Frostating lagmannsrett

Til kommunene i Frostating lagdømme

Trondheim, 11. februar 2020

Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 – 2024
Kommunen skal innen 1. juli 2020 ha gjennomført valg av meddommere som skal kunne trekkes
ut for å gjøre tjeneste som meddommer i lagmannsretten i årene 2021 – 2024. Meddommerne
velges for fire år, fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.
Lagmannsretten har lagt inn oppdatert bestilling av meddommere til hver enkelt kommune i
saksbehandlingssystemet LOVISA, slik at bestillingen er tilgjengelig for kommunen via portalen
for meddommerutvalg. Portalen åpner 2. mars 2020 og finnes her:
https://www.meddommerutvalg.no.
Siste frist for kommunen til å varsle domstolen om utfallet av valget er 14. september 2020.
Fra 1. januar 2020 er det obligatorisk for kommunene å benytte den elektroniske portalen for
meddommerutvalg. Det innebærer at utfallet av valget skal legges inn i portalen. Med den nye
forskriften er det også obligatorisk å innrapportere mobilnummer og e-postadresse til
meddommerne, så lenge meddommerne har dette. Lagmannsretten ber kommunene være nøye
med å fylle inn alle opplysningene, da dette er svært viktig for funksjonaliteten.
Forskriften vedlegges.
Det er domstolloven kapittel 4 som ellers gir bestemmelser om valg av meddommere,
fremgangsmåte og krav til den som skal velges. Domstoladministrasjonen har tidligere gitt
informasjon til kommunene om disse bestemmelsene, som det vises til.
Eventuelle spørsmål kan rettes til hilde.vibeke.enger@domstol.no eller
maria.sotuyo@domstol.no.

Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 2315 Sluppen Munkegt. 20
7004 Trondheim

Telefon:
73 54 24 60

Telefax:
73 54 24 84

E-post:
frostating.lagmannsrett
@domstol.no
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Innholdsfortegnelse
Hjemmel: Fastsatt av Domstoladministrasjonen 25. september 2018 med hjemmel i lov 13. august l9l5 nr. 5 om domstolene
(domstolloven) $ 69 annet ledd annet punktum.

$

l. Portalfor

meddommerutvalg

Domstoladministrasjonen skal etablere og drive nettportal for meddommerutvalg
lagmannsrettene og jordskifterettene (meddommerportalen).

til tingrettene,

Portalen kan også anvendes for utvalg av skjønnsmedlemmer og arbeidslivskyndige meddommere.

$2. Oblígøtorísk bruk

av

portalen

Det er obligatorisk for kommunene å benytte nettportalen ved oversendelse av fortegnelser over utvalget av
meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene etter domstolloven $ 69 annet ledd, og ved
sletting fra utvalget etter $ 76 fierde ledd.

I særlige tilfeller kan Domstoladministrasjonen godkjenne

at fortegnelsen oversendes på en annen måte.

$3. Opplysninger om e-posladresse og mobilteleþnnummer
Som en del av opplysningene angitt i domstolloven $ 69 første ledd annet punktum skal fortegnelsene
inneholde utvalgsmedlemmenes e-postadresse og mobiltelefonnummer. Dette gjelder ikke hvis et
utvalgsmedlem ikke har en e-postadresse eller et mobiltelefonnummer.
Fortegnelser over medlemmer til jordskifteutvalget skal også inneholde opplysninger om hva det enkelte

utvalgsmedlem er kyndig i.
$ 4. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft

L

jantrar 2020.
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