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Valg av jordskiftemeddommere til Jordskifteretten for perioden 1. januar 2017-31.
desember 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
Som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 1. januar 2017-31. desember
2020 velges:
2 kvinner:
Åse Bøylestad Breivik
Nina Bakke

2 menn:
Øyvind Mevik
Kjell Gunnar Isaksen

Vedlegg
1

Notat fra Domstoladministrasjonen - Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer
og meddommere

Bakgrunn for saken:
Etter Jordskifteloven § 2-5 skal det i hvert jordskiftesogn være ett utvalg
jordskiftemeddommere.
I Gildeskål skal det velges 4 jordskiftemeddommere til Salten jordskifterett for perioden
01.01.2017-31.12.2020, dvs at det skal velges 2 kvinner og 2 menn.
Vi viser også til vedlagte notat fra Domstoladministrasjonen; Bestemmelser om valg av
lagrettemedlemmer og meddommere.

Jordskifteloven § 2-5:
«Utval av jordskiftemeddommarar
I kvart jordskiftesokn skal det vere eit særskilt utval av jordskiftemeddommarar. Medlemmene i
utvalet skal vere kunnige i saker som jordskifteretten i jordskiftesoknet til vanleg har.
Jordskifterettsleiaren fastset kor mange jordskiftemeddommarar som skal utpeikast, slik at ein kan
rekne med at kvart medlem kan gjere teneste i ei sak i valperioden.
Utvalet skal utpeikast etter reglane i domstolloven om val av meddommarar. Jordskifterettsleiaren
fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Alle kommunar i jordskiftesoknet skal
peike ut minst éin medlem av kvart kjønn til utvalet, og alltid like mange av kvart kjønn.
Lagrettemedlemmer, meddommarar og skjønnsmedlemmer er ikkje fritekne for val til utvalet av
jordskiftemeddommarar.»

Reglene i domstolloven kommer også til anvendelse ved valg av jordskiftemeddommere:

Domstolloven § 70:
«Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til
oppgaven.
I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt
5.
i riket de tre siste år før valgdagen.»

Noen personer er utelukket fra valg jfr. domsstolloven § 71:
«Utelukket på grunn av stilling er:
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved
2.
Statsministerens kontor,
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset
5.
politimyndighet,
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
9. parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i
forberedelsen eller gjennomføringen av valget.»

Domstolloven § 72:
«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,
den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er
3.
mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
4.
dommen var rettskraftig,
den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i
5. mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig
eller vedtakelsen,
den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan
6.
medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden

avgjørelsen var rettskraftig.
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av
den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter
første ledd.»

Kommunen skal i henhold til domstolloven §73 kontrollere at ingen velges i strid med lovens
§§ 70-72.

Ihht Domstolloven § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller
andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem at et utvalg av
lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Formannskapet har foreslått disse personene som jordskiftemeddommere:
Åse Bøylestad Breivik
Nina Bakke
Øyvind Mevik
Kjell Gunnar Isaksen
For å kontrollere at ingen velges i strid med lovens §§ 70-72 har disse personene fått brev
med informasjon om valget og Salten politikammer er kontaktet for vandelsvurdering etter
reglene i politiregisterloven § 45.
Konklusjon:
Disse personene velges som jordskiftemeddommere i Salten jordskifterett for perioden 1.
januar 2017-31. desember 2020:
Åse Bøylestad Breivik
Nina Bakke
Øyvind Mevik
Kjell Gunnar Isaksen
Formannskapets innstilling legges til alminnelig ettersyn i 2 uker før valget avgjøres av
Kommunestyret.

