
RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 

 

MØTEINNKALLING 
 
 

KOMMUNESTYRET 
Møtedato/sted: 30.08.2012 Miranda kl: 18.30 
  
SAKLISTE: 
 
FOLKETS SPØRRETIME: 
SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ MELDES SKRIFTLIG INNEN TIRSDAG   
28. AUGUST 2012. 
 
 
34/12  
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG 
JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN 2013 - 2016.  
 
 
TEMAMØTE: 
FOLKEHELSE.  SE VEDLEGG 
 
 
Saksdokumentene følger vedlagt. 
 
Sakskart med saksdokumenter er utlagt på Servicekontoret og Biblioteket f.o.m 24.08.2012 
og t.o.m møtedagen. 
 
Sakskart med saksdokumenter ligger også på kommunens internettside 
www.rakkestad.kommune.no 
 
Kommunestyremøtet overføres av Radio 5 på frekvens 102,9. 
 
De representanter som ikke kan møte p.g.a. lovlig forfall må omgående melde fra om dette til 
servicekontoret, tlf. 69225500. Vararepresentanter møter kun etter nærmere 
innkalling herfra. 
 
 
Rakkestad, den  23.08.2012 
 
 
 
Ellen Solbrække 
Ordfører 
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RAKKESTAD KOMMUNE 
KOMMUNESTYRET 
   
  
Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv nr. 033  
Utvalg Saknr Møtedato  
KOMMUNESTYRET 34/12 30.08.2012 
 
 
Utvalgssak 34/12 Saknr 12/2573 Løpenr 11571/12 
 

34-12 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG 
JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN 2013 - 2016.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapets forslag, vedtatt i sak 30/12 den 21.06.12, til: 
 

 Lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett, 
 Meddommere til Sarpsborg tingrett, og 
 Jordskiftemeddommere 

 
for perioden 01.01.2013 til 31.12.2016 vedtas.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:   

1. Formannskapets forslag til lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftedommere 
for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016. 

 
Som utrykte vedlegg:  

1. Særutskrift av FSK 25/12/KST sak 29/12. 
2. Særutskrfit av FSK 30/12. 
3. Brev fra Domstoladministrasjonen av 07.11.2011. 
4. Notat fra Domstoladministrasjonen. 
5. Brev fra Borgarting lagmannsrett av 20.02.2012. 
6. Brev fra Sarpsborg tingrett av 27.02.2012. 
7. Brev fra Østfold Jordskifterett av 07.11.2011.  
8. Brev til meddommere-/lagrettemedlemmer i Borgarting lagmannsrett datert 

22.04.2010 vedr. fritak. 
 

Bakgrunn for saken: 
Rakkestad kommune skal senest ett år etter kommunevalget velge følgende grupper av 
meddommere/lagrettemedlemmer: 
 

- Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten. 
- Meddommere til tingsretten. 
- Jordskiftemeddommere til jordskifteretten. 
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Lagrettemedlemmer og meddommere skal velges for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016 i 
henhold til bestemmelser fastsatt i domstolloven og jordskifteloven samt retningslinjer fra de 
respektive domstoler. 
 
Innen 15. september 2012 skal kommunen ha sendt inn listene over de som er valgt, jf. 
Domstolloven § 69 andre ledd. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Valgene skal gjøres av kommunestyret selv (Domstollovens § 68). 
 
Rammebetingelser: 
Domstolloven. 
Jordskifteloven. 
 
Andre opplysninger: 
I Rakkestad kommune skal det gjøres følgende valg: 
 
 
Meddommere til Borgarting lagmannsrett 
 
Borgarting lagmannsrett har fastsatt følgende antall meddommere for Rakkestad kommune: 
 
12 personer.  
 
Antall kvinner:  6 
Antall menn:  6 
 
 
Meddommere til Sarpsborg Tingsrett 
 
Sarpsborg Tingsrett har fastsatt følgende antall meddommere for Rakkestad kommune: 
 
100 personer. 
 
Jf. Domsstolloven § 65 skal det for tingsrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for 
kvinner og ett for menn, og hver kommune skal ha minst ett medlem i hvert utvalg. 
 
Følgende fordeling foreslås: 
 
Antall kvinner:  50 
Antall menn:  50 
 
 
Meddommere til Jordskifteretten 
 
Østfold jordskifterett ved Jordskifteleder har fastsatt følgende antall meddommere for 
Rakkestad kommune: 
 
10 personer  
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Utvalget skal bestå av både kvinner og menn. Den vises til bestemmelsen i likestillingsloven § 
21 om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene. 
 
Følgende fordeling foreslås: 
 
Antall kvinner:  4 
Antall menn:  6 
 
 
Vervet er en borgerplikt, og det er i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de 
er villige til å ta i mot valg. For å unngå store mengder fritakssøknader, anbefaler likevel 
Domstoladministrasjonen at det i praksis er behov for en viss forhåndskontakt.  
 
Om fritaksgrunner sier loven følgende: 
 
§ 74.  
En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner 
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller 
meddommere i to perioder tidligere. 
 
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen 
 

 
 

Administrasjonens vurdering: 
 
Forslag til valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere har vært 
forberedt av et arbeidsutvalg fra formannskapet, bestående av Ellen Solbrække, leder, John 
Thune og Karoline Fjeldstad, jf. kommunestyresak 29/12. 
 
Formannskapet behandlet forslaget fra arbeidsutvalget i møte 21. juni d.å. og gjorde vedtak i 
samsvar med arbeidsutvalgets forslag.  
 
Formannskapets forslag til domsmenn m.v. har vært utlagt til alminnelig ettersyn slik loven 
bestemmer fra den 3. august 2012 (utlagt på Servicekontoret og Rakkestad bibliotek).  
Utleggelsen har vært kunngjort i Rakkestad Avis med anmodning om at enhver som har noe 
å innvende mot forslagene gir melding om dette til ordføreren innen 17. august 2012, kl. 
14.00. Utleggelsen har også vært omtalt på kommunens internettside.  
 
Ved fristens utløp var det ikke innkommet innvendinger til forslagene. 
 
Det er mottatt 18 søknader om fritak, 10 av disse er innvilget jf. Domstollovens § 74. 
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