
av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 65 .

Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.

O Endret ved lover 22 måi 1981 nr. 27,14 juni 1985 nr. 71,15 juni 
2007 nr. 38 (ikr. ljuli 2007 iflg. res. 15 juni

2007 nr. 654 ).

http://websir.ovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/lov/nl/tl-19150813-005-005 .html 24.02.2012
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§ 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen.
Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer,
telefonnumer, yrke og stìling.

Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert
kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt.
Domstoladministrasjonen l kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.

O Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 , 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 ifg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25
juni 2010 nr. 47.

1 Se kap. lA.

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig værepersonlìg egnet til
oppgaven.

I tìlegg må vedkommende

1. være OVer 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, l

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlge anliggendet,

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling 2 eller konkursbehandling 3 eller i

konkurskarantene, 4

4. stå innført ì folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

5. være statsborger 5 i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 6
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

O Endtet \led lover 24 juni 1933 ut. 5, 22 mai 1981 nr. 27, 23 juni 1995 ut. 34 ,2 Nni 1995 nr. 26 (ik. laug

1995 ifg. res. 2 juni 1995 nr. 514 ), 15 juni 2007 nr. 38 (ik. L juli 2007 itlg. res. 
15 juni 2007 nr. 654 ).

L Jf.§66 .

2 Jf. kkL første deL

3 Jf. kkL annen deL

4 Jf. kkL. §§ 142f1g.

5 Jf. lov io juni 2005 nr. 51 .

6 Jf. lov 16jan 1970 nr. l.

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stìling .er:

1. Stortingets representanter og vararepresentanter,

2. statsrådets medletier, stâtssekretærer,statsrådenes personlìge p_olìtiske 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 tìldeIt
begrenset politìmyndighet,

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen l og dens styre,

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,

http://websit.ovdata.no/cgi-lex/wiftinens?0/lex/lov/nl/tl-19150813 -005-005 .html
24.02.2012
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9 . kommunens administrasjonssj ef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
parlamentarisk siyrìiigssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

O Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71,23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. L jan 2002 iflg. res. 14
des 2001 nr. 1416 ), 15 jlli 2007 nr. 38 (ikr. L juli 2007 ífg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ), 25 juni 2010 nr.~. .

L Se kap. l A.

§ 72. Utelukket fra valg pa grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

2. den someridømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven 1 §§ 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, 2

4. den som er idøint betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden dommen var rettskraftig, 2

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 påtaleunlatelse 3 eller domsutsettelse 4 for et forhold SQm etter

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre eM 10
år siden avgjørelsen var rettskrattig. 2

Dom på samfunnsstraff 5 inedfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vuderes hver del
for seg etter første ledd.

o Etidtetved løVet 17 juli 1925 nr. 6, 21juni 1963 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71 ,6 des 1991 rl.80, 23 juni 1995 nr.

34,.15 juni 200i.nr. 62 (ik. 1 nov 2002 iflg.res. 7 mai 2002 nr. 421.), 1$ jUni 2007 nr. 38 (ìkr. L juH2007 iflg.

res. 15 juni 2007 nr. 654 ). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ik. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret
ved lov 19 jlli 2009 nr. 74 .

L Lov 22 måi 1902 Dr. 10 .

2 Se strl. § 5Ö .

3 Jf.sttl. § 69 . .
4 Jf. strl. 1902 § 52 ; strL. 2005 §§ 60 og 61 (ikeik.).

5 Jf. strl. 1902 § 28 a; strL. 2Ó05 kap. 8 (ike ik.).

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70~72 .

o Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71 ,23 juni 1995 nr. 34, 15 juni 2007 nr. 38 (ìkr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni

2007 nr. 654). . -

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetìlstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller
meddommere i to perioder tidlìgere.
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!~ Avgjørelse Oni fritak treffes av kotiunen.

O Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27,1 mars 1985 nr. 3 ,14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48 , 23 juni 1995

nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (ik. L jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. L juli 2007
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 75. De frìtak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som
lagrettemedlem eller meddommer.

O Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, L mars 1985 nr. 3,14 juni 1985 nr. 71 ,27 juni 1986 nr. 48,23 juni 1995

nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416),15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).

§ 76. Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kotiUIen, skal kommunens administrasjonssjef
slette vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom vedkommende ikke oppfyller
valgbarhetsvilkårene etter §§ 70-72. Utvalgsmedlem som flytter tìl en annen 

kommune i sognet,

()yerføres til fortegnelsen for den nye kotiunen.
Den som er kommet ien situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra

utvalget.

Den som mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller som mener seg
urettmessig slettet eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage avgjørelsen tìl den domstolen som
fortegnelsen gjelder. Domstolen treffer sin avgjørelse ved kjennelse.

Endelig beslutning om sletting etter paragraferi her meddeles domstolen uten opphold.

O Etidretvedlover 14juni 1985 nr. 71 , l5juni 2007 hr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res; 15 juni 2007 nr. 654 ), 25
juni 2010 nr. 47 .

§ 77. Kongen Kan gi f()rskrift om at Domstolad1inistrasjonen l hvert halvår skal kontrollete øm

medlemmene av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere og skjølismedlemmer er
innført i fortegnelsen i strid med § 72, herunder om adgang for Domstoladministrasjonentil åbe
om opplysningerfra strafferegisteret.

O Opphevet ved lov 22 mai 1981 nr. 24, tilføyd igjen ved lov 15juni2007 li. 38 (ik. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni
2007 il.. 654 ).

L Seka,p. 1 A.

§ 78. Når retten finner at noen med urette er innført i fortegnelsen eller skulle vært slettet etter
§ 76 , skal domstolen av eget tìltak slette vedkommende 

fra fortegnelsen. Beslutningen kan
bringes inn for overordnet domstoL. Kommunen varsles om slettingen.

O Opphevet ved lov 22 mai 1981 nr. 24, tilføyd igjen ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni
2007 nr. 654 ).
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§ 79. (Opphevet ved lov 15 juni.2007 nr. 38 (ikr. 1 julì 2007 ìfg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§ 80. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 julì 2007 mg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§81. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ìkr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 
2007 nr. 654 ).)

§ 82. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. ljulì 2007 mg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§ 83. (Opphevet ved lov 15 juni2007 nr. 38 (ìkr. ljulì 2007 mR;. reS. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§ 84. (Oppheyet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ìkr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

§84a. (Opphevet ved lov 15 uni2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654 ).)

Sist oppdatert 23. feb 2012
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