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Oppgis ved alle henvendelser

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

Det vises til forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking av lekdommere
sendt på høring 09.01.2010.

Oslo kommune har mottatt en rekke henvendelser etter at dagens utvalg trådte i kraft fra
meddommere som mener de blir for hyppig innkalt til å gjøre tjeneste ved domstolene og som
av den grunn søker varig fritak. De fleste henvendelser av denne art gjelder meddommere eller
lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett.

Oslo kommune slutter seg til endring i reglene om tjenestegjøring for varamedlemmer slik at
§ 86 fjerde ledd i domstolloven endres til at den som er trukket ut til å gjøre tjeneste ikke skal
delta i trekningen til andre saker før domstolen neste gang begynner å trekke fra hele utvalget.
Det er videre Oslo kommunes oppfatning at endringen i § 86 fjerde ledd bør komme i stede for
lovendringer som gir adgang til å endre utvalgets størrelse i løpet av valgperioden og/eller til å
foreta suppleringsvalg.

For perioden 01.05.2008 - 01.01.2013 har Oslo bystyre valgt 8578 meddommere til Oslo
tingrett. Av disse er 570 fritatt pr. 03.02.2010. Det vil si at utvalget pr. i dag er på 8008
meddommere.

For samme periode har Oslo bystyre valgt 872 meddommere til Borgarting lagmannsrett. Av
disse er 102 fritatt pr 03.02.2010. Lagrettens utvalg fra Oslo kommune er pr. i dag på 770
meddommere.

Valg av meddommere i Oslo er en omfattende prosess. I forkant av valg til meddommere er
kommunen aktiv med ulike tiltak for å flnne mulige kandidater. Det brukes for eksempel
annonser, informasjonsmøter med bydelene osv. Oslo kommune starter dette arbeidet i god tid
før fristen på 3 måneder som er den tid selve saksbehandlingen tar fra domstolene foreslår et
antall — og til meddommere er valgt.
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Alle Oslos 15 bydeler er involvert i å forslå aktuelle kandidater i forkant av valg til nye
meddommere. Bakgrunn for dette er blant annet at vi ønsker meddommere fra hele Oslo by.
Utvalget blir i tillegg sammensatt etter alder og kjønn. Det vises til domstolloven § 67:
" Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at
de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre
allmennheten til å foreslå kandidater."

Det er også krav til den enkelte meddommer jf. domstolloven § 73 "Kommunene skal
kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70 — 72."

Oslo kommune ser det ikke som realistisk å innføre en ordning med løpende suppleringsvalg.
Det er ikke hensiktsmessig å finne egnede kandidater uten en viss forberedelse.

Oslo kommune forstår det slik at en eventuell utvidelse av utvalgets størrelse i praksis kun skal
bli benyttet en gang i løpet av en periode, og fortrinnsvis ikke på slutten av perioden. Hvis
utvalget skal utvides i inneværende periode vil nye meddommere tidligst være klare høsten
2010.

Når det gjelder forslag om å endre kommunenes frist for å gjennomføre ordinært valg av
meddommere til tidligere på året har Oslo kommune ingen innvendinger. Oslo kommune er
også positiv til justering av frister for valg av skjønnsmenn.
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