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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.1. 2021 – 31.12.2024 velges:
Kvinne:
Mann:
-

Sammendrag og konklusjon:
Longyearbyen lokalstyre har blitt bedt om å oppnevne to meddommere til Hålogaland lagmannsrett for
perioden 1.1.2021 – 31.12.2024. Det skal oppnevnes 1 kvinne og 1 mann. I forrige periode ble det
oppnevnt to av hvert kjønn. Det skal ikke velges varamedlemmer.
Administrasjonsutvalget forbereder valget ved å finne fram til kandidater til vervene. AU sitt forslag
legges så ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker. Det skal angis en frist for å melde inn innvendinger
mot forslaget. AU skal deretter ta stilling til evt. innkomne merknader og fritaksbegjæringer, før saken
går videre til endelig behandling i lokalstyret.
Én av de nåværende meddommerne har sagt seg villig til å ta gjenvalg. I tillegg har fire kvinner og tre
menn meldt seg som interessert til å ta på seg verv som meddommer.

Saksopplysninger:
Valget av lagrettemedlemmer/meddommere skal være gjennomført innen 1. juli 2020.
Kravene til den som skal velges går fram av domstolloven §§ 70, 71 og 72. Personer som skal velges
må:
-

ha tilstrekkelige norskkunnskaper
være personlig egnet til oppgaven
være over 21 år og under 70 når valgperioden starter
ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene
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stå registrert som bosatt i Longyearbyen
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.

Enkelte personer vil være utelukket fra valg på grunn av sin stilling (jfr. § 71) eller på grunn av vandel
(jfr. § 72). Det er Longyearbyen lokalstyre sitt ansvar å kontrollere at ingen velges i strid med lovens
bestemmelser.
Det er ønskelig med en balansert aldersfordeling blant de som velges, at alle samfunnslag blir
representert og at det velges personer med ulik etnisk bakgrunn. Personer som vært valgt tidligere
kan gjenvelges.
I siste periode ble disse oppnevnt fra Longyearbyen: Ragnheid Skogseth, Linn Tove Øyhals, Jovna
Zakarias Dunfjell og Mats Vadum Wilmann.
Av disse har Ragnheid Skogseth gitt beskjed om at hun ønsker å fortsette. Linn Tove Øyhals har
flyttet til fastlandet og er dermed ikke aktuell. Mats Vadum Wilmann har gitt beskjed om at han ikke
ønsker gjenvalg, mens Jovna Zakarias Dunfjell heller ønsker å bli valgt som meddommer til NordTroms tingrett.
Allmennheten har blitt oppfordret til å foreslå kandidater på Longyearbyen lokalstyres nettside samt på
facebook.
Følgende har meldt seg som interessert i å ta på seg verv som meddommere:
Kvinner:
Anna Lena Ekeblad (født 1967), Lene Lorentzen Hval (1992), Marianne Ertsaas (1966), Trude Røsholt
(1979). I tillegg ønsker Ragneheid Skogseth (1973) å fortsette.
Menn:
Marcos Porcires (1976), Geir André Espeli (1983), Joachim Karlsen (1990).

Vurdering:
Ved valg av personer til vervene må en være bevisst på de kravene loven stiller i forhold til hvem som
kan og bør velges. Utvalgene av meddommer skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig
representerer alle deler av befolkningen. Dette innebærer at det må tas hensyn til blant annet alder,
etnisk bakgrunn og kultur. Det påpekes at det er ønskelig at andelen yngre meddommere økes og det
bør derfor tas hensyn til dette ved valget.
Det er en fordel om det på forhånd er klargjort om personer som foreslås er valgbare og at de er villig
til å ta på seg vervet.
Alle kandidatene nevnt over har stilt seg til disposisjon og det er kontrollert at de er valgbare, jf.
domstolloven § 73.
Vedlegg:
1 Valg av meddommere til HåIogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021- 31. desember
2024
Andre vedlegg (ikke vedlagt):
1
Domstolloven kap. 4

