Frostatinglagmannsrett
?

Verdal kommune

Trondheim, 27. februar 2012

Nye utvalg av lagrettemedlemmer

og meddommere for saker i lagmannsretten

Kommunen skal innen 1. juli 2012 ha gjennomført valg av lekdommere som skal kunne trekkes
ut for å gjøre tjeneste som lagrettemedlenimer/meddommere
i lagmannsretten i årene 2013-2016.
Det vil være mest aktuelt for disse lekdommerne å gjøre tjeneste i straffesaker, men også i noen
sivile saker. De fleste sakene behandles ferdig i løpet av én til tre dager, men noen saker kan vare
i én eller flere uker.
Det skal være ett utvalg med kvinner og ett like stort utvalg med menn. En lekdommer som
velges til lagmannsrettens lekdommerutvalg, kan ikke samtidig velges til tingrettens utvalg, og
omvendt
Det vises til Domstoladministrasjonens utsendte informasjon om hvordan valg skal foretas m.m.,
jf DA's brev til kommunene av 7. november 2011 med et notat som vedlegg.
Det er til slutt i notatet opplyst hvilke opplysninger fortegnelsen over lagrettemedlemmer/
meddommere etter loven skal inneholde. Det er hensiktsmessig at også epostadresser opplyses.
I brevet og notatet er gitt opplysning om momenter kommunen må eller bør ta hensyn til ved
valg av lekdommere til utvalgene. Det bør velges både yngre og eldre lekdommere, og det er
grunn til å fremheve at ikke bare norske statsborgere er valgbare, jf bestemmelsene i
domstolloven § 70 annet ledd nr 5.
Det kan tilføyes at en bør søke å unngå den belastning et valg vil føre med seg for personer som
av ulike årsaker trolig ofte vil flnne det umulig å gjøre tjeneste.
Det ønskes fra Verdal kommune valgt 16 kvinner og 16 menn til lagmannsrettens utvalg.
Det bes tatt kontakt med meg — uunnar. re er.ha ,en(iidomstol.no — dersom brevet fra DA
av 7. november 2011 med notatet ikke kan ses å være mottatt eller dersom noe annet skulle være
uklart.
Med hilsen

Gurmar Greger Hagen
lagmann
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