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Høring - forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking
av lekdommere mv.

Jeg viser til ditt høringsbrev datert 08.01.2009 og høringsnotat fra Domstoladministrasjonen
vedr. ovennevnte.

Arendal formannskap behandlet saken i møte 04.02.2010 og vedtok enstemmig følgende:

- "Forslag til endret ordlyd i domstolloven — hffingsuttalelse:

§ 66 første ledd annen setning: Valget foretas innen 1. juli året etter hvert

kommunevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

- §69 andre ledd første setning: Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende
domstol innen 1. september etter hvert kommunevalg.

Formannskapet har for øvrig ingen kommentarer til de foreslåtte justeringer i det

foreliggende høringsnotat fra domstoladministrasjonen".

Saksprotokoll og saksfremlegg fra Arendal foimannskaps møtebok, møte 04.02.2010, følger
vedlagt.
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Utvalg: Formannskap
Møtedato: 04.02.2010
Sak:  19/10

Saksprotokoll

Arkivsak:  10/630
Tittel: HØRING  -  FORSLAG TIL ENDRINGER I DOMSTOLLOVENS

REGLER OM UTVALG OG
UTTAKING  AV  LEKDOMMERE  MV.

Vedtak:

Arendal formannskap vedtar følgende:

Forslag til endret ordlyd i domstolloven — høringsuttalelse:
- § 66 første ledd annen setning: Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunevalg,

og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

- § 69 andre ledd første setning: Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol
innen 1. september etter hvert kommunevalg.

Formannskapet har for øvrig ingen kommentarer til de foreslåtte justeringer i det foreliggende
høringsnotat.

Enstemmig.
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SAKSFREMLEGG

Saksbehandler: Jan Louis Thorsen Arkiv: X42 &13
Arkivsaksnr: 10/630
Løpenummer: 4140/10

Utvalg
Formannskap 04.02.2010

HØRING  -  FORSLAG TIL ENDRINGER I DOMSTOLLOVENS REGLER OM
UTVALG OG UTTAKING AV LEKDOMMERE MV.

Vedlegg
Tl Høringsnotat fra Domstoladministrasjonen.

Bakgrunn for saken:

Justis- og politidepartementet har sendt ut på høring et notat utarbeidet av
Domstoladministrasjonen med forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og
uttaking av lagrettemedlemmer og meddommere (lekdommere), og enkelte endringer i
reglene om valg av skjønnsmenn etter skjønnsprosessloven — se høringsnotat.

Bakgrunnen for høringen er at Domstoladministrasjonen har gitt uttrykk for et behov for
snarlige lovendringer for å sikre at domstolene har til disposisjon et tilstrekkelig antall
medlemmer i lekdommerutvalgene og for å minske presset på gjenværende medlemmer.
Det blir blant annet vist til at utvalgene av lekdommere etter endringer i domstolloven som
trådte i kraft 1. juli 2007 er mindre enn tidligere. Samtidig er reglene om varamedlemmers
tjenestegjøring endret, slik at bare oppmøte i retten medfører fritak fra å tjenestegjøre i nye
saker, jfr. Domstolloven § 86 f_jerde ledd. Belastningen oppgis å være stor for enkelte
varamedlemmer som stadig må frigjøre tid til å stille i retten. Domstolloven påpeker dessuten
at domstolene behandler flere saker enn for to år siden, og at flere saker har lengre varighet.
Økt press på utvalgene har medført at flere ber seg fritatt i enkeltsaker eller varig.

For å sikre at domstolene har et tilstrekkelig antall medlemmer til disposisjon foreslår
Domstoladministrasjonen at det gis adgang til å endre utvalgenes størrelse i løpet av
valgperioden og at det gis adgang til suppleringsvalg ved strykninger grunnet flytting,
sykdom eller annet.

Domstoladministrasjonen foreslår også endring av fristene for valg av medlemmer til
utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere og egne fristregler ved valg av
skjønnsmenn. Fristen for valg av lagrettemedlemmer og meddommere er foreslått
fremskyndet fra 15.10 til 15.06, og at domstolenes frist for å meddele kommunene behovet
for antallet lagrettemedlemmer og meddommere settes til 1. mars året etter kommunevalget.
Når det gjelder valg av skjønnsmenn (Skjønnsprosessloven § 14) er det foreslått at
oppnevningen skjer innen 01.10 året etter hvert kommunevalg.
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Saksbehandler: Jan Louis Thorsen Arkiv: X42 &13
Arkivsaksnr: 10/630
Løpenummer: 4140/10

Domstoladministrasjonen har foreslått følgende ny ordlyd i nedennevnte paragrafer i
domstolloven:

Domstolloven 64 andre ledd siste unktum skal 1 de:
Senest 1. mars det året valget foretas, jfr. § 66, underretter lagmannsrettens leder kommunene
om fordelingen.

Domstolloven 64 siste ledd n t siste unktum:
Domstolleder kan i løpet av perioden bestemme at utvalgets størrelse skal endres.

Domstolloven 65 andre ledd siste unktum skal 1 de:
Senest 1. mars det året valget foretas, jfr. § 66, underretter domstollederen kommunene om
fordelingen.

Domstolloven 65 siste ledd n tt siste unktum:
Domstolleder kan i løpet av perioden bestemme at utvalgets størrelse skal endres.

Domstolloven 66 første ledd andre unkturn skal 1 de:
Domstolloven § 66 første ledd skal lyde:
Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret
selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 15. juni året etter hvert kommunevalg, og gjelder
for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Har domstolleder bestemt at uvalgenes størrelse
skal økes, skal kommunen gjennomføre suppleringsvalg innen tre måneder etter at de har
mottatt underretning fra domstolleder. Suppleringsvalget gjelder fra det tidspunkt
domstolleder bestremmer og ut den løpende valgperioden.

Domstolloven 69 andre ledd skal 1 de:
Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende dosmstol innen 15. september året etter hvert
kommunevalg. Melding om suppleringsvalg sendes vedkommende domstol senest to uker
etter at valget er gjennomført. Domstoladministrasjonen kan gi næmiere forskrift om
fortegnelsene.

N t siste ledd i 76:
Når noen slettes fra utvalgene i medhold av denne paragraf eller § 74, skal kommunen velge
nytt medlem av samme kjønn til erstatning for den som blir strøket fra utvalget.

Sk'ønns rosessloven 14 andre o tred'e ledd skal 1 de:
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de
som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanlivis berøres ved skjønn.
Oppnevningen skjer innen 1. oktober året etter hvert kommunevalg og gjelder for fire år fra
1. januar det påfølgende år. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre
aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av
utført tjeneste etter domstolloven § 90, første ledd, annet punktum.
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Saksbehandler: Jan Louis Thorsen Arkiv: X42 &13
Arkivsaksnr: 10/630
Løpenummer: 4140/10

Arendal kommune har fått oversendt uttalelse til høringsnotatet fra Lillesand kommune som
er oversendt Justisdepartementet og domstoladministrasjonen. Lillesand kommune foreslår at
fristen for valg til utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere settes til 1. juli, og
begrunner med at møtedatoene i Lillesand varierer mellom 16. og 20. juni for bystyrets
junimøte. Til gjengjeld bør gjenpart av fortegnelsen kunne sendes aktuell domstol innen
1. september.

Vurdering:

Rådmannen viser til at det også i Arendal er slik at møtedatoene for bystyret er i slutten av
måneden. Rådmannen mener derfor at det er mer hensiktsmessig at fristen i stedet settes til
1. juli, og at gjenpart av fortegnelsen bør kunne sendes aktuell domstol innen 1. september.
For øvrig har rådmannen ingen kommentarer til de foreslåtte justeringer i det foreliggende
høringsnotat.

Rådmannens forslag til vedtak:

Arendal formannskap vedtar følgende:

Forslag til endret ordlyd i domstolloven — høringsuttalelse:
- § 66 første ledd annen setning: Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunevalg,

og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

- § 69 andre ledd første setning: Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol
innen 1. september etter hvert kommunevalg.

Folinannskapet har for øvrig ingen kommentarer til de foreslåtte justeringer i det foreliggende
høringsnotat.

Rådmannen, dato
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