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Oversikt over antall meddommere Bergen tingrett behøver 
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Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
 
Saksopplysningar: 
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Bakgrunn 
I kvar domsokn for tingrettssaker skal det vera to allmenne utval av meddommarar, eitt for kvinner 
og eitt for menn. Bergen tingrett har i skriv, dagsett 03.03.2020, fastsett at for Osterøy kommune 
skal talet på personar i kvart utval vera 14, totalt 28. Valperioden for meddommarar er 01.01. 2021 – 
31.12. 2024.  

 
Heradsstyret må difor velja meddommarar til lagmannsretten for kommande periode. 
 
Reglane for val av meddommarar til tingretten går fram av domstollova. I tillegg gjeld kommunelova 
sine reglar for val av nemnder. Valfør er den som er fylt 21 år eller er under 70 år ved oppstart av 
funksjonstida og er valfør ved kommunevalet. Dette betyr at den som vert vald må vera fødd etter 
01.01. 1951 og/eller seinast 01.01.2000.  
 
Lova stiller og strenge krav til vandel, også i h.t. økonomiske forhold. Det vert føreteke 
vandelskontroll av alle som vert foreslått valde. 

Vedkomande må elles vera ”personlig egnet” til oppgåva, d.v.s. må kunna følgja forhandlingane i 
retten, forstå dei aktuelle problemstillingane i saka, ta  stilling til desse og gje uttrykk for si meining.  

Ingen kan veljast til meir enn eitt av utvala for lagrettemedlemmer/meddommarar til h.v. lagmanns-
retten eller tingretten. 

 
Domstollova stiller følgjande krav til samansetjing av utvala: 

“Som det fremgår av domstolloven §67 skal utvalgene av meddommere ha “en allsidig 



sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal 
oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.  
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensettning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Moddommerne skal I størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf fl §67. Det innebærer at kommuen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddomerne skal velges. […] er det derfor grunn til å betone at andelen 
yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør etterstrebe å velge flere meddommere 
som har innvandrerbakgrunn.” Sjå vedlegg for meir informasjon og tilråding frå 
domstolsadministrasjonen.  

Utelukka frå val etter domstollova § 71 er 

· statssekretærar, politiske rådgjevarar og tilsette ved Statsministerens kontor 
· statsrådar og deira personlege-  og politiske rådgjevarar 
· fylkesmann og assisterande fylkesmann 
· konstituerte dommarar, utnemnde dommarar, tilsette ved domstolane, i påtalemynde, politi, 

kriminalomsorg og domstoladministrasjon, studentar ved Politihøgskulen og Fengselsskulen, 
praktiserande advokatar og advokatfullmektigar 

· administrasjonssjefen i kommunen og “andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget”. 

Fritak kan krevast frå dersom helsetilstand eller andre personlege grunnar tilseier det, eller at ein frå 
før har gjort teneste i 2 periodar. 

Kommunen plikter å føreta vandelskontroll av dei personar  som vert foreslått oppnemnd som 
meddommar i tingretten.  
 

Kommunen må ha gjennomført valet innan 01. Juli og liste over dei foreslåtte kandidatane skal liggja 
ute til offentleg ettersyn i 14 dagar før valet I heradsstyret. 

I inneverande periode har desse vore valde:  

Kvinner Menn 

Tone Tepstad Bysheim, Lonevåg ,f. 1980 Dag Sveinung Åsheim, Haus, f. 1960 

Anne Liv Storevik,  Valestrandsfossen, f. 1957 Johannes Gjerstad, Lonevåg, f. 1965 

Berny Ann Kallekleiv, Fotlandsvåg, f. 1964 Bjarte Kuven, Valestrandsfossen, f. 1968 

Kristine Rød Solberg, Valestrandsfossen, f. 1953 Mons Helge Vevle, Valestrandsfossen, f. 1969 

Inger Bjørgo, Valestrandsfossen, f. 1972 Ole Johannes Mjøs, Haus, f. 1963 

Anne Cecilie Skeidsvoll, Lonevåg, f. 1967 Kåre Stokken, Tyssebotnen, f. 1959 

Annbjørg Bysheim Herland, Lonevåg, f. 1954 Jørgen Martin Sandal, Valestrandsfossen, f. 1960 



Britt Margunn Rød, Valestrandsfossen, f. 1964 Geir Olsen, Lonevåg, f. 1959 

Helene Fosse, Valestrandsfossen, f. 1987 Kim Andre Hartveit, Haus, f. 1990 

Vibeke Hanstvedt, Fotlandsvåg, f. 1964 Svein Jarle Bernes, Fotlandsvåg, f. 1952 

Solveig Hojem, Tyssebotn, f. 1984 Kjetil Monstad, Haus, f. 1973 

Turid Bjørndal Njåstad, Lonevåg, f. 1964 Bjarte Aarland, Fotlandsvåg, f. 1977 

 

Tone Tepstad er flytta frå Osterøy og har fråsagt seg attval. Ole Johannes Mjøs, Kåre Stokken, Kim 
Andre Hartveit, Annbjørg B. Herland, Vibeke Hanstvedt har alle fråsagt seg attval. 

Etter kunngjering på kommunen si heimeside har følgjande har meld seg som kandidatar til vervet 
som meddommar i Tingrett og Lagmannsrett: 

Kvinner: 
1. Evy Bysheim Pedersen,                              5282 Haus          1962          Yrke: Ped.leiar bhg 
2. Laila Borge                                        5282 Lonevåg          1965          Yrke: Regnskapsmed. 
3. Linda Tvedt                                        5281 Valest.          1972          Yrke: Avd.leiar TORO 
4. Ann Carina Raknes                              5281 Valest.          1977          Yrke: Områdeleder BKF 
5. Ingrid Raniseth                                        5281 Valest.          1982          Yrke: Rådgjevar Plan 
6. Adelheid Eikefet                              5281 Valest.          1983          Yrke: barne og ungdomsarb. 
7. Kjerstin Louise Bruaas Handeland          5283 Fotl.          1986          Yrke: ufør/heimevær. 
8. Guro Synnøve Smette                              5281 Valest.          1988          Yrke: Fostermor 
9. Regine Cornelia Forthun                    5281 Valest.          1990          Yrke: Musiker 
10. Marianne Ringheim Prestegård                    5281 Valest.          1992          Yrke: 

Barnevernsped. 
11. Carina Balestrand Daltveit                    5283 Fotl.          1994          Yrke: Eier, Frisør 
12. Katarina Tysse Olsen                              5282 Lonevåg          1998          Yrke: Ingen 

 
Ønskjer attval: 

13. Kristine Rød Solberg                              5281 Valest.          1953          Pr i dag: Tingrett 
14. Anne Liv Storevik                              5281 Valest.          1957          Pr i dag: Tingrett 
15. Berny Ann Kalleklev Tysse                    5283 Fotl.          1964          Pr i dag: Tingrett 
16. Turid Bjørndal Njåstad                              5282 Lonevpg          1964          Pr i dag: Tingrett 
17. Britt Rød                                        5281 Valest.          1964          Pr i dag: Tingrett 
18. Solveig Hojem                                        5282 Lonevåg          1984          Pr i dag: Tingrett 

Menn: 
1. Tor Olav Hugdal Kalberg                    5286 Haus          1980          Yrke: Fjellsikrer 
2. Andreas Tveiten                              5281 Valest.          1983          Yrke: Ingeniør – Bygg 
3. Szymon Pudelek                              5283 Fotl.          1981          Yrke: Økonomi og logistikk 
4. Sondre Solberg Kalsås                              5281 Valest.          1985          Yrke: Byggmester 
5. Bernt Iben Fossbakken                              5282 Lonevåg          1986          Yrke: Elektriker 
6. Espen Hauso Bernes                              5283 Fotl.          1989          Yrke: Annleggsarbeid. 
7. Jan-David Antonsen                              5282 Lonevåg          1993          Yrke: Ingeniør - Bygg 



 
Ønskjer attval: 

8. Svein Jarle Bernes                              5283 Fotl.          1952          Pr i dag: Tingrett 
9. Geir Olsen                                        5282 Lonevåg          1959          Pr i dag: Tingrett 
10. Mons Helge Vevle                              5281 Valest.          1969          Pr i dag: Tingrett 
11. Kjetil Monstad                                        5286 Haus          1973          Pr i dag: Tingrett 
12. Bjarte Aarland                                        5283 Fotl.          1977          Pr i dag: Tingrett 

 
Personar som ikkje ønskjer attval 

1. Annbjørg Herland          f. 1954                                                  Tingrett                     
2. Kim Andre Hartveit          f. 1990                                                  Tingrett 
3. Johan Hanstvedt,           f. 1965                                                   Lagmannsrett 
4. Vibeke Hanstvedt,           f. 1964                                                  Tingrett 
5. Anne Cecilie Skeidsvoll          f. 1967                                                  Tingrett 

Vurdering 
Rådmannen har ikkje merknader til saka ut over det som går fram ovanfor. 
 
Det er viktig at dei som vert valde har sagt seg villig til å stilla, slik at ein unngår mange søknader om 
fritak i ettertid. Det er og svært viktig å få avklart at det ikkje ligg føre vandelsmessige ting som gjer at 
vedkomande ikkje kan veljast. 
 
Når valnemnda har gitt si innstilling vert det gjennomført vandelskontroll for kandidatane. Dette 
inneber at ein må ha nok tid til vandelskontroll før offentleg utlegging. 
 
Valnemnda si innstilling må etter dette leggjast ut til offentleg ettersyn seinast to veker før 
heradsstyremøtet 17. Juni, d.v.s. frå 02. Juni. 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram for valnemnda for tilråding til heradsstyret. 
 
 
 
 



Kommune Kvinner Menn Totalt

Alver 48 48 96
Askøy 49 49 98
Austevoll 9 9 18
Austheim 5 5 10
Bergen 473 473 946
Bjørnafjorden 42 42 84
Fedje 1 1 2
Gulen 4 4 8
Masfjorden 3 3 6
Modalen 1 1 2
Osterøy 14 14 28
Samnanger 4 4 8
Vaksdal 7 7 14
Voss 27 27 54
Øygarden 63 63 126
Totalt 750 750 1500



BERGEN
TINGRETT

Saksbehandler: Agnete Skålevik
Direkte tlf. :

Dato: 03.03.2020
Saksnr.: 20/385 - 2
Arkivkode:
Deres ref.:

Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Vi viser til Domstolsadministrasjonen sitt brev av 18.12.2019 til alle kommunane, der det mellom
anna er opplyst at kommunane skal velja meddomarar til tingrettane for kommande periode.

Domstolslova § 65 seier følgjande:
I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for
menn.
Domstollederenfastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert medlem skal
gjøre tjenestei to saker per år. Deretter fordeler domstollederen utvalgsmedlemmene mellom
domssognets kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlemi hvert
utvalg. Senest I. mars det året valget foretas, jf § 66, underretter domstollederen kommunene om
fordelingen.

Domstolleiar skal etter dette fastsetja kor mange medlemmar det skal vera i dei to utvala.

Kommunestyra skal innan 01.07.2020 velje meddommarar for perioden O 1.01.2021 til 31.12.2024.

Sjå velegg kor mange meddommarar din kommune skal velje.

Liste over dei som er valde skal sendast tingretten så snart som råd etter at val er gjennomført, og
innan 15.09.2020, jf domstolloven § 69 andre ledd.

I tillegg skal kommunane innrapportera meddommerutvalet elektronisk i portalen som er omfalt i
vedlagte brev frå Domstolsadministrasjonen datert 18.12.2019. Som det framgår der vil
Domstolsadministrasjonen kome attende til opplegget for sjølve innrapporteringa av utvalet når
fristen nærmar seg.

Kommunane pliktar å kontrollere at dei som skal veljast, fyller vilkåra i domstolloven § 70-72 jf§
73. Dette inneber at ein også må setje i verk vandelskontroll.

Også lagmannsrettane vil ta kontakt med kommunane med sikte på val av medlemmer til
lagmannsrettane. Me gjer merksam på at ingen kan bli valt til meir enn eitt utval, jf
domstolloven § 68 tredje ledd. Det begyr at same person kan ikkje være medommar både i
lagmannsrett og tingrett.

Bergen tingrett
Postboks 7 412
5020 Bergen

Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr.
Tårnplassen 2 55 69 97 00 974 737 418

E-post
berg en. tingrett@domstol.no
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Spørsmål kan rettast til Agnete Skålevik på 55 69 97 88 eller på agnete.skalevik@dornstol.no

Med vennleg helsing

Arne Henriksen
sorenskri var

Agnete Skålevik
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:

Oversikt over antall meddommere Bergen tingrett behøver
Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen - orientering til kommunene



DOMSTOL
ADMINISTRASJON EN

Saksbehandler:
Direkte tlf.:

Dato:
Saksnr.:
Arkivkode:
Deres ref.:

Merethe Baustad Ranum

18.12.2019
19/2234 - 60
DOMSTOL 306

Merethe Baustad Ranum

Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET

1 Valg av meddommere - prosessen fremover

Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.

Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1.
juli 2020, jf domstolloven§ 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene
om utfallet 14. september 2020, jf dl§ 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i
henhold til de lovbestemte fristene.

Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

• Meddommere til lagmannsretten - ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl§ 64

• Meddommere til tingretten - ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl§ 65

• Meddommere til jordskifteretten - like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven§ 2-5

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl§ 68
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.

Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de
aktuelle domstolene.

Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte
frist i år faller på 29. samme måned (dl§§ 64 første ledd og 65 første ledd.)

Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være

Domstoladministrasjonen Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr.
Postboks 5678 Torgarden Dronningensgt. 2 73 56 70 00 984 195 796
7485 Trondheim

E-post
postmotta k@do m sto lad min istrasjo nen. no
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal

fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne.

2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling

Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.

Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling.

3 Allsidig sammensetning

Som det fremgår av domstolloven§ 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning,
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til
å foreslå kandidater til valget.»

I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile
kommunens befolkning, jf dl§ 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.

I 201 8 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder,
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom
oppnevningsprosessen.

• Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf.

• Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i
meddommerutvalgene.

• 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.

• Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.

Det ble i 201 8 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.

Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøke/sen for de alminnelige
domstolene.
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4 Meddommerundersøkelsen - meddommerne tjenestegjør for sjelden

I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent
hadde deltatt i en sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven§ 64 og 65.

Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.

Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak,
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere
som skal velges.
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling.

5 Skjønnsmedlemmer

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmed lemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter,
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven§ 14 er det departementet som fastsetter
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som
skjønnsmedlemmer.

Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.

Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmed lemmene har særlig kyndighet innen
økonomi, revisjon og regnskap.

Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.

En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.

Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1.
november 2020, jf skjønnsprosessloven§ 14.

6 Normal digital kompetanse

Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.

Med hilsen

Robert Envik
seksjonssjef

Merethe Baustad Ranum
seniorrådgiver
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SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

006/20 
 

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) PS 11.05.2020 
 

 

Heradsstyret PS  
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Runar Ludvigsen  20/431 
 

Val av meddommar for lagmansrett for perioden 2021-2024  
 

Vedlegg: 
Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024 
Tal -  meddommarar i  Rogaland og Vestland 
Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen - orientering 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
 
I kvar lagsokn skal det for lagmannsrettssaker vera to utval for meddommarar/lagrettemedlemmer, 
eitt for kvinner og eitt for menn. Gulating lagmannsrett har i skriv, dagsett 12.02.2020, fastsett at for 
Osterøy kommune skal talet på personar i kvart utval vera 5, totalt 10. Valperioden for 
meddommarar er 01.01. 2021 – 31.12. 2024.  
 
Heradsstyret må difor velja meddommarar til lagmannsretten for kommande periode. 
 

Reglane for val av meddommarar til lagmannsretten går fram av domstollova. I tillegg gjeld 
kommunelova sine reglar for val av nemnder. Valfør er den som er fylt 21 år eller er under 70 år ved 
oppstart av funksjonstida og er valfør ved kommunevalet. Dette betyr at den som vert vald må vera 
fødd etter 01.01. 1951 og/eller seinast 01.01.2000.  

Lova stiller og strenge krav til vandel, også i h.t. økonomiske forhold. Det vert føreteke 
vandelskontroll av alle som vert foreslått valde. 

Vedkomande må elles vera ”personlig egnet” til oppgåva, d.v.s. må kunna følgja forhandlingane i 
retten, forstå dei aktuelle problemstillingane i saka, ta  stilling til desse og gje uttrykk for si meining.  

Ingen kan veljast til meir enn eitt av utvala for lagrettemedlemmer/meddommarar til h.v. lagmanns-
retten eller tingretten. 

 
Domstollova stiller følgjande krav til samansetjing av utvala: 



“Som det fremgår av domstolloven §67 skal utvalgene av meddommere ha “en allsidig 
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal 
oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.  
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensettning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Moddommerne skal I størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf fl §67. Det innebærer at kommuen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddomerne skal velges. […] er det derfor grunn til å betone at andelen 
yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør etterstrebe å velge flere meddommere 
som har innvandrerbakgrunn.” Sjå vedlegg for meir informasjon og tilråding frå 
domstolsadministrasjonen.  

Utelukka frå val etter domstollova § 71 er 

· statssekretærar, politiske rådgjevarar og tilsette ved Statsministerens kontor 
· statsrådar og deira personlege-  og politiske rådgjevarar 
· fylkesmann og assisterande fylkesmann 
· konstituerte dommarar, utnemnde dommarar, tilsette ved domstolane, i påtalemynde, politi, 

kriminalomsorg og domstoladministrasjon, studentar ved Politihøgskulen og Fengselsskulen, 
praktiserande advokatar og advokatfullmektigar 

· administrasjonssjefen i kommunen og “andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget”. 

Fritak kan krevast frå dersom helsetilstand eller andre personlege grunnar tilseier det, eller at ein frå 
før har gjort teneste i 2 periodar. 

Kommunen plikter å føreta vandelskontroll av dei personar som vert foreslått oppnemnd som 
meddommar i lagmannsretten.  
 

Kommunen må ha gjennomført valet innan 01. Juli og liste over dei foreslåtte kandidatane skal liggja 
ute til offentleg ettersyn i 14 dagar før valet I heradsstyret. 

I inneverande perioden har desse vore valde: 
 
Kvinner                                                                                Menn 
Ann Karin Birkås Borge.           5281,          f. 1958                    Vigleik Kalland.                     5281,           f. 
1967 
Siren Tyssebotn.                     5282,          f. 1975                    Ingemar Tepstad.           5282,           f. 1949 
Rannveig Reigstad Fotland.           5281,           f. 1978                     Håkon Trovåg Hevrøy.           5281,          
f. 1982 
Lillian Reigstad.                     5281,          f. 1959                     Johannes Bysheim.           5282,           f. 1977  
Audhild Eldrid Skogan.                     5283,          f. 1956                    Bjørn Rønhovde.           5282,           f. 
1956 
Gunnhild Tyssebotn.                     5281,          f. 1979                    Johan Hanstvedt.           5283,           f. 
1965 
 
For kvinnene: 
Audhild E. Skogan har flytta ut av kommunen og stiller difor ikkje til attval. 
Ann Karin B. Borge, Rannveig R. Fotland, Lillian Reigstad, ønskjer alle attval. 
 
For mennene: 



Vigleik Kalland, Børn Rønhovde, Håkon T. Hevrøy ønskjer alle attval. 
 
Oversikt over personar som har meld si interesse for å bli meddommar i Tingrett og Lagmannsrett: 
Kvinner: 

1. Evy Bysheim Pedersen,                              5282 Haus          1962          Yrke: Ped.leiar bhg 
2. Laila Borge                                        5282 Lonevåg          1965          Yrke: Regnskapsmed. 
3. Linda Tvedt                                        5281 Valest.          1972          Yrke: Avd.leiar TORO 
4. Ann Carina Raknes                              5281 Valest.          1977          Yrke: Områdeleder BKF 
5. Ingrid Raniseth                                        5281 Valest.          1982          Yrke: Rådgjevar Plan 
6. Adelheid Eikefet                              5281 Valest.          1983          Yrke: barne og ungdomsarb. 
7. Kjerstin Louise Bruaas Handeland          5283 Fotl.          1986          Yrke: ufør/heimevær. 
8. Guro Synnøve Smette                              5281 Valest.          1988          Yrke: Fostermor 
9. Regine Cornelia Forthun                    5281 Valest.          1990          Yrke: Musiker 
10. Marianne Ringheim Prestegård                    5281 Valest.          1992          Yrke: 

Barnevernsped. 
11. Carina Balestrand Daltveit                    5283 Fotl.          1994          Yrke: Eier, Frisør 
12. Katarina Tysse Olsen                              5282 Lonevåg          1998          Yrke: Ingen 

 
Ønskjer attval: 

13. Kristine Rød Solberg                              5281 Valest.          1953          Pr i dag: Tingrett 
14. Anne Liv Storevik                              5281 Valest.          1957          Pr i dag: Tingrett 
15. Lillian Reigstad                                        5281 Valest.          1959          Pr i dag: Lagmannsrett 
16. Turid Bjørndal Njåstad                              5282 Lonevpg          1964          Pr i dag: Tingrett 
17. Britt Rød                                        5281 Valest.          1964          Pr i dag: Tingrett 
18. Berny Ann Kalleklev Tysse                    5283 Fotl.          1964          Pr i dag: Tingrett 
19. Ranveig Reigstad Fotland                    5281 Valest.          1978          Pr i dag: Lagmannsrett 
20. Solveig Hojem                                        5282 Lonevåg          1984          Pr i dag: Tingrett 

Menn: 
1. Tor Olav Hugdal Kalberg                    5286 Haus          1980          Yrke: Fjellsikrer 
2. Andreas Tveiten                              5281 Valest.          1983          Yrke: Ingeniør – Bygg 
3. Szymon Pudelek                              5283 Fotl.          1981          Yrke: Økonomi og logistikk 
4. Sondre Solberg Kalsås                              5281 Valest.          1985          Yrke: Byggmester 
5. Bernt Iben Fossbakken                              5282 Lonevåg          1986          Yrke: Elektriker 
6. Espen Hauso Bernes                              5283 Fotl.          1989          Yrke: Annleggsarbeid. 
7. Jan-David Antonsen                              5282 Lonevåg          1993          Yrke: Ingeniør - Bygg 

 
Ønskjer attval: 

8. Svein Jarle Bernes                              5283 Fotl.          1952          Pr i dag: Tingrett 
9. Bjørn Rønhovde                              5282 Lonevåg          1956          Pr i dag: Lagmannsrett 
10. Geir Olsen                                        5282 Lonevåg          1959          Pr i dag: Tingrett 
11. Vigleik Kalland                                        5281 Valest.          1967          Pr i dag: Lagmannsrett 
12. Mons Helge Vevle                              5281 Valest.          1969          Pr i dag: Tingrett 
13. Kjetil Monstad                                        5286 Haus          1973          Pr i dag: Tingrett 
14. Bjarte Aarland                                        5283 Fotl.          1977          Pr i dag: Tingrett 
15. Håkon Trovåg Hevrøy                              5281 Valest.          1982          Pr i dag: Lagmannsrett 

Personar som ikkje ønskjer attval 
1. Annbjørg Herland          f. 1954                                                  Tingrett                     



2. Kim Andre Hartveit          f. 1990                                                  Tingrett 
3. Johan Hanstvedt,           f. 1965                                                   Lagmannsrett 
4. Vibeke Hanstvedt,           f. 1964                                                  Tingrett 
5. Anne Cecilie Skeidsvoll          f. 1967                                                  Tingrett 

 
 
 
Vurdering 
Rådmannen har ikkje merknader til saka ut over det som går fram ovanfor. 
 
Det er viktig at dei som vert valde har sagt seg villig til å stilla, slik at ein unngår mange søknader om 
fritak i ettertid. Det er og svært viktig å få avklart at det ikkje ligg føre vandelsmessige ting som gjer at 
vedkomande ikkje kan veljast. 
 
Når valnemnda har gitt si innstilling vert det gjennomført vandelskontroll for kandidatane. Dette 
inneber at ein må ha nok tid til vandelskontroll før offentleg utlegging. 
 
Valnemnda si innstilling må etter dette leggjast ut til offentleg ettersyn seinast to veker før 
heradsstyremøtet 17. Juni, d.v.s. frå 02. Juni. 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til heradsstyret. 
 
 
 
 



 

Saksbehandler: Janicke K. Vognstølen 
Direkte tlf.:  
Dato: 12.02.2020 

Saksnr.: 19/1713 - 4 

Arkivkode:  -   

Deres ref.:  

 

Gulating lagmannsrett  

Postboks 7414 

5020 Bergen  

Besøksadresse 

Gulatings plass. 1 

Bergen 

 

Telefon 

55 69 39 00 

 

Organisasjonsnr. 

 974737434 

E-post 

gulating@domstol.no 

 

4630 Osterøy kommune 

 
 
 

 

Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024 
 

Domstoladministrasjonen har i brev av 18.12. 2019 til alle kommunane i 

landet, gjort greie for reglane om val av meddommarar til dei alminnelege 

domstolane. Me syner til utgreiinga. 

Meddommarar skal gjere teneste i saker i lagmannsretten der lekdommarar 

skal ta del i avgjerda. Dette vil hovudsakleg dreie seg om straffesaker. 

Kommunestyra skal innan 01.07.2020 velje meddommarar for perioden 

01.01.2021 til 31.12.2024.  

Det skal være to ålmenne utval av meddommarar til lagmannsretten, eitt for 

kvinner og eitt for menn. 

Utvalet for lagsokna skal ha dette talet på meddommarar: 

 lagsokn Rogaland  476 (238 kvinner og 238 menn) 

 lagsokn Vestland sør  572 (286 kvinner og 286 menn)  

 lagsokn Vestland nord        80 (40 kvinner og 40 menn)   

Sjå vedlegg for kor mange meddommarar din kommune skal velje. Talet på 

meddommarar i lagmannsretten har blitt redusert etter at lagretteordninga 

vart oppheva 01.01.2018. 

 

Liste over dei som er valde skal sendast lagmannsretten så snart som råd 

etter at val er gjennomført, og innan 15.09.2020, jf domstolloven § 69 

andre ledd.  

 

I tillegg skal kommunane innrapportera meddommerutvala elektronisk i 

portalen som er omtalt i vedlagte brev frå Domstoladministrasjonen datert 



Side 2 av 4 
19/1713 - 4 

 

 

18.12.19. Som det framgår der vil Domstoladministrasjonen kome attende 

til opplegget for sjølve innrapporteringa av utvala når fristen nærmar seg.  

Kommunane pliktar å kontrollere at dei som skal veljast, fyller vikåra i 

domstolloven §§70-72, jf. § 73. Dette inneber at ein også må setje i verk 

vandelskontroll. 

Også tingrettane vil ta kontakt med kommunane med sikte på val av 

medlemmer for tingrettane. Me gjer merksam på ingen kan bli valt til 

meir enn eitt utval, jf. domstolloven § 68, 3. ledd. Det betyr at same 

person kan ikkje være meddommar både i tingrett og i lagmannsrett. 

Spørsmål kan rettast til Janicke K. Vognstølen på 55 69 39 71 eller på 

janicke.vognstolen@domstol.no 

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 
 

 
 
 

Med hilsen 
 

 

Magni Elsheim Janicke K. Vognstølen 
førstelagmann seniorrådgjevar 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg: 
Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen - orientering til kommunene 
Tal -  meddommarar i  Rogaland og Vestland 

 
 

 

 
 

Mottakerliste:  
1046 Sirdal kommune    
1101 Eigersund kommune    
1103 Stavanger kommune    
1106 Haugesund kommune    
1108 Sandnes kommune    
1111 Sokndal kommune    

mailto:janicke.vognstolen@domstol.no
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Mottakerliste:  
1112 Lund kommune    
1114 Bjerkreim kommune    
1119 Hå kommune    
1120 Klepp kommune    
1121 Time kommune    
1122 Gjesdal kommune    
1124 Sola kommune    
1127 Randaberg kommune    
1130 Strand kommune    
1133 Hjelmeland kommune    
1134 Suldal kommune    
1135 Sauda kommune    
1144 Kvitsøy kommune    
1145 Bokn kommune    
1146 Tysvær kommune    
1149 Karmøy kommune    
1151 Utsira kommune    
1160 Vindafjord kommune    
4601 Bergen kommune    
4602 Kinn kommune    
4611 Etne kommune    
4612 Sveio kommune    
4613 Bømlo kommune    
4614 Stord kommune    
4615 Fitjar kommune    
4616 Tysnes kommune    
4617 Kvinnherad kommune    
4618 Ullensvang kommune    
4619 Eidfjord kommune    
4620 Ulvik kommune    
4621 Voss herad    
4622 Kvam kommune    
4623 Samnanger kommune    
4624 Bjørnafjorden kommune    
4625 Austevoll kommune    
4626 Øygarden kommune    
4627 Askøy kommune    
4628 Vaksdal kommune    
4629 Modalen kommune    
4630 Osterøy kommune    
4631 Alver kommune    
4632 Austrheim kommune    
4633 Fedje kommune    
4634 Masfjorden kommune    
4635 Gulen kommune    
4636 Solund kommune    
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Mottakerliste:  
4637 Hyllestad kommune    
4638 Høyanger kommune    
4639 Vik kommune    
4640 Sogndal kommune    
4641 Aurland kommune    
4641 Lærdal kommune    
4643 Årdal kommune    
4644 Luster kommune    
4645 Askvoll kommune    
4646 Fjaler kommune    
4647 Sunnfjord kommune    
4648 Bremanger kommune    
4649 Stad kommune    
4650 Gloppen kommune    
4651 Stryn kommune    

 



ROGALAND MED SIRDAL 

Kommune Kvinner Menn  Totalt 

1 
Bjerkreim 

2 2 4 

2 
Bokn 

1 1 2 

3 
Eigersund 

7 7 14 

4 
Gjesdal 

6 6 12 

5 
Haugesund 

18 18 36 

6 
Hjelmeland 

2 2 4 

7 
Hå 

9 9 18 

8 
Karmøy 

21 21 42 

9 
Klepp 

10 10 20 

10 
Kvitsøy 

1 1 2 

11 
Lund 

2 2 4 

12 
Randaberg 

6 6 12 

13 
Sandnes 

38 38 76 

14 
Sauda 

2 2 4 

15 
Sirdal 

1 1 2 

16 
Sokndal 

2 2 4 

17 
Sola 

13 13 26 

18 
Stavanger 

69 69 138 

19 
Strand 

6 6 12 

20 
Suldal 

2 2 4 

21 
Time 

9 9 18 

22 
Tysvær 

6 6 12 

23 
Utsira 

1 1 2 

24 
Vindafjord 

4 4 8 

 
 

238 238 476 



Vestland - Sør 

Kommune Kvinner Menn  Totalt 

1 Alver 16 16 32 

2 Askøy 16 16 32 

3 Austevoll 3 3 6 

4 Austrheim 2 2 4 

5 Bergen 149 149 298 

6 Bjørnafjorden 13 13 26 

7 Bømlo 7 7 14 

8 Etne 2 2 4 

9 Eidfjord 1 1 2 

10 Fedje 1 1 2 

11 Fitjar 2 2 4 

12 Gulen 1 1 2 

13 Kvam 5 5 10 

14 Kvinnherad 7 7 14 

15 Masfjorden 1 1 2 

16 Modalen 1 1 2 

17 Osterøy 5 5 10 

18 Samnanger 2 2 4 

19 Stord 10 10 20 

20 Sveio 3 3 6 

21 Tysnes 2 2 4 

22 Ullensvang 6 6 12 

23 Ulvik 1 1 2 

24 Vaksdal 2 2 4 

25 Voss 8 8 16 

26 Øygarden 20 20 40 

 
Sum 286 286 572 

 



Vestland - Nord 

Kommune Kvinner Menn  Totalt 

1 Askvoll 2 2 4 

2 Aurland 1 1 2 

3 Bremanger 2 2 4 

4 Fjaler 2 2 4 

5 Gloppen 3 3 6 

6 Hyllestad 1 1 2 

7 Høyanger 2 2 4 

8 Kinn 10 10 20 

9 Luster 3 3 6 

10 Lærdal 1 1 2 

11 Sogndal 7 7 14 

12 Solund 1 1 2 

13 Stad 5 5 10 

14 Stryn 4 4 8 

15 Sunnfjord 12 12 24 

16 Vik 2 2 4 

17 Årdal 3 3 6 

 
Sum 40 40 80 

 



 

Saksbehandler: Merethe Baustad Ranum 
Direkte tlf.:  
Dato: 18.12.2019 

Saksnr.: 19/2234 - 60 

Arkivkode: DOMSTOL 306  
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Domstoladministrasjonen  

Postboks 5678 Torgarden 

7485 Trondheim  

 

Besøksadresse 

Dronningensgt. 2 

 

Telefon 

73 56 70 00 

 

Organisasjonsnr. 

 984 195 796 

E-post 

postmottak@domstoladministrasjonen.no 

 

Merethe Baustad Ranum 

 
 
  

 

Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 
 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 

eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.

Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige
domstolene.

4 Meddommerundersøkelsen –meddommerne tjenestegjør for sjelden

I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.

Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.

Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak,
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere
som skal velges.
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 
Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Val av skjønsmedlemmer for perioden 2021 - 2024  
 

Vedlegg: 
Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen - orientering 
Brev kommunane Bg TR-3 
Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
 
Etter skjønsprosesslova skal det i kvart fylke vera eit utval av skjønsmedlemmer som vert oppnemnde 
av fylkestinget etter framlegg frå tingrettane og frå kommunestyra, jfr. § 14:  
 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter 
hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så 
mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet 
tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. 
 
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 vanligvis berøres ved skjønn. Reglene i 
domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder 
tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 
første ledd annet punktum. 
 
Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende oppgave over alle 
skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i fylket og til 
vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell 
telefon til arbeidsted og privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig 
i. 
 
Utvalet skal ha så mange medlemmer får kvart domssokn som departementet har fastsett. Osterøy 
skal etter dette ha 7 skjønsmedlemmer, jfr. brev av 02.04.2020 frå fylkeskommunen. Framlegget bør 
innehalda 2 namn (20%) i tillegg til dei 7 som skal veljast frå kommunen. Utvalet skal samansetjast så 
allsidig som råd er, og dei som vert oppnemnde skal vera særleg kunnige på eitt eller fleire av dei 



områda som til vanleg vert aktuelle å arbeida innanfor. Særleg gjeld dette innan bygningsvesen og 
jord-/skogbruk. Fagutdanning-/fagkompetanse bør oppgjevast særskild dersom dette ikkje går 
direkte fram av yrkestittel/stilling. 
 
Det er ikkje fastsett øvre aldersgrense for skjønsmenn, men elles er det i hovudsak same krav til 
personlege føresetnader og formelle forhold som for lagrettemedlemmer og meddommarar. 
 
Ny valperiode vil vera frå 01. januar 2021 – 31. desember 2024. Det vert føreteke vandelskontroll på 
føreslåtte skjønsmenn. 
 
Frist for innsending av framlegg til fylkeskommunen er 1. juli 2020 jf. domstollova § 66. 
 
For inneverande periode (2017-2020) vart desse valde som skjønsmedlemmer: 
1. Bonde Jon Daltveit, Valestrandsfossen  
2. Byggjeleiar Arthur Høylo, Bruvik,  
3. Byggmeister Bjørn Rønhovde, Hosanger, 
4. Verkstadsarbeidar Leif Olav Tepstad,  
5. Sjølvstendig næringsdrivande Kari Laurhammer Mjøs, Hoshovde,  
6. Ingeniør Inge Halland, Valestrandsfossen,  
7. Frode Flesland, Espevoll,  
8. Bygg og anlegg Bjarte Midttun,  
9. Alf Terje Mortensen, Hjellvik,  
10. Sjukepleiar Siren Tyssebotn, Lonevåg. 
 
 
For valet gjeld domstollova §§ 70 – 74 om kven som valføre og kven som har rett til fritak. 
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5 
 
Vurdering 
Det er krav om å opplysa kva fagområde foreslåtte kandidatar er særleg kunnige i. Det er ikkje krav 
om fordeling mellom menn og kvinner, men god representasjon frå begge kjønn bør tilstrebast. 
Kandidatane bør kontaktast på førehand slike at ein unngår mange fritakssøknader og at 
vandelsmessige spørsål kjem opp i ettertid. 
 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram for valnemnda for tilråding til heradsstyret. Av omsyn til fristen frå 
domstolsadministrasjonen må heradsstyret gi sitt forslag seinast i junimøtet. 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/KAPITTEL_5
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/


Side 2 av 5 
19/2234 - 60 

 

 

mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 
 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 

eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.

Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige
domstolene.

4 Meddommerundersøkelsen –meddommerne tjenestegjør for sjelden

I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.

Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.

Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak,
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere
som skal velges.
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 
Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Val av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025 
 
 
Etter skjønnsprosseslova § 14 skal fylkestinget nedsette eit utval av skjønnsmedlemmer etter 
forslag frå tingrettane og frå kommunestyra. 
 
Skjønnsprosesslova § 14 1. ledd lyder: 
 
«I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter 
forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter 
hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så 
mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet 
tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.» 
 
Det har blitt endringar i forskrift om domssokns- og lagdømeinndelinga med verknad frå den 
01.01.2020, jfr. forskrift om inndeling av domssogn og lagdømer. Etter endringa skal Vestland 
fylkeskommune oppnemna skjønnsmedlemsutval for følgjande domstolar: 
 
Sogn og Fjordane tingrett:           199 skjønnsmedlemer 
Hardanger tingrett:                          41  skjønnsmedlemmer 
Sunnhordland tingrett:                    54  skjønnsmedlemmer 
Bergen tingrett:                              224  skjønnsmedlemmer 
 
I tillegg skal Vestland fylkeskommune oppnemna 4 skjønnsmedlemmer frå Etne kommune til 
Haugaland tingrett. 
 
Justisdepartementet har i brev av 13.12.2019 til kommunane, fylkeskommunane og fylkesmennene 
gitt nærare retningslinjer for val av skjønnsmedlemmer. Vi viser til brevet og peikar på at i år, som i 
tidlegare år, må forslaget til skjønnsmedlemmer innehalde nærare opplysningar om kandidatane. 
Dette kravet til opplysningar går fram av skjønnsprosesslova § 14 3. ledd: 
 
«Oppgaven skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og 
privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.» 
 
Når det gjeld kvalifikasjonar til skjønnsmedlemmene, går det fram i brevet frå Justisdepartementet 
at domstolane har gjeve uttrykk for at dei i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med 
«alminneleg kompetanse». Dei fleste domstolane har derimot gjeve uttrykk for at dei har behov for 
skjønnsmedlemmer med kompetanse innan ulike sider av verdifastsetting, og bruk og drift av fast 
eigedom. Mange domstolar nemner og at det er behov for skjønnsmedlemmer med særleg 
kompetanse innan plan- og reguleringsprosessar, og kunnskap innan bygg- og anleggsvirksomhet. 
Fleire domstolar ønskjer og at skjønnsmedlemmene har særleg kompetanse innan økonomi, 
revisjon og rekneskap. Det er og sett fram eit ynskje om at skjønnsmedlemmene har digital 
kompetanse. 
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Kommunane i Bergen domssokn (Bergen tingrett) skal gi forslag på skjønnsmedlemmer slik: 
 

Bergen 70 skjønnsmedlemmer Masfjorden  2 skjønnsmedlemmer 

Alver 26 skjønnsmedlemmer Modalen  2 skjønnsmedlemmer 

Askøy 26 skjønnsmedlemmer Osterøy  7 skjønnsmedlemmer 

Austevoll  5 skjønnsmedlemmer Samnanger  2 skjønnsmedlemmer 

Austrheim  3 skjønnsmedlemmer Vaksdal  4 skjønnsmedlemmer 

Bjørnafjorden 22 skjønnsmedlemmer Voss 14 skjønnsmedlemmer 

Fedje  2 skjønnsmedlemmer Øygarden 34 skjønnsmedlemmer 

Gulen  5 skjønnsmedlemmer   

 
Vi ber om at kommunane set fram forslag på 20 % fleire medlemmer enn det talet 
skjønnsmedlemmer som skal veljast. Dette ifølgje retningslinjer for val av skjønnsmedlemmer pkt 
2.4.1, «Fremgangsmåten ved valget». 
 
Av omsyn til fylkestingets vidare behandling, er det viktig at kommunane gjer vedtak i denne saka før 
dei politiske møta i kommunane vert avslutta før sumaren 2020.  
 
Kommunane sitt forslag til skjønnsmedlemmer vert å senda innan fristen tysdag 30. juni 2020. 
 
Forslag vert å senda elektronisk til: 
Vestland fylkeskommune 
Politisk sekretariat: 
Politisk@vlfk.no 
 
Vestland fylkeskommune vil også kontakta Bergen tingrett om forslag til skjønnsmedlemmer. 
 
 
 

Med helsing 
 
 

Bertil Søfteland 
Seksjonssjef 

 
 
 
                                                                                                     Merethe  Helland Nordnæs 
                                                                                                             Seniorrådgjevar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift 
 
Bergen kommune 
Gulen kommune 
Vaksdal kommune 
Modalen kommune 
Masfjorden kommune 
Austrheim kommune 
Fedje kommune 
Alver kommune 
Osterøy kommune 
Askøy kommune 
Øygarden kommune 
Bjørnafjorden kommune 
Voss herad kommune 
Samnanger kommune 
Austevoll kommune 
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 

 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det 
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør 
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn. 

 
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige 

domstolene.  

 

 
 
 
4 Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden 

 
I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige 
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent 
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er 
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.  
 
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget 
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre 
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.  
 
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal 
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse 
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak, 
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere 
som skal velges.  
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Val av jordskifteretten for perioden 2021-2024  
 

Vedlegg: 
Val av jordskiftemeddommarar til jordskifteretten for perioden 2021- 2024 
Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen - orientering 
Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
I kvar kommune skal det vera eit særskild utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal vera 
kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Osterøy kommune skal velja 12 
jordskiftemeddommarar, jfr. brev dagsett 18.03.20 frå Nord- og Midhordland jordskifterett. Sjå og 
Lov om jordskifte: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-100/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 
 
Det skal vera likt tal kvinner og menn i utvalet, 6 kvinner og 6 menn, til saman 12 meddommarar. For 
valet gjeld reglane i jordskiftelova og i domstollova. Lagrettemedlemmer og meddommarar er ikkje 
fritekne for val til jordskifteutvalet. 
 
Tradisjonelt er det flest sakar med meddommarar i landbruksområde. Som ved sist val er det 
ønskjeleg med auka skjønnskompetanse hjå meddommarane. Det er difor gunstig at enkelte 
jordskiftemeddommarar også sitt i skjønnsmannsutvalet, helst at så mange som ¼ av utvalet totalt er 
med i båe jordskifteretten og skjønnsutvalet. 
 
Arbeidet som jordskiftemeddommar medfører synfaring i terreng, og det vert bede om at det vert 
teke omsyn til ved valet. Meddommarane må difor ha normalt god helse og kunne ta seg fram i 
terrenget. Reglane i domstollova om alder (fødd etter 31.12.50 og før 01.01.2000), vandel og 
valførleik gjeld. 
 
I denne perioden har følgjande vore jordskiftemeddommarar: 
 
Kvinner: 
1. Kari Laurhammer Mjøs,           Hoshovde, f. 1961,  
2. Ingrid Raniset,                     Valestrandsfossen, f. 1982,  
3. Sissel Margrethe Romslo,           Bruvik, f. 1954,  
4. Rita Ludvigsen,                     Hosanger, f. 1957,  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-100/KAPITTEL_2


5. Siren Tyssebotn,                     Lonevåg, f. 1975,  
6. Britt Margunn Rød,                     Reigstadåsen, f. 1964,  
7. Ragnhild Fjellskålnes,           Lonevåg, f. 1955,  
8. Magnhild Helene Tysse,           Tysse, f. 1957,  
9. Gerd Karin Njaastad,           Lonevåg, f. 1966,  
10. Turid Bjørndal Njåstad,           Låstad, f. 1964,  
11. Kjersti I. Vevatne,                     Vardalen, f. 1970.  
 
Menn: 
1. Frode Flesland,                     Espevoll, f. 1963,  
2. Lars Rune Teigland,                     Teigland, f. 1955,  
3. Jørgen Martin Sandal,           Sandalen, f. 1960,  
4. Johannes Hjellvik,                     Røskeland, f. 1947,  
5. John Tysse,                               Austre Kleppe, f. 1948,  
6. Johannes Gjerstad,                     Gjerstad, f. 1965,  
7. Johannes Haugland,                     Hamreplass, f. 1954,  
8. Stig Morten Njåstad,                    Fitje, f. 1984,  
9. Bjørn Rønhovde,                     Hosanger, f. 1956,  
10. Kim Andre Hartveit,           Hatland, f. 1990,  
11. Lars Mæle,                               Mæle, f. 1982. 
 
Av omsyn til vandelskontroll bør alle kandidatar kontaktast på førehand. Dette også for å unngå 
fritakssøknader i etter valet. 
 
Frist for innsending av framlegg til fylkeskommunen er 1. juli 2020 jf. domstollova § 66. 
 
Vurdering 
Ved forslag til val må ein ta omsyn til at jordskiftemeddommarane ofte må ut i terrenget, og har 
kunnskap om dette arbeidsområdet. 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram for valnemnda for tilråding til heradsstyret. Av omsyn til fristen frå 
domstolsadministrasjonen må heradsstyret gi sitt forslag seinast i junimøtet. 
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Til kommunane i Nord- og Midhordland jordskiftesokn

Arkivnummer

422.7
Vår referanse Vår dato

03.03.2020

Val av jordskiftemeddommarar til jordskifteretten for perioden 1. januar
2021til 31. desember 2024

Det vert vist til brev frå Domstoladministrasjonen datert 18J22019 vedkomande val av
jordskiftemeddommarar og skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021til 3 1. 12.2024.

I medhald av jordskiftelova $ 2-5, jf. domstollova gg 64 og 65 begge andre ledd, vert
kommunane med dette varsla om antal jordskiftemeddommarar med slik fordeling:

Kommune Antall medlemmer
Bergen 30

Kvam t4
Biømafiorden 20
Samnanger 16

Austevoll 8

Øygarden 30

Askøy 12

Vaksdal 10

Modalen 6

Osterøy l2
Alver 30

Austrheim 8

Fedie 6

Masfiorden 10

Kvar kommune skal velje eit like antal menn og kvinner som jordskiftemeddommarar.
Medlemmene i utvalet skal vere kunnige i saker som jordskifteretten i jordskiftesoknet til
vanleg har.

Tradisjonelt har me flest saker med meddommarar i landbruksområder. Lensmannsskjønn
som gjeld fast eigedom og rettigheiter knytt til eigedom, er nå awikla og kompetansen er
overført til jordskifterettane. I enkelte saker kan jordskifte skje i kombinasjon med skjønn.
Dette gjer at me også ynskjer auka skjønnskompetanse hjå meddommarane.
I slike tilfelle kan det være gunstig om me har enkelte jordskiftemeddommarar som også står
i skj ønnsmannsutvalet.

Postadresse
Postboks 73 16, 5020 Bergen

Besøksadresse
Kaigt. 9, Statens hus, Bergen

Telefon 55693700 Org.nr.976305329
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Det er kommunen som skal fremme forslag til skjønnsmedlemmer som vert valde av
fylkeskommunen. Det er ynskjeleg at om lag%-part av jordskiftemeddommarane dg står i
skjønnsmannsutvalet.

Dei fleste av våre saker medfører synfaring i skog og mark. Meddommarane må difor ha
normalt god helse og kunne ta seg fram i terrenget.

Som nemnt i brevet frå Domstoladministrasjonen skal valet gjennomførast innan 01.07 .2020
Av domstollova $ 69 gåtr det fram kva lista over meddommarar skal innehalda. Me ber om at
e-postadresse også vert ført opp og rapportert.
Utfallet av valet skal rapporterast til domstolane elektronisk i portalen.
Domstoladministrasjonen vil komme med informasjon om korleis dette skal gjerast.

Med helsing
Nord- og Midhordland jordskifterett

Thorbjørn Svane
jordskifterettsleiar
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 
 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 

eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.

Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige
domstolene.

4 Meddommerundersøkelsen –meddommerne tjenestegjør for sjelden

I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.

Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.

Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak,
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere
som skal velges.



Side 4 av 5 
19/2234 - 60 

 

 

Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 
Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET 
 
1 Valg av meddommere – prosessen fremover 
 
Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor 
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.  
 
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1. 
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene 
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes 
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i 
henhold til de lovbestemte fristene. 
 
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64  

 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65 

 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5 
 
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.  
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68 
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være 
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.  
 
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de 
aktuelle domstolene.  
 
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle 
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at 
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte 
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)  
 
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på 
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være 

https://www.meddommerutvalg.no/
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Mal-
fil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli 
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra 
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne. 
 
2 Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling 
 
Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha 
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den 
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye 
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.  
 
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun 
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en 
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling. 
 
3 Allsidig sammensetning 
 
Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning, 
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til 
å foreslå kandidater til valget.» 
 
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er 
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile 
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk 
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.  
 
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med 
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder, 
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom 
oppnevningsprosessen. 

 

 Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller 
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf. 

 Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst 
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i 
meddommerutvalgene. 

 44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er 
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8 
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.  

 Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har 
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.  

 
Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med 
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.  
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det 
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør 
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn. 

 
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige 

domstolene.  

 

 
 
 
4 Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden 

 
I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige 
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent 
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er 
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.  
 
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget 
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre 
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.  
 
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal 
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse 
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak, 
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere 
som skal velges.  
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor 
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger 
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket 
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling. 
 
5 Skjønnsmedlemmer 

 
I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter, 
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter  
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for 
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som 
skjønnsmedlemmer.  
 
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som 
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket 
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.  
 
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig 
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse 
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også 
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om 
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen 
økonomi, revisjon og regnskap.  
 
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis 
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.  
 
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som 
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør 
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert 
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1. 
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14. 
 
6 Normal digital kompetanse 
 
Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en 
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til 
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.   
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Robert Envik Merethe Baustad Ranum 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

009/20 
 

Arbeidsutval for innstilling i valsaker (valnemnd) PS 11.05.2020 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Runar Ludvigsen  20/1034 
 

Val av forliksrådsmedlemmer  
 

Vedlegg: 
Val av forliksrådsmedlemmer 
Osterøy forliksråd - informasjon om val av medlemmer 
Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
I kvar kommune skal det vera eit forliksråd. Rådet skal ha 3 medlemmer med like mange 
varamedlemmer, alle valde av heradsstyret. Heradsstyret vel og formann mellom medlemmene. 
Begge kjønn skal vera representert, både mellom medlemmene og varamedlemmene.  
Varamedlemmene skal innkallast i den rekkjefølgje dei er oppnemnde. 
Forliksrådet vert oppnemnd av fylkesmannen. 
 
Forliksrådsmedlemmene er formelt sett dommarar, domstollova sine reglar for slike gjeld difor.  
Medlemmene må såleis vera norske statsborgarar med røysterett, jfr. domstollova § 53: 
Dommere må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er 
fradømt stemmerett i offentlige anliggender. For meddommere gjelder kravene etter § 70, og for 
skjønnsmedlemmer kravene etter skjønnsprosessloven § 14. 

Er en dommer uvederheftig, blir dog ikke hans dommerhandlinger ugyldige av den grund. Heller ikke 
kan parterne kræve, at en dommer skal vike sæte, fordi han er uvederheftig. 

Forliksrådsmedlemmene må vera fylt 25 år og vera under 70 år ved oppstart av valperioden. Som 
forliksrådsmedlem skal berre personar som vert rekna som særskild eigna til oppgåva veljast, og 
vedkomande må vera god i norsk, munnleg og skriftleg. Departementet understrekar at forliksrådet 
har ei viktig og krevjande oppgåve, og berre personar som på alle måtar er skikka for vervet bør 
veljast.  Medlemmene bør delta i kurs og opplæring, og departementet understrekar vidare at 
forliksrådet ikkje er eit politisk råd eller utval, og at ein ved valet må ta omsyn til personlege 
eigenskapar.  Av omsyn til kontinuitet bør ikkje heile forliksrådet skiftast samstundes. 
 
Etter § 74 kan ein person kreva seg friteken frå val dersom helsetilstand eller andre særlege grunnar 
tilseier det, eller dersom ein har vore medlem i 2 periodar tidlegare. 
For val av forliksråd gjeld kommunelova sine reglar samt domsstollova §§ 57 og 71 – 73, 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5


 

Utelukka frå val på grunn av stilling er (etter domstollova § 71): 
1. Stortingsrepresentant/-vararepresentant 
2. Statsrådet sine medlemmer, statssekretærar, statsrådane sine personlege politiske 

rådgjevarar og tilsette ved Statsministeren sitt kontor 
3. Fylkesmenn og assisterande fylkesmenn 
4. Utnemnde og konstituerte dommarar og tilsette ved domstolane 
5. Tilsette ved påtalemyndet, i politiet,  kriminalomsorga og personar som er tildelt avgrensa 

politimynde 
6. Tilsette i justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og styret for 

denne 
7. Tilsette og studentar ved Politihøgskulen og Fengselsskulen 
8. Praktiserande advokatar og advokatfullmektigar 
9. Kommunen sin administrasjonssjef og andre kommunale tenestemenn som tek direkte del i 

førebuinga eller gjennomføringa av valet (gjeld alle typar arbeid, også utføring av teknisk prega 
oppgåver, og gjeld i den kommunen vedkomande er tilsett i) 

 

Medlemmene må oppfylla vandelskrava i lova, jfr. domstollova § 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, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 

siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel 

i 

mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var 
rettskraftig  eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven 

kan 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. 
 



Det er kommunen som skal kontrollera at vilkåra for å veljast til forliksrådet er oppfylte. Kontrollen 
skjer i samarbeid med lensmannen. 
 
Val av forliksråd skal skje i samsvar med reglane i kommunelova § 6 med dei avvik som følgjer av 
domstollova §§ 27 og 57. 
 
 
 
Val av forliksrådet vert gjort i slik rekkefølgje: 
Først vert 3 medlemmer med like mange varamedlemmer valde.  Deretter vert det vald formann 
mellom dei valde medlemmene.  Deretter vert rekkjefølgja mellom dei 2 andre medlemmene 
fastsett. Til sist vert rekkjefølgja mellom varamedlemmene fastsett. Det skal vera både kvinner og 
menn mellom medlemmene og varamedlemmene. 
Når det gjeld rekkjefølgje kan denne fastsetjast samrøystes ved avtaleval.  Dersom valet vert halde 
som høvestalsval er listerøystetalet/kandidatrøystetalet det som i utgangspunktet er avgjerande for 
rekkjefølgja. 
 
 
Forliksrådet har no slik samansetjing: 

Medlemmer: 

1. Alf Terje Mortensen (Leiar),           5281 Valestrandsfossen          f. 1980 
2. Birte Evensen,                              5282 Lonevåg                              f. 1972 
3. Svein Jarle Bernes,                     5283 Fotlandsvåg                    f. 1956 

Varamedlemmer: 

1. Sissel Margrethe Romslo,           5285 Bruvik                              f. 1954 
2. Ivar Ole Hjellvik,                     5281 Valestrandsfossen          f. 1977 
3. Berit Moslett Borge,                     5281 Valestrandsfossen          f. 1960 

 

Etter domstollova § 57 skal valet av forliksrådsmedlemmer haldast innan 15. oktober året etter kvart 
kommunestyreval, og gjelda frå 01.januar året etter. Valperioden er 4 år.  Funksjonsperioden for 
dette valet er såleis frå 01. januar 2021 – 31. desember 2024 
 
 
Valnemnda gjer innstilling til val i heradsstyret. 
 
Vurdering 
Valnemnda må merka seg departementet si oppmoding om å finna godt skikka personar til desse 
verva. Forliksrådet har ei viktig og krevande oppgåve i rettergangsordninga, og personlege 
eigenskapar og føresetnader er viktig for utøvinga av dette vervet. Det vert og tilrådd å sikra 
kontinuiteten i forliksrådet ved at ikkje alle medlemmene vert skifta ut samtidig. 
 

Konklusjon 



Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til val i heradsstyret.  
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Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025  
 
Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, 
meddommere, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer og forliksrådsmedlemmer. 
Valget skal foregå innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. 
januar det påfølgende året. 
 
Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av 
lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere. 
 
Vedlagt følger en redegjørelse for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og 
skjønnsmedlemmer, herunder om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og 
fylkesmedlemmene i den forbindelse. 
 
Spesielt om valg av skjønnsmedlemmer 
Domstoladministrasjonen har utarbeidet en oversikt over domstolenes ønsker med 
hensyn til antall skjønnsmedlemmer for kommende periode. Departementet har på 
denne bakgrunn fastsatt antall skjønnsmedlemmer, se vedlagte oversikt. 
 
Departementet gjør oppmerksom på at domstolene, som tidligere, har gitt uttrykk for at 
de liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig kompetanse». Derimot 
har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til 
ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner 
også behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og 
reguleringsprosesser og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også 
at skjønnsmedlemmene har særlig kompetanse innen økonomi, revisjon og regnskap. 
Domstolene understreker også viktigheten av at det i opplistingen over 
skjønnsmedlemmene oppgis hvilken utdannelse, stilling og erfaring de har. 
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En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes, også 
oppnevnes som meddommere i jordskifterettene. Enkelte domstoler gir uttrykk for at de 
samme aldershensyn bør hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av 
meddommere, selv om dette ikke er regulert i skjønnsprosesslovens bestemmelser.  
 
Med bakgrunn i domstolenes arbeidsmåter vil det være en stor fordel om de 
skjønnsmedlemmene som oppnevnes har en viss digital kompetanse. 
 
Opprettelse av felles forliksråd  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med 
kommunesammenslåingene fra 01.01.2020 fastsatt en egen forskrift for den enkelte 
sammenslåingen der det blant heter at «Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen 
av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra 
sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at 
virketiden for de eksisterende forliksrådene skal videreføres slik at den nye kommunen har 
to eller flere forliksråd i en periode.». 
 
Etter domstolloven § 27 femte ledd kan kommuner som har samme sekretariat for 
forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, beslutte å ha felles forliksråd med 
tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer. Dette forutsetter 
enighet om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og 
om hvordan det skal sikres at det blant medlemmene og varamedlemmene er både 
kvinner og menn. Kommunene kan imidlertid ikke velge flere medlemmer og/eller 
varamedlemmer enn det som fremgår av § 27 første ledd.  
 
Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter domstolloven  
§ 57. 
 
Oppnevnelse av møtefullmektiger 
Tvisteloven § 6-7 sjette ledd første punktum fastslår at hvert forliksråd skal ha et utvalg 
av faste møtefullmektiger. § 6-7 sjette ledd lyder: 
 

«Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. 
Kongen gir forskrift om antall møtefullmektiger, deres kvalifikasjoner og 
godtgjøring mv.» 

 
Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for «inntil fire år av gangen», jf. 
sjette ledd annet punktum. Det samme fremgår av tvistelovforskriften § 3 første ledd 
første og annet punktum: 
 

«Utvalg av faste møtefullmektiger 
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for 
forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av 
gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og 
kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. 
I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i 
utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 
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medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha minst 
10 medlemmer. 
 
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med 
alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og 
muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen 
gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser 
enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, 
herunder egne interesser. 

 
Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for 
møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. 
Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.» 

 
Det skal som et minimum være tre medlemmer i utvalget, men antallet medlemmer skal 
tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall.  
 
Det er ikke nødvendig at alle medlemmene oppnevnes samtidig, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004–
2005) side 381, og Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) hvor det fremgår at kommunene ikke 
pålegges å oppnevne utvalget som sådan hvert fjerde år. Den øvre grensen på fire år skal 
imidlertid sikre at møtefullmektigene undergis en viss vurdering med jevne mellomrom, 
jf. Ot.prp. nr. 43 (2003–2004) side 42. At myndigheten er lagt til «kommunen», betyr at 
oppnevningene kan delegeres til administrasjonen. 
 
Det er ikke noe i veien for at kommunen spør forliksrådet og andre med tilknytning til 
den sivile rettspleien på grunnplanet til råds, men forslaget tillegger ikke forliksrådets 
formann noen formell funksjon i denne sammenheng. 
 
Det er ikke nødvendigvis slik at oppnevningsperiodene i utvalget av faste 
møtefullmektiger må samsvare med oppnevningsperiodene for forliksrådsmedlemmer. 
Det gjelder andre regler for oppnevning av medlemmer til forliksrådet enn for 
oppnevninger til utvalget for faste møtefullmektiger, se domstolloven § 57, jf. § 27, jf. 
kommuneloven §§ 7-4 til 7-8, og det er andre hensyn som ligger til grunn for reglene. At 
det er kommunestyret som velger medlemmer til forliksrådet som sådan for fire år, 
mens kommunen oppnevner medlemmer til utvalget av faste møtefullmektiger for inntil 
fire år, er forskjeller som etter departementets syn begrunner at valg-
/oppnevningsperiodene ikke må være sammenfallende. 
 
Når det er opprettet felles forliksråd for flere kommuner i medhold av domstolloven  
§ 27 syvende ledd, skal hver kommune oppnevne medlemmer til utvalget. 
 
Tvistelovforskriften § 3 angir hvor mange møtefullmektiger det enkelte utvalget skal 
eller bør ha. Dette gjelder også for kommuner som slås sammen. Hvilket antall 
møtefullmektiger den nye kommunen skal ha, vil således avhenge av saksmengden i 
forliksrådet og den nye kommunens innbyggertall. Det er angitt et minste antall 
møtefullmektiger i § 3, men det er ikke noe i veien for at den nye kommunen til sammen 
får flere møtefullmektiger enn minimumsantallet. 
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Med hilsen 
 
 
Jostein Haug Solberg 
avdelingsdirektør 
 

Grethe Kleivan 
avdelingsdirektør 
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Osterøy kommune 
Rådhuset 
5282 LONEVÅG 
 
 

  
 

Osterøy forliksråd - informasjon om val av medlemmer - ny periode 2021-
2024 

Vi viser til e-post frå Runar Ludvigsen i høve val av medlemmer til nytt forliksråd for perioden 2021-
2024. Fylkesmannen tek sikte på å sende ut et informasjonsskriv til alle kommunane før sommaren. 
Dette vil i hovudsak innehalde følgjande informasjon:  
 
Kommunane skal velje representantar til eit nytt forliksråd innan 15. oktober 2020 jf. domstollova 
(dl.) § 57. 
 
Det er fleire vilkår som må vere oppfylt for at ein person kan veljast til forliksrådsmedlem. Fordi 
forliksrådsmedlemmene er dommarar, gjeld domstollova § 53 også for dei. Føresegna set krav om at 
forliksrådsmedlemmene må vere: 
 
- norske statsborgarar, menn eller kvinner 
- vederheftige 
- ikkje frådømd stemmerett i offentlege høve 
 
I tillegg inneheld domstollova § 56 visse vilkår: 
 
- vedkomande må ha fylt 25 år. 
- vedkomande må vere under 70 år ved starten av valperioden, jf. § 70 andre ledd nr. 1. 
- vedkomande må vere særskilt eigna til oppgåva og beherske norsk skriftleg og munnleg godt. 
 
Det går også fram at føresegna at personar som ikkje er busett i kommunen kan nekte å ta imot val. 
Etter domstollova § 56 første ledd andre punktum gjeld domstollova §§ 71 – 74 tilsvarande for 
forliksrådsmedlemmene. Det medfører at dei som er utestengde frå val som lekdommarar heller 
ikkje kan veljast som forliksrådsmedlemmer. Føresegnene i domstollova § 71 oppgjev kven som er 
utestengde på grunn av stilling, medan § 72 oppgjev kven som er utestengde på grunn av vandel. 
 
Etter domstollova § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen vert valde i strid med §§ 70- 
72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentast dels gjennom kontakt med den 
enkelte kandidat og dels ved førespurnad til strafferegisteret eller politiet. Ved førespurnader om 
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vandel bør kommunen leggje vekt på at det ikkje skal innhentast meir informasjon enn det som er 
nødvendig for å avklare om personen er valbar etter § 72. 
 
Etter domstollova § 74 kan ein person krevje seg friteken frå val dersom helsetilstanden eller andre 
særlege grunnar tilseier det, eller vedkomande har vore medlem av forliksrådet i to periodar 
tidlegare. 
 
Det er elles ingen formelle grenser for kven som kan veljast som forliksrådsmedlem. Juristar kan 
veljast utover dei unntaka som følgjer av § 71. Tilsette ved kommuneadministrasjonen som ikkje tek 
direkte del i førebuingane eller gjennomføringa av valet kan også veljast. 
 
Forliksråda har ei viktig og krevjande oppgåve. For at dei skal kunne løyse oppgåva, er det derfor 
viktig at det vert valt personar som på alle måtar er skikka til å inneha vervet. Kommunen bør 
oppmode dei valte til å delta på kurs som vert arrangert for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjere 
dei i betre stand til å ivareta oppgåvene til forliksrådet på ein god måte. Slike kurs vert årleg 
arrangert av Samarbeidsutvalet for forliksråd og namsmenn. 
 
For gjennomføringa av valet gjeld kommunelova kapittel 6 med dei avvik som følgjer av domstollova 
§ 57 og 27. 
 
Etter § 57 tredje ledd skal rekkjefølgja ved fleirtalsval både for medlemene og for varamedlemmene 
avgjerast ut frå stemmetala, eller ved loddtrekning når stemmetalet står likt, med mindre 
kommunestyret einstemmig fastset rekkefølgja. 
 
Vidare går følgjande fram av fjerde ledd: 
 
«Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene skal 
være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr. 3 innen den enkelte liste er 
utelukket, skalkandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest 
stemmer. Det same gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant 
varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på 
den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått 
nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje.» 
 
Valet skal meldast inn til Fylkesmannen i tråd med domstollova § 58. Dersom Fylkesmannen finn at 
valet er lovleg, vil vi oppnemne dei valte etter den rekkjefølgja som er fastsett ved valet. I motsett fall 
kan vi krevje at eit kommunen held eit nytt val. 
 
Ut frå dei nemnte vilkåra ber vi om at desse opplysingane følgjer med meldinga om val: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- medlemmene sin fødselsdato 
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- medlemmene si stilling 
- stadfesting på at kommunen har kontrollert at ingen av medlemmene er valt i strid med §§ 53, 
56, og 71-74 
- vedtaket frå kommunestyret og saksframstillinga 
 
 
Med helsing 
 
Anne Kristin Kayser Eitungjerde 
seksjonsleiar 

  
 
Marte Ruvang Karlsen 
seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 

Departementet ønsker innledningsvis å understreke at forliksrådene har en viktig og 
krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det 
som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for 
vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for 
forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets 
oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for 
forliksråd og namsmenn. 

1.1 Forliksrådets sammensetning m.m. 

Domstolloven § 27 gir følgende regler for sammensetningen av forliksrådet: 
 

«I hver kommune skal det være et forliksråd. 

Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant 
medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den 
av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes 
sted. 

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal 
ha to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene 
formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre 
formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som 
leder for domstolen. 

Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes 
i samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet 
fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et 
midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven. 

Den alminnelige namsmannen er sekretariat for forliksrådene i sitt distrikt. Kongen 
kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. 

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme 
domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes 
medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om 
hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om 
hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er 
både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av 
funksjonsperioden etter § 57.» 

1.2 Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 
forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 
vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 
 
I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til 
forliksrådsmedlem: 
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• Vedkommende må ha fylt 25 år. 
• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1. 
• Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet 

til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.  
• Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg. 

 
Valg av forliksrådsmedlemmene skal skje innen 15. oktober året etter 
kommunestyrevalget og valgperioden løper i fire år fra 1. januar året etter. Det gjøres 
ikke unntak fra alderskravet. 
 
Det følger av domstolloven § 57 tredje ledd at «den som ikke bor i kommunen, kan nekte 
å ta imot valg.» Man er altså valgbar selv om man ikke bor i kommunen, men man kan 
nekte å ta imot valget. Om sammenhengen mellom domstolloven § 57 tredje ledd og § 59 
første ledd fremgår det av Bøhns kommentarutgave til domstolloven: «Også hvis et 
forliksrådsmedlem flytter fra kommunen, må det holdes suppleringsvalg, selv om 
medlemmet ønsker å fortsette. Men ettersom folk utenfor kommunen er valgbare, jf. 
merknad 2 til § 56 tredje ledd, er det ikke noe i veien for at kommunestyret kan gjenvelge 
medlemmet dersom vedkommende er villig, […].» 
 
Etter § 74 kan en person kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre 
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av forliksrådet i to 
perioder tidligere. 
 
Digitaliseringen av publikumstjenester innen den sivile rettspleie på grunnplanet vil få 
stor betydning for forliksrådene. Etter planen skal løsningen for forliksrådene 
implementeres høsten 2020. Den digitale løsningen vil blant annet innebære at 
forliksrådets medlemmer skal logge seg på en portal for å lese saker samt signere 
rettsbøker. Det vil derfor være en stor fordel om de forliksrådsmedlemmene som velges 
har god digital kompetanse. 
 
Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller 
utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos 
dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.  
Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.  
 

1.3 Utelukkelse fra valg 

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg 
som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.  

1.3.1 Utelukkelse fra valg på grunn av stilling 

Hensynet til domstolenes uavhengighet, og til at befolkningen skal ha tillit til 
uavhengigheten, begrunner reglene om utelukkelse fra valg på grunn av stilling. Det er 
avgjørende for tilliten til domstolene at domstolene oppfattes å være uavhengige av 
andre statlige myndigheter. De samme hensyn gjør seg gjeldende for den som skal 
velges til forliksrådsmedlem. 
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Domstolloven § 71 lyder: 
 

«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 
1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske 

rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som 

er tildelt begrenset politimyndighet, 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen1 

og dens styre, 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner 

med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som 
tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 
§ 71 nr. 9 utelukker fra valg i den kommunen vedkommende er ansatt i, ikke fra 
tilsvarende valg i andre kommuner. Uttrykket «tar direkte del i» gjelder alle typer 
arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver. 

1.3.2 Utelukkelse fra valg på grunn av vandel 

Regler for hvem som er utelukket på grunn av vandel, fremgår av 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, 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er 

mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 
10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold 
som etter loven kan 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.» 

 
Domstolloven § 72 innebærer at ikke bare straffens art, men også straffens lengde er av 
betydning for hvor lenge en person er utelukket fra valg som forliksrådsmedlem. Etter 
domstolloven § 73 er det kommunen som skal kontrollere at ingen velges i strid med  
§ 71 og § 72. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom 
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kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller 
politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal 
innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare om personen er 
valgbar etter § 72. 
 
For øvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges som 
forliksrådsmedlem. Det er således adgang til å velge jurister utover de begrensningene 
som følger av § 71. Ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke tar direkte del i 
forberedelsen eller gjennomføringen av valget kan også velges.  

1.4 Fremgangsmåten ved valget 

1.4.1 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer 

Valg av forliksrådsmedlemmer skal etter domstolloven § 57 første ledd foregå innen 15. 
oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Det nye forliksrådet trer sammen 1. januar 
det påfølgende år. Valget foretas av kommunestyret selv.  
 
Paragraf 57 lyder: 
 

«Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget 
foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år 
fra 1. januar det påfølgende år. 

 
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som 
følger av paragrafen her og av § 27. 

 
Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene 
bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, 
med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen. 

 
Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det 
blant medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter 
kommuneloven § 7-6 tredje ledd innen den enkelte liste er utelukket, skal 
kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått 
færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet 
om at det også blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom 
det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest 
stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest 
færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste 
opprykk skal skje.» 

 
I kapittel 7 i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(Kommuneloven) er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til folkevalgte organer 
mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik som følger av 
domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg når minst ett 
medlem krever det, og ellers som avtalevalg, jf. kommuneloven § 7-4. Bestemmelsen i 
kommuneloven § 7-6 femte ledd om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til 
anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre 
varamedlemmer. 
 



6 
 

Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan 
fastsette rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider 
gjenvelges uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved forfall 
til forliksrådets møter. 
 
Ved avtalevalg angir kommuneloven § 7-7 tredje ledd hvordan en valgteknisk skal 
oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det blant medlemmene og varamedlemmene 
skal være både kvinner og menn. Når det gjelder forholdsvalg vises til kommuneloven  
§ 7-6, jf. domstolloven § 57.  

1.4.2 Valg av leder for forliksrådet – rekkefølgen for de valgte medlemmene 

Om valg av leder for forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret 
velger én av forliksrådsmedlemmene til «formann». Denne bestemmelsen skal forstås 
slik at kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, 
uten at det avgjøres hvem som skal være «formann». Deretter foretas særskilt valg av 
«formann» blant de tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem 
etter de alminnelige regler i kommuneloven kapittel 7 nevnt over. 
 
Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte 
medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere 
ved «formannens» eller andre medlemmers fravær, jf. domstolloven § 27 tredje ledd. 
Dette vil avhenge av om medlemmene er valgt ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. 
Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til 
kommuneloven § 7-6. Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 7-7. 

1.4.3 Fylkesmannens oppnevning av valgte forliksrådsmedlemmer og 
varamedlemmer 

Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes 
rekkefølgen fastslått, sender kommunen innberetning om valget til fylkesmannen. 
Fylkesmannens oppnevning av forliksrådet og tilsyn med forliksrådets virksomhet, er 
regulert i domstolloven § 58: 

 
«Valget innberettes til fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han 
oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. Ellers 
påbyr han at det i fornøden utstrekning skal holdes nytt valg. 

 
Fylkesmannen fører tilsyn med forliksrådets virksomhet.» 

 
Finner fylkesmannen at valget er foretatt korrekt etter reglene i domstolloven og 
kommuneloven, stadfester han valget. I motsatt fall skal fylkesmannen påby at det 
avholdes nytt valg. 

1.5 Suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer og midlertidig oppnevning 

Adgangen til å foreta suppleringsvalg av forliksrådsmedlemmer følger av domstolloven 
§ 59: 
 

«Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter fra kommunen, eller 
når det opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 
eller 56 første ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre 
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tjeneste, foretar kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid 
som er igjen. Valget foretas som flertallsvalg. 
 
Kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin stilling før tiden 
og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd. 
 
Har noen forfall så forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan 
fylkesmannen oppnevne stedfortredere for den enkelte sak eller for inntil tre 
måneder. Er det ikke tid til å innhente fylkesmannens bestemmelse, kan to 
forrettende forliksrådsmedlemmer midlertidig tilkalle en stedfortreder når partene 
samtykker. 
 
Den som oppnevnes som medlem eller varamedlem etter denne paragraf, kommer i 
rekkefølge etter dem som er oppnevnt tidligere. Dersom det holdes valg på nytt 
medlem fordi formannen har fratrådt e.l., kan kommunestyret selv velge ny 
formann uavhengig av første punktum.» 

 
Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om hvordan stedfortredere skal velges. Behovet 
for stedfortredere oppstår ofte i hastesituasjoner, og da kan det være lite hensiktsmessig 
at kommunestyret foretar valget. I slike situasjoner vil fylkesmannen kunne oppnevne 
stedfortredere etter forslag fra de gjenværende medlemmer i forliksrådet. I praksis kan 
det gjerne skje ved en telefonhenvendelse til fylkesmannen. Det er en forutsetning at 
den eller de stedfortredere som oppnevnes er valgbare, dvs. at de oppfyller vilkårene i 
domstolloven §§ 53 og 56. 
 
Begrunnelsen for § 59 fjerde ledd er at flere fylkesmenn og kommuner har påpekt at det 
ved suppleringsvalg bør være anledning til å velge «formann» uavhengig av den 
rekkefølge som medlemmene er oppnevnt i. Domstolloven § 27 skal forstås slik at 
kommunestyret ved det ordinære valg av forliksråd, skal velge «formann» uten hensyn 
til den rekkefølge som ellers ville gjelde, jf. foran under pkt. 1.4.2. Det samme bør gjelde 
ved suppleringsvalg, slik at en lettere finner løsninger som både forliksrådet og det 
enkelte medlem er tjent med. Lederen for forliksrådet har ofte en større arbeidsbyrde og 
et større ansvar enn de øvrige medlemmer, og lederens evne til å lede forliks- og 
domsforhandlinger er dessuten av stor betydning. Kommunestyret bør innhente 
forliksrådets syn før forslag fremsettes. 
 

2 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 

2.1 Oppnevning til skjønnsmedlemsutvalgene 

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)§ 14 gir 
regler for oppnevning av skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) § 14 lyder: 
 

«I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av 
fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen 
foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år 
fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert 
domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til 
hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet. 
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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 vanligvis 
berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre 
aldersgrense, §§ 71 til 74 og § 79 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til 
fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet 
punktum. 
 
Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende 
oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og 
jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal 
inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og 
privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i.» 

 
Det er fylkestinget som velger skjønnsmedlemmer. Fylkestingets kompetanse til å 
oppnevne skjønnsmedlemmer etter skjønnsprosessloven § 14 kan delegeres til 
fylkesutvalget. Kompetansen kan imidlertid ikke delegeres til kommunene.  
 
Oversikten fylkesrådmannen skal sende tingrettene, skal inneholde samme 
opplysninger om de valgte medlemmene som domstolene har bedt om i forbindelse med 
forslagene. Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, peker for det 
første på en mer generell inndeling innen utvalgene, dernest på vedkommendes 
særskilte kvalifikasjoner dersom dette ikke fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen. 
For eksempel kan opplysning om spesiell fagutdanning være nyttig. 

2.2 Vilkår for å kunne velges til skjønnsmedlem 

Henvisningene i skjønnsprosessloven § 14 annet ledd til domstolloven §§ 70, 71 til 74 og 
79 samt § 90 innebærer at det, i tillegg til de krav til faglige kvalifikasjoner som følger av 
skjønnsprosessloven, i hovedsak skal gjelde de samme krav til personlige forutsetninger 
og formelle forhold for skjønnsmedlemmer som for lagrettemedlemmer og 
meddommere. Den øvre aldersgrensen etter domstolloven § 70 annet ledd nr. 1 gjelder 
imidlertid ikke for skjønnsmedlemmer. Da det er fylkeskommunene som oppnevner de 
fylkesvise utvalgene av skjønnsmedlemmer, skal henvisninger til «kommunen», 
«kommunestyret» og liknende forstås som henvisninger til tilsvarende instanser i 
fylkeskommunen. 
 
Departementet understreker at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av 
utvalget. Særlig må det sørges for at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall 
personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin 
virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og dette hensyn 
bør tillegges betydelig vekt ved valget. 

2.3 Utelukkelse fra valg 

Det gjelder samme regler for utelukkelse fra valg for skjønnsmedlemmer som for valg av 
meddommere og forliksrådsmedlemmer. Det vises til omtalen under pkt. 1.3 ovenfor. 
Det vil da være fylkeskommunen som bør foreta undersøkelse av foreslåtte kandidater 
eller valgte medlemmer av utvalget opp mot strafferegisteret. 
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2.4 Fremgangsmåten ved valget 

2.4.1 Innledende behandling – domstolenes og kommunenes oppgaver 

Tingrettene må i god tid sende sitt forslag til antall skjønnsmedlemmer til 
fylkeskommunen, med gjenpart til kommunene i domssognet.  
 
Tingrettene bør også kunne foreslå skjønnsmedlemmer med navn til fylkeskommunen. 
Allerede oppnevningsadgangen i den enkelte sak tilsier dette. I Ot.prp. nr. 18 (1971-72) 
side 25 heter det at «Departementet mener at fylkestinget skal ha plikt til å innhente 
forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene som må forutsettes å ha god 
kjennskap til hvem som egner seg som skjønnsmenn. Fylkestinget bør for øvrig også kunne 
henvende seg til andre faginstanser eller folkevalgte organer for å få forslag.». Også 
ordlyden i skjønnsprosessloven § 14 første ledd første punktum «oppnevnes av 
fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene» understøtter dette. 
 
Fordelingen av antall skjønnsmedlemmer på den enkelte kommune i domssognet 
bestemmes etter folketallet i kommunene. Departementet mener at det mest praktiske 
er at fylkeskommunen, som i siste omgang er ansvarlig for valget, på forhånd fastsetter 
denne, og gir domstolene og kommunene en meddelelse om dette. (Denne legges til 
grunn i den grad det ikke, etter forslag fra enkelte domstoler, har vært aktuelt med 
justeringer av antallet fra departementets side). 
 
Kommunestyret bør avgi forslag om kandidater i god tid, slik at det igjen kan behandles 
av fylkestinget i henhold til de frister som gjelder, jf. 2.1. 
 
Det samlete forslag bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om 
ønskelig kan forslagene begrunnes. Det gjelder ellers ingen særskilte regler for 
uttakingen av kommunestyrene (det er intet til hinder for at dette skjer ved forholdsvalg 
dersom dette kreves). 
 
Oversikten over skjønnsmedlemmer skal inneholde opplysninger om de foreslåttes 
navn, adresse, fødselsnummer, yrke og stilling, eventuelt telefonnummer til arbeidsted 
og privat, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke 
dekkes av yrkesbetegnelsen. 
 
En oversikt over antall skjønnsmedlemmer i de forskjellige fylkene og domssognene 
følger vedlagt. 

2.4.2 Fylkestingets oppnevning av utvalgene 

Det er mest hensiktsmessig at valget foretas samtidig med valg av lagrettemedlemmer, 
meddommere og forliksrådsmedlemmer. Valget vil i så fall foretas av det nye 
fylkestinget. Fylkesrådmannen bør sette frist overfor domstolene og kommunene for 
innberetning av forslagene. 
 
Ved oppnevningen i fylkestinget henvises til de alminnelige saksbehandlings- og 
avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig, så langt disse passer. 
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Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter fylkestingsvalget, sende oppgave 
over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og jordskifterettene i 
fylket og til vedkommende lagmannsrett, jf. § 14 tredje ledd.  

2.5 Ajourføring og sletting i valgperioden – ny oppnevning 

Fylkesrådmannen skal slette et skjønnsmedlem fra utvalget når et skjønnsmedlem 
flytter fra fylket eller vilkårene for sletting for øvrig foreligger etter reglene i 
domstolloven § 76 første eller annet ledd, jf. skjønnsprosessloven § 15, som lyder: 
 

«Sletting av skjønnsmedlemmer fra utvalget, jf § 14, foretas av fylkesrådmannen 
når et skjønnsmedlem flytter fra fylket eller for øvrig vilkårene for sletting 
foreligger etter reglene i domstolloven § 76 første eller annet ledd. Før avgjørelse 
treffes, skal vedkommende skjønnsmedlem så vidt mulig få høve til å uttale seg, og 
han skal om mulig gis meddelelse om resultatet. Reglene i domstolloven § 76 tredje 
ledd om klage gjelder tilsvarende. Klagen går til lagmannsretten. Istedenfor et 
skjønnsmedlem som er slettet, oppnevner fylkesrådmannen en annen. 

 
Beslutning om endringer i skjønnsmedlemutvalget meddeles tingrettene og 
jordskifterettene i fylket og vedkommende lagmannsrett.» 

 
Av hensyn til at medlemmene av skjønnsmedlemsutvalget ofte kan være aktuelle for 

oppnevning ved flere domstoler, bør melding om adresseendringer og slettelsesgrunner 

fra vedkommende (eller fra pårørende) som regel gis direkte til fylkesrådmannen. 

Dersom vedkommende domstol har mottatt opplysning om flytting eller 

slettelsesgrunner, bør dette straks videreformidles til fylkesrådmannen. 

Fylkesrådmannen skal informere de som velges om at de plikter å gi melding om alle 

endringer av betydning. 
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BIR AS - val av representantar til bedriftsforsamling, styre og klagenemnd - forslag på 
kandidatar  
 

Vedlegg: 
Notat til eierne ifm valg 2020 BIR 
Referat EIERMØTE i BIR 20200219 
Signert protokoll fra BF 20191213 
Notat til våre eiere ifm valg 2020 BIR  - en påminnelse 
Notat til eierne ifm valg 2020 BIR 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
Rådmannen gjer ikkje framlegg. 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Med brev av 04.03. 2020 til eigarkommunane har BIR bede om forslag på kandidatar til ulike verv i 
selskapet.  
 
Bedriftsforsamlinga: Etter endring i eigarsamansetjinga skal bedriftsforsamlinga ha 21 medlemmer; 
14 frå eigarane og 7 frå dei tilsette. Av dei 14 frå eigarkommunane skal Bergen kommune ha 8 og dei 
andre 6 kommunane 1 kvar. Kommunen sjølv peikar ut sin representant. 
 
Valorgan: Generalforsamlinga. 
 
Styret i BIR AS (konsernstyret): Konsernstyret har 8 medlemmer, 6 frå eigarkommunane og 2 frå dei 
tilsette, alle med vararepresentant. Bergen kommune skal ha 4 representantar, og dei andre 6 
eigarkommunane har 2 representantar. 
 
Valorgan: Bedriftsforsamlinga etter innstilling frå valnemnda 
 
Klagenemnda: Alle eigarkommunane skal velja ein medlem med vara til klagenemnda. Valperioden er 
4 år og følgjer valperioden. Klagenemnda har 3 faste medlemmer med vara, og Bergen skal alltid ha 
minst 1 fast medlem. Medlemmer som ikkje er faste blir kalla inn når det er saker frå eigen 
kommune, jfr. reglement for klagehandsaming, pkt. 2, bokstav f. 
 
Valorgan: Bedriftsforsamlinga etter innstilling frå valnemnda. 
 



Valnemnd: Valnemnda har 4 medlemmer og er vald for perioden 2018 – 2022 med slik 
protokolltilførsel frå generalforsamlinga: «Det kan være grunn til ny vurdering av valgnemndas 
sammensetning når kommunesamanslåingen er ferdig.» 
 
Eigarane må difor vurdera om det er behov for å gjera endringar i valnemnda. 
 
Etter vedtak på eigarmøtet 19. februar d.å. vart ordninga med eigarrepresentasjon i BIR sine døtre 
avvikla, og kommunen skal difor ikkje foreslå kandidatar til styra for desse selskapa. 
 
 
Bedriftsforsamlinga i BIR skal haldast 12. juni 2020 og generalforsamlinga vert halden 25. juni. 
Frist for forslag til val er 25. mai til bedriftsforsamlinga, og 15. juni til generalforsamlinga. 
 
I inneverande periode har desse vore valde (sjå H-sak 011/16, 02.03.2016): 
 
Bedriftsforsamlinga: Alf T. Mortensen, FRP, med vara Ingemar Tepstad, H. 
 
Klagenemnda: Medlem Torunn Åsheim, AP, med vara Jon Flydahl Blichfeldt, MDG 
 
Konsernstyret: Kari Foseid Aakre. 
 
 
Vurdering 
Heradsstyret må foreslå sine kandidatar til dei ulike verva i selskapet. 
 
 
Folkehelse          – ikkje vurdert i saka 
Miljø                - ikkje vurdert i sak  
Økonomi          - ikkje vurdert i saka 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til heradsstyret. 
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Til: BIRs eierkommuner  

Fra: Anne Margrethe Hausvik, leder 
virksomhetsstyring i BIR AS og 
sekretær for konsernstyret 

Dato: 04.03.2020 

Avdeling: BIR AS Arkivsak: 20/00136 - 2 

Kopi til: Leder og sekretær for BIRs valgnemnd, administrerende direktør i BIR, 
HR-sjef i BIR AS (sekretær for ansattes valgnemnd), leder for BIRs 
bedriftsforsamling. 

 
Valg av representanter til verv – valg 2020. 
 

I 2020 skal det gjennomføres nyvalg til en rekke verv i BIR.  I den forbindelse ønsker vi 
å informere våre eiere om viktige datoer, og minne om hvem som har roller og ansvar 
knyttet til valgprosessene.  Notatet gjengir også noen fakta knyttet til representasjon i 
de ulike fora, samt noen viktige frister. 

A - BIRs bedriftsforsamling 

2/3 av representantene velges av eierne gjennom generalforsamlingen. 

Siste valg var 30.6.2016, og nyvalg nå den 25.6.2020. 

Sammensetning av bedriftsforsamlingen – i dag 

BIRs bedriftsforsamling består av 27 representanter, herav 18 representanter fra eiere 
og 9 fra de ansatte. 

Av de 18 eierrepresentantene stiller 10 fra Bergen kommune og 1 fra hver av de øvrige 
eierkommunene.   

Endret sammensetning gjeldende for valget 2020. 

Nå som Sund kommune – ved omdannelsen av Øygarden kommune- har gått ut av BIR 
samarbeidet og Fusa og Os er slått sammen til Bjørnafjorden kommune, foreslås en 
reduksjon med to representanter hver, 2 færre fra Bergen, 2 færre fra øvrige 
eierkommuner og 2 færre fra de ansatte. Bedriftsforsamlingen går fra 27 til 21 
representanter. 

En nedskalering i tråd med den oppskalering som ble gjort i 2004 da Kvam herad ble eier i 
BIR og bedriftsforsamlingen gikk fra 24 til 27 representanter, og i tråd med Aksjonæravtalens 
pkt. 5.   

 

 



BIR AS 

Notat 

 

 

 
 Utarbeidet av: Hausvik 

Revidert dato/nr: - / - Gjennomgått av:  

https://biras-
my.sharepoint.com/personal/anne_hausvik_bir_no/Documents/Risik
ostyring og kontroll/Generalforsamlinger og valg/Valg 2020/Notat til 
eierkommuner ifm valg 2020 4.3.2020.docx 

Godkjent av:   

2 av 5 

 

 

 

På eiermøte i BIR den 19.2.2020 uttalte eierne som følger; 

Eiermøtet ber om at bedriftsforsamlingen reduseres fra 27 til 21 representanter; 2 færre fra 
Bergen, 2 færre fra omegnskommuner og 2 færre fra ansatte. 
 
Representasjon etter nedskalering: 
 
BIRs bedriftsforsamling består av 21 representanter, herav 14 representanter fra eiere 
og 7 fra de ansatte. 

Av de 14 eierrepresentantene stiller 8 fra Bergen kommune og 1 fra hver av de øvrige 6 
eierkommunene.   

Fra aksjonæravtalen,  
Det er kommunene selv som utpeker sine representanter.   
 
Samlet innstilling (pkt. A) av representanter sendes sekretær for konsernstyret, Anne 
Margrethe Hausvik. 

Anne.hausvik@bir.no 
 
 

B - Styret i BIR AS (konsernstyret) 

Velges av bedriftsforsamlingen etter innstilling fra BIRs valgnemnd.  Se mandat vedlagt. 

Vedlegg 1. 

Siste valg var 8.6.2018 og nyvalg den 12.6.2020. 

Sammensetning av konsernstyret. 

Konsernstyret har 8 medlemmer, hvorav 6 representanter eierne og 2 representerer de 
ansatte.   Hver av disse representantene skal ha en vararepresentant.  

Av de 6 eierrepresentantene stiller Bergen kommune med 4 og 2 fra øvrige 
eierkommuner. 
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C - BIRs klagenemnd 

Velges av BIRs bedriftsforsamling etter innstilling fra BIRs valgnemnd. 
Bedriftsforsamlingen fastsetter også klagenemndas instruks.   

Siste valg var 17.6.2016, og nyvalg nå den 12.6.2020. 

Sammensetning av klagenemnden.  

Se vedlagt instruks for BIRs klagenemnd slik fremlagt for konsernstyret (30.1.2020) og 
på eiermøte (19.2.2020), revidert utgave. Fremlegges for bedriftsforsamlingen 
12.6.2020. Valg av medlemmer er regulert i avsnitt 3, gjengitt under. 

VALG AV MEDLEMMER TIL KLAGENEMNDA  
- Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.  
- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne skal lede 
klagenemnda  
- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer  
- De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige eierkommunene, og 
disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner  
- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f.  
- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til 
Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer.  
 

Vedlegg 2. 

 

D - BIRs valgnemnd. 

Valgnemnda i BIR består av følgende representanter, valgt på generalforsamlingen den 
28.6.2018.   

• Finansbyråd for Bergen kommune (leder) 
• Fagsjef for eierskap i Bergen kommune (sekretær) 
• Ordfører i Os kommune 
• Leder av bedriftsforsamlingen 
 

Disse ble valgt for perioden 2018-2022 med følgende protokolltilførsel; 

«Det kan være grunn til ny vurdering av valgnemndas sammensetning når 
kommunesammenslåingen er ferdig». 

Valgnemndas representanter er følgelig ikke på valg, men grunnet 
kommunesammenslåingen og protokolltilførselen gjort på generalforsamlingen den 
28.6.2018, bes eierne vurdere eierrepresentasjonen som i dag står på Os kommune. 
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Valgnemnda skal ifølge sitt mandat avgi innstilling som følger: 

 

           Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 
• Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i BIR AS, herunder innstilling til valg av 

styreleder og nestleder.    
Innstilling til styret i BIR AS (generalforsamling for nedennevnte døtre) for; 

• Valg av ett medlem samt varamedlem til BIR Avfallsenergi AS, BIR Privat AS, BIR Transport AS, 
BIR Nett AS, BIR Bedrift AS og TH Paulsen AS (senere endret til WasteIQ etter at TH Paulsen 
ble innfusjonert i BIR Bedrift). 
Innstilling til generalforsamlingen i BIR AS for; 

• Valg av medlemmer samt varamedlemmer til valgnemnden 
Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 

• Valg av medlemmer og varamedlemmer til BIRs klagenemnd i tråd med klagenemnda egen 
instruks, herunder sikre korrekt rullering av de faste medlemmene. 
 
Med gult utgår. Se punkt E under. 
 

 

Samlet innstilling (B, C og D) av representanter sendes sekretær for konsernstyret, Anne 
Margrethe Hausvik. 

Anne.hausvik@bir.no 

 
 

E - BIRs døtre med eierrepresentasjon i styret. 

Dette er nå historie etter behandling i konsernstyret (30.1.2020) og etter å ha vært 
fremlagt på eiermøte (til uttale) den 19.2.2020. 

På eiermøte i BIR den 19.2.2020 uttalte eierne som følger; 

Eiermøtet ber om at ordningen med eierrepresentasjon i BIR sine døtre avvikles. 
 
 

F – viktige datoer og frister. 

 

 Viktige datoer    

Bedriftsforsamling 
 Generalforsamling i 

BIR AS 
12.06.2020  25.06.2020 
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Minner om frister for utsendelse av innkallinger; 

• Generalforsamling – en uke 

• Bedriftsforsamling – to uker 

Vi ber om at alle med ansvar for innstillinger til valg oversender sine innstillinger i god 
tid, og vi setter følgende frister.  

Til bedriftsforsamlingen senest 25.5.2020. 

Til generalforsamlingen senest 15.6.2020. 

Se vedlegg 3 for tabellarisk oppstilling av ansvar og frister. 

 

Vedlegg: 

1. Mandat for BIRs valgnemnd 

2. Instruks for BIRs klagenemnd, herunder regler for nemndas sammensetning. 

3. Tabellarisk oppstilling valg 

 

Dersom dere har spørsmål til tilsendt notat eller vedlegg, ta kontakt med sekretær for 
konsernstyret Anne Margrethe Hausvik, mobil 958 13 058, eller på e post 
anne.hausvik@bir.no. 
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Instruks for valgnemnden i BIR  
1. Mandat 
 
Valgnemndens mandat er å avgi innstilling som følger:  
  
 Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 

• Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i BIR AS, herunder innstilling til valg av 
styreleder og nestleder.    
Innstilling til styret i BIR AS (generalforsamling for nedennevnte døtre) for; 

• Valg av ett medlem samt varamedlem til BIR Avfallsenergi AS, BIR Privat AS, BIR Transport AS, 
BIR Nett AS, BIR Bedrift AS og TH Paulsen AS.   
Innstilling til generalforsamlingen i BIR AS for; 

• Valg av medlemmer samt varamedlemmer til valgnemnden 
Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 

• Valg av medlemmer og varamedlemmer til BIRs klagenemnd i tråd med klagenemnda egen 
instruks, herunder sikre korrekt rullering av de faste medlemmene. 
 

 
2. Sammensetning, valg og godtgjørelse 
 
Valgnemnden består av 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen i BIR AS. Det velges personlige 
vararepresentanter. 
 
Valgnemnden skal bestå av to medlemmer fra Bergen kommune, leder i bedriftsforsamlingen i BIR AS, 
samt ett medlem fra andre BIR-kommuner. Bergen kommune skal ha ledervervet gjennom 
Finansbyråd. 
 
Valgnemnden skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Ledende ansatte kan ikke være medlem 
av valgnemnden.  
 
Valgnemndens medlemmer velges normalt for fire år av gangen.  

 
Bedriftsforsamlingen i BIR AS fastsetter godtgjørelse til valgnemnden. Valgnemndens kostnader 
bæres av BIR AS. 
 
3. Saksbehandlingsregler 
 
Møter i valgnemnden avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer 
ber om det. Valgnemndens leder har hovedansvaret for komiteens arbeid. 
 
Valgnemndens innstilling skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte 
følge av gjeldende lovgivning, vedtekter og aksjeeieravtale (BIR AS). 
 
Kandidatene som foreslås av valgnemnden, må være forespurt om de er villige til å påta seg det 
vervet de foreslås til. 
 
Valgnemndens innstillinger skal foreligge og oversendes aktuelle organ innenfor de frister som gjelder 
for saksbehandling i de ulike organene. 



Forskrift om håndtering av husholdningsavfall § 13 fastslår at «klage på enkeltvedtak med hjemmel i 
denne forskriften fremsettes for BIR. Dersom BIR opprettholder vedtaket oversendes det til en 
særskilt klagenemnd. Nemda er politisk oppnevnt av BIRs eierkommuner. Klagenemndas vedtak kan 
ikke påklages.» 

1. ROLLER OG ANSVAR 
- BIR Privat AS gjør enkeltvedtak etter forskrift om innsamling av husholdningsavfall, og er 

underinstans i klagebehandlingen.  
- BIR AS stiller sekretær til rådighet for Klagenemnda.  
- Klagenemnda i BIR gjør endelig vedtak i klagesaker etter forskrift om innsamling av 

husholdningsavfall.  
 

2. SAKSBEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTAK MED HJEMMEL I FORSKRIFT OM INNSAMLING AV 
HUSHOLDNIGNSAVFALL  
a) Saksbehandler i BIR Privat AS behandler klagen i henhold til forvaltningslovens § 33. 
b) Dersom BIR Privat AS opprettholder sitt vedtak, kan BIR Privat AS gi en uttalelse om 

saken til Klagenemnda. BIR Privat AS skal sende kopi av eventuell uttalelse til partene i 
saken. (For å sikre kontradiksjon.) 

c) BIR Privat AS oversender sakens dokumenter til BIR AS/Klagenemndas sekretær.  
d) BIR AS/sekretær for Klagenemnda har ansvar for å påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før Klagenemndas behandling.  
e) Sekretæren skal sende ut innkalling med saksfremlegg og tilhørende dokumentasjon til 

medlemmene i Klagenemnda senest to uker før møtet. 
f) Sekretæren skal sørge for at BIRs eierkommuner er representert ved behandling av 

klager fra de respektive eierkommunene. Dette sikres ved at sekretæren kaller inn 
medlemmer fra eierkommunene som ikke har et fast medlem i Klagenemnda, når det er 
saker fra den aktuelle kommunen. Medlemmet deltar kun på saken fra sin eierkommune.   

g) Klagenemnda fastsetter møteplan for møter i klagenemnda. Det skal gjennomføres 
minimum ett møte pr halvår. Møtene kan gjennomføres via digitale medier dersom 
Klagenemndas faste medlemmer er enige.  

h) Etter avtale med klagenemndas leder kan sekretæren invitere saksbehandler i BIR Privat 
AS eller andre fagpersoner til møte for å orientere Klagenemnda i enkeltsaker. Utover 
dette deltar kun Klagenemndas medlemmer og sekretær.   

i) Klagenemnda behandler klagen i henhold til forvaltningsloven § 34.  
j) Møtene i Klagenemnda skal protokollføres. Sekretæren oversender endelig vedtak til 

sakens parter.    
 

3. VALG AV MEDLEMMER TIL KLAGENEMNDA 
- Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.  
- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne 

skal lede klagenemnda 
- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer 
-  De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige 

eierkommunene, og disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner 
- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f. 
- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til 

Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer.  
 



Vedlegg 3 til notat

Fora Velges av Dato for siste valg Velges for Neste valg Innstilling sendes Frist

Valgnemnd Generalforsamlingen 28.06.2018 fire år 2022

Sekretær for konsernstyret dersom 

det skal gjøres endring ifm 

kommunesammenslåingen.

15.06.2020 

dersom 

endringer

Klagenemnd

Bedriftsforsamlingen 

etter innstilling fra 

valgnemnda. 17.06.2016 Følger kommunevalgene

Bedriftsforsamlingen 

12.06.2020 Sekretær for konsernstyret. 25.05.2020

Bedriftsforsa

mlingen

2/3 velges av eierne 

gjennom 

generalforsamlingen 30.06.2016 fire år

Generalforsamlingen 

25.06.2020 Sekretær for konsernstyret. 15.06.2020

Styret i BIR AS

Bedriftsforsamlingen 

etter innstilling fra 

valgnemnden. 08.06.2018 to år (aksjelov og vedtekter)

Bedriftsforsamlingen 

12.06.2020 Sekretær for konsernstyret. 25.05.2020



Side 1

REFERAT FRA EIERMØTE I BIR AS

Dato: 19.02.2020 kl. 10:00 –12:00
Sted: Møterom Jekteviken, Conrad Mohrs vei 15, BERGEN

EIERREPRESENTANTER
Erlend Horn Bergen
Stein Trengereid Bergen
Kolbjørn Akervold Bergen
Unn Hovde Bergen
Roald Stenseide Askøy
Trine Lindborg Bjørnafjorden
Lars Fjeldstad Osterøy
Knut Harald Frøland Samnanger

DELTAKERE FRA STYRET
Aslak Sverdrup Styrets leder
Kari Foseid Aakre Medlem

DELTAKERE FRA ADMINSTRASJONEN
Steinar Nævdal, administrerende direktørBIR AS
Ove Knudsen, økonomisjef BIR AS
Eva Skjold, kommunikasjonssjef BIR AS
Toralf Igesund, FOU –sjef BIR AS
Anne Margrethe Hausvik, leder virksomhetsstyring BIR AS
Kjell Espen Søraas, prosjektsjef eiendomsutvikling BIR AS
Morten Straume, eiendomssjef BIR AS
Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Privat AS

Referent: Anne Margrethe Hausvik

1 2 saker stod på agendaen.

1 - Presentasjon av BIR
Steinar Nævdal presenterte BIR konserneti et historisk perspektivog med
fokus på den lovpålagte oppgaven BIR er tildelt ved enerett. Sammensetning
av konsernets styrende organer, organisering, selvkostfond,
likebehandlingsprinsipp og kundetilfredshet var også tema som ble viet
oppmerksomhet.
.
Eiermøtet uttalte
Eiermøtet tarsaken til orientering.

2 - Revisjon av konsernstrategien



Side 2 
 

 Steinar Nævdal presenterte utkast til revidert konsernstrategi gjennom en 
kortversjon – introduksjon til strategidokumentet.   Han fortalte også kort om 
hvordan konsernledelsen hadde jobbet gjennom høsten, med PWC som 
facilitator.  Under prosessen har det vært gjennomført intervjuer med eksterne 
interessenter og eiere, og representanter fra medarbeidere er involvert. 
Revidert konsernstrategi skal gjelde for perioden 2020 til 2024. 

 
Eiermøtet uttalte 

  Eiermøtet tar den reviderte konsernstrategien til etterretning. 
 
 3 - Sirkulær økonomi og digitalisering    
 Steinar Nævdal presenterte saken og gav en innføring i utviklingen av nye 

verdikjeder, fra lineære til sirkulære verdikjeder. Forretningsmodeller er i 
endring. Viktige suksesskriterier for å få til sirkulære verdikjeder vil være 
standardisering, kunnskap om produktdata og kontroll med farlige stoffer. Vi 
trenger digitale plattformer for registrering, dataflyt og integrasjon mellom 
aktører.                 

 
Eiermøtet uttalte 

  Eiermøte tar saken til orientering. 
 
  4 - Utbytte for regnskapsåret 2019                       
 Steinar Nævdal presenterte foreløpige tall for regnskapsåret 2019. 
 

• Ordinært driftsresultat 2019   65 mnok  
• Salg av Conrad Mohrs vei 15 165 mnok 
• Resultat 2019 230 mnok 

 
• Resultat 2019, etter skatt (230x78%=) 179 mnok 
• Kjøp av aksjer - 20 mnok 
• Utbyttegrunnlag 159 mnok 
• Forslag til utbytte (159x50%=) 79,5mnok 

 
Eiermøtet uttalte 

  Eiermøtet ber om at det gis et utbytte tilsvarende 50% av resultat etter skatt. 
  Kjøp av aksjer fra Øygarden kommune går til fratrekk i utbyttegrunnlaget. 
 
  5 - Styrerepresentasjon i døtre  
  Steinar Nævdal trakk opp de historiske linjene for hvorfor BIR har 

eierrepresentasjon i 6 av sine datterstyrer. 
  
  BIR Privat AS 
  BIR Transport AS 
  BIR Avfallsenergi AS 
  BIR Nett AS 
  BIR Bedrift AS 
  WasteIQ AS 
 



Side 3 
 

  Ordningen er i utakt med slik et konsern vanligvis organiseres, og forslaget til 
endring er kommet fra vår største eier. 

 
  På styremøtet den 30.1.2020 ble følgende vedtak gjort i konsernstyret: 

1. Forslag om endring av styrerepresentasjon tas opp med eierne på f.k. eiermøte. 
2. Ved positiv tilbakemelding gjennomføres endringene med virkning fra f.k. 

generalforsamlinger. 
                              

Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet ber om at ordningen med eierrepresentasjon i BIR sine døtre 
avvikles 
 

  6 - Mandat for valgnemnden 
Steinar Nævdal orienterte kort om valgnemnda sitt mandat og bakgrunnen for 
at dette foreslås utvidet til også å gjelde innstilling av medlemmer til BIRs 
klagenemnd. Klagenemnda er et viktig organ, og er hjemlet i avfallsforskriftens 
§ 13, og det er naturlig at BIRs valgnemnd får ansvaret for å sikre en god 
valgprosess også i forhold til klagenemndas medlemmer.  Praksis har vært at 
det er BIR sin egen administrasjon som har håndtert prosessen rundt valg til 
klagenemnda. 
 
Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet gir sin tilslutning til forslag til nytt mandat for valgnemnden. 

   
  7 - Representanter til bedriftsforsamlingen      
  Steinar Nævdal presenterte bakgrunnen for forslaget om å redusere antallet 

representanter i BIRs bedriftsforsamling fra 27 til 21. Frem til 2004 besto 
bedriftsforsamlingen av 24 representanter, 8 fra Bergen, 8 fra øvrige 
eierkommuner og 8 fra de ansatte.  Da Kvam herad ble eier i 2004, ble det gitt 
en ekstra representant til hhv Bergen, øvrige eierkommuner og til de ansatte, 
og bedriftsforsamlingen økte fra 24 til 27 representanter. Nå som Sund 
kommune – ved omdannelsen av Øygarden kommune- har gått ut av BIR 
samarbeidet og Fusa og Os er slått sammen til Bjørnafjorden kommune, 
foreslås en tilsvarende reduksjon med to representanter hver, 2 færre fra 
Bergen, 2 færre fra øvrige eierkommuner og 2 færre fra de ansatte. 
Bedriftsforsamlingen går fra 27 til 21 representanter. 

 
Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet ber om at bedriftsforsamlingen reduseres fra 27 til 21 
representanter; 2 færre fra Bergen, 2 færre fra omegnskommuner og 2 færre 
fra ansatte. 

 
  8 - Nye Øygarden  
  Steinar Nævdal presenterte status i gjennomførte og planlagte aktiviteter i 

forbindelse med uttreden av Sund kommune, herunder inngåtte avtaler, hvor 
BIR Transport AS har fått tildelt en midlertidig enerett fra Øygarden kommune, 
med tilhørende transportavtale. Når det gjelder aksjeoverdragelsen venter BIR 
på en tilbakemelding fra Øygarden kommune før man enes om pris.  For øvrig 
er salg av gjenvinningsstasjon, oppsamlingsutstyr og løsøre gjennomført. 



Side 4 
 

Tidligere BIR ansatte ved gjenvinningsstasjonen på Sund drifter fortsatt 
stasjonen og er ansatt i Fjellvar AS. 

 
Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet tar saken til orientering. 

 
  9 - Flytting til Nygårdstangen      
   Morten Straume presenterte saken og viste skisser over byggets plassering i 

landskapet. Konkurranse for bossnett-terminal og kontorbygg Nygårdstangen 
ble publisert den 3.2.2020.  Tilbudsfrist er satt til 6.3.2020.  Endelig 
investeringsbeslutning tas i løpet av våren, og i august 2020 planlegges 
oppstart grunnarbeider. Innflytting kontordel og oppstart prøvedrift planlagt til 
Q4 2022. 
 
Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet tar saken til orientering. 

 
  10 - Flytting til Espehaugen      
  Kjell- Espen Søraas presenterte saken. Konkurranse – entreprise 

verkstedbygg Espehaugen 52 ble publisert 20.1.2020. Tilbudsfrist er satt til 
17.4.2020. Søraas gikk igjennom illustrasjoner og skisser for verkstedbygg og 
tomt.  Verkstedbygget bygges ihht krav for BREEAM-sertifisering. Endelig 
investeringsbeslutning tas i løpet av våren, og i august 2020 planlegges 
byggestart.  Forventet overtagelse desember 2021. 
 
Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet tar saken til orientering. 

 
   11 - Gjenvinningsstasjon Salhus og Kvam 
  Kjell- Espen Søraas presenterte kort planene for ombygging av     

gjenvinningsstasjonen på Salhus på kort og lang sikt samt den nye stasjonen 
som skal bygges i Kvam. På kort sikt gjøres en enkel oppgradering på Salhus, 
planlagt ferdigstilt mai 2020.  Høsten 2020 starter planlegging av en 
permanent oppgradering av gjenvinningsstasjonen på Salhus. I Kvam får man 
en helt ny gjenvinningsstasjon i Sandvenhagen like utenfor Norheimsund. 
Tomten er nettopp overtatt, og anleggsarbeidene planlegges å starte i januar 
2021, med ferdigstillelse i desember 2021. 

  
Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet tar saken til orientering. 
 

  12 - Mat til mat - status 
Toralf Igesund presenterte saken. Prosjektet er en viktig brikke i BIRs 
strategiske arbeid knyttet til utnyttelse av ressurser gjennom sirkulære 
verdikjeder. Prosjektet er omfattende og har en foreløpig plan om å være 
avsluttet i 2025, med tydelige milepæler underveis. 
 
Eiermøtet uttalte 
Eiermøtet tar saken til orientering. 
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P r o to k o l l

B e d r i fts fo r s a m l i n g e n

Dato: 13.12.2019 kl. 12.30 –14.30
Sted: Scandic Ørnen Hotell, BERGEN

DISSE MØTTE FORFALL

Fra Askøy Jannicke Bergesen Clarke
Fra Bergen Jarle Brattespe
« Anders Skoglund
« Jarle Sørås
« Rosa Herdlevær
« Roald Stigum Olsen
« Wencke Hystad
« Hege Solbakken
« Kjell Magne Fagerbakke
« Mads Kleven
« May-Britt Nordås

Fra Fusa Atle Kvåle
Fra Kvam Frode Nygård
Fra Os Gunnar Kvåle
Fra Osterøy Alf T. Mortensen
Fra Samnanger Kjell Roar Norvik
Fra Sund Kari Anne Landro
Fra Vaksdal Sigmund Simmenes Eirik Haga

Arbeidstaker Elin Stadsnes
Marius Samuelsen

John A. Knudsen
Øyvind Setvik

Lars Vassenden
Knut Schjerven Roald
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad
Espen Andre Møller

Styret BIR AS Aslak Sverdrup (siste del av møtet)
Gustav Bahus
Hans Edvard Seim
Kari F. Aakre
Ena Helland

BIR Adm. Steinar Nævdal
Ove Knudsen
Morten Straume
Toralf Igesund
Per Heiberg-Andersen
Terje Strøm
Eva Skjold
Anne Margrethe Hausvik

Sekretær/referent: Anne Margrethe Hausvik
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Styrets nestleder, Gustav Bahus, åpnet møtet og ønsket velkommen.  
Møtet ble ledet av ordfører i Fusa kommune, Atle Kvåle, leder i Bedriftsforsamlingen. 
 
 
BESLUTNINGSSAKER 
 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Det ble stilt spørsmål til om ikke møtene i Bedriftsforsamlingen i fremtiden kunne 
legges til andre dager enn fredag før pinse eller til fredag i den mest hektiske 
juletiden. Møteleder ville ta innspillet med seg videre.   
 
Vedtak 
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent 

 
Valg av representanter til å undertegne protokoll 
 
Vedtak 
Roald Stigum Olsen og Wenche Hystad ble valgt til å undertegne protokollen 
sammen med møteleder Atle Kvåle.  

 
Godkjenning av protokoll fra bedriftsforsamling 7. juni 2019. 

 
  Vedtak 
  Protokoll ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 03/19  Styreinstruks - beslutning 
  Det vises til utsendt dokument i saken. Steinar Nævdal presenterte saken. 
 

  Vedtak 
 Bedriftsforsamlingen godkjenner styreinstruks slik fremlagt i møtet. 
 

 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 02/19  Budsjett 2020 BIR konsern - orientering 

  Det vises til utsendt dokument i saken. Steinar Nævdal presenterte konsernets 
budsjett for 2020.   

   
  Vedtak 

 Bedriftsforsamlingen tar budsjett for BIR konsern 2020 til orientering. 
 

 
PRESENTASJONER HOLDT I MØTET (andre orienteringer). 
 
1. Nye Øygarden valgte bort BIR. Ove Knudsen orienterte. 
2. Produksjon av alger. Toralf Igesund orienterte. 
3. Utbygging og flytting. Morten Straume orienterte. 
4. Utbygging av bossnett, Mindemyren. Terje Strøm orienterte. 
5. BIR sitt engasjement på Balkan. Toralf Igesund orienterte. 
6. Hytterenovasjon, kildesortering. Per Heiberg-Andersen orienterte. 



Det var stor interesse og engasjement knyttet til sakene som ble presentert.

Eventuelt.

1.
Roald Stigum Olsen (Bergen) hadde et spørsmål til administrasjonen knyttet til eiermøter. Detopplevdes frustrerende at Bedriftsforsamlingen Ikke fikk kjennskap til de saker som var oppe påeiermøtene. Steinar Nævda) orienterte om at BIRs administrasjon skriver referat fra eiermøter somdistribueres til samtlige eierkommuner. Det blir da avgjørende at eierne selv distribuerer dettevidere.

2. Hege Solbakken (Bergen) understreket viktigheten av at valgkomiteen bør kunne legge frem flerekandidater til verv som skal fylles til våren, slik at det blir et reelt valg.

Bergen If2 2019

AtlC

/ Leder

Roald StiÛm Olsen Wenche Hystad
Medlem Medlem
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Fra: Anne Margrethe Hausvik <anne.hausvik@bir.no> 
Sendt: onsdag 8. april 2020 12:14 
Til: EIERE / Askøy kommune; Postmottak Samnanger; Post Osterøy; 

Postmottak Bjørnafjorden kommune; 
postmottak@bergen.kommune.no; @ BIR - Eiere 

Kopi: Bedriftsforsamling Atle Kvåle; Steinar Nævdal; Gro Berge; 
Opsvik, Bodil Sulebakk; BIRSTYRET Aslak Sverdrup; Anne 
Margrethe Hausvik 

Emne: Notat til våre eiere ifm valg 2020 BIR  - en påminnelse 
Vedlegg: Notat til eierne ifm valg 2020 BIR.pdf 
 
Til våre eiere. 
Den 4. mars sendte jeg dere vedlagte notat knyttet til at det er valgår i år. 
Siden den dato har verden vært satt på hode i en måned, og jeg velger derfor å sende notatet til dere 
pånytt. 
Siste side i notatet (v3) oppsummerer innholdet, med frister. 
 
Som sekretær for konsernstyret og for bedriftsforsamlingen tar jeg imot alle innstillinger, og fristene 
er som følger; 
 
25. mai for valg som behandles i bedriftsforsamlingen 
15. juni for valg som behandles i generalforsamling 
 
Ikke nøle med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. 
 
Da ønsker jeg dere alle sammen en riktig god påske. 
 
 
Med vennlig hilsen  

 
 

Anne Margrethe Hausvik  

Leder virksomhetsstyring, BIR AS  

 

M : 95813058  

 

BIR AS | Conrad Mohrs veg 15, 5072 Bergen  

 

www.bir.no | www.facebook.com/BIRrenovasjon  

 

Fra: Anne Margrethe Hausvik  
Sendt: onsdag 4. mars 2020 15:19 
Til: EIERE / Askøy kommune <postmottak@askoy.kommune.no>; 
postmottak@samnanger.kommune.no; post@osteroy.kommune.no; Postmottak Bjørnafjorden 
kommune <post@bjornafjorden.kommune.no>; EIERE / Vaksdal kommune Hege Eide Vik 
<hege.eide.vik@vaksdal.kommune.no>; EIERE / Kvam kommune Torgeir Næss 
<tornes@kvam.kommune.no>; postmottak@bergen.kommune.no 
Kopi: erlend.horn@bergen.kommune.no; Stein Trengereid <stein.kommune@outlook.com>; 
Bedriftsforsamling Atle Kvåle <atle.kvale@fusa.kommune.no>; Steinar Nævdal 
<steinar.naevdal@bir.no>; Gro Berge <gro.berge@bir.no> 
Emne: Notat til våre eiere ifm valg 2020 BIR  
 
Hei alle. 
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2020 er valgår, og vi har valgt å lage et notat til våre eiere for å informere om viktige datoer og minne 
om hvem som har roller og ansvar knyttet til vårens valgprosesser. 
 
 
Med vennlig hilsen  

 
 

Anne Margrethe Hausvik  

Leder virksomhetsstyring BIR AS  og sekretær for konsernstyret 
 

M : 95813058  

 

BIR AS | Conrad Mohrs veg 15, 5072 Bergen  

 

www.bir.no | www.facebook.com/BIRrenovasjon  
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Til: BIRs eierkommuner  

Fra: Anne Margrethe Hausvik, leder 
virksomhetsstyring i BIR AS og 
sekretær for konsernstyret 

Dato: 04.03.2020 

Avdeling: BIR AS Arkivsak: 20/00136 - 2 

Kopi til: Leder og sekretær for BIRs valgnemnd, administrerende direktør i BIR, 
HR-sjef i BIR AS (sekretær for ansattes valgnemnd), leder for BIRs 
bedriftsforsamling. 

 
Valg av representanter til verv – valg 2020. 
 

I 2020 skal det gjennomføres nyvalg til en rekke verv i BIR.  I den forbindelse ønsker vi 
å informere våre eiere om viktige datoer, og minne om hvem som har roller og ansvar 
knyttet til valgprosessene.  Notatet gjengir også noen fakta knyttet til representasjon i 
de ulike fora, samt noen viktige frister. 

A - BIRs bedriftsforsamling 

2/3 av representantene velges av eierne gjennom generalforsamlingen. 

Siste valg var 30.6.2016, og nyvalg nå den 25.6.2020. 

Sammensetning av bedriftsforsamlingen – i dag 

BIRs bedriftsforsamling består av 27 representanter, herav 18 representanter fra eiere 
og 9 fra de ansatte. 

Av de 18 eierrepresentantene stiller 10 fra Bergen kommune og 1 fra hver av de øvrige 
eierkommunene.   

Endret sammensetning gjeldende for valget 2020. 

Nå som Sund kommune – ved omdannelsen av Øygarden kommune- har gått ut av BIR 
samarbeidet og Fusa og Os er slått sammen til Bjørnafjorden kommune, foreslås en 
reduksjon med to representanter hver, 2 færre fra Bergen, 2 færre fra øvrige 
eierkommuner og 2 færre fra de ansatte. Bedriftsforsamlingen går fra 27 til 21 
representanter. 

En nedskalering i tråd med den oppskalering som ble gjort i 2004 da Kvam herad ble eier i 
BIR og bedriftsforsamlingen gikk fra 24 til 27 representanter, og i tråd med Aksjonæravtalens 
pkt. 5.   
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På eiermøte i BIR den 19.2.2020 uttalte eierne som følger; 

Eiermøtet ber om at bedriftsforsamlingen reduseres fra 27 til 21 representanter; 2 færre fra 
Bergen, 2 færre fra omegnskommuner og 2 færre fra ansatte. 
 
Representasjon etter nedskalering: 
 
BIRs bedriftsforsamling består av 21 representanter, herav 14 representanter fra eiere 
og 7 fra de ansatte. 

Av de 14 eierrepresentantene stiller 8 fra Bergen kommune og 1 fra hver av de øvrige 6 
eierkommunene.   

Fra aksjonæravtalen,  
Det er kommunene selv som utpeker sine representanter.   
 
Samlet innstilling (pkt. A) av representanter sendes sekretær for konsernstyret, Anne 
Margrethe Hausvik. 

Anne.hausvik@bir.no 
 
 

B - Styret i BIR AS (konsernstyret) 

Velges av bedriftsforsamlingen etter innstilling fra BIRs valgnemnd.  Se mandat vedlagt. 

Vedlegg 1. 

Siste valg var 8.6.2018 og nyvalg den 12.6.2020. 

Sammensetning av konsernstyret. 

Konsernstyret har 8 medlemmer, hvorav 6 representanter eierne og 2 representerer de 
ansatte.   Hver av disse representantene skal ha en vararepresentant.  

Av de 6 eierrepresentantene stiller Bergen kommune med 4 og 2 fra øvrige 
eierkommuner. 

 

mailto:Anne.hausvik@bir.no
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C - BIRs klagenemnd 

Velges av BIRs bedriftsforsamling etter innstilling fra BIRs valgnemnd. 
Bedriftsforsamlingen fastsetter også klagenemndas instruks.   

Siste valg var 17.6.2016, og nyvalg nå den 12.6.2020. 

Sammensetning av klagenemnden.  

Se vedlagt instruks for BIRs klagenemnd slik fremlagt for konsernstyret (30.1.2020) og 
på eiermøte (19.2.2020), revidert utgave. Fremlegges for bedriftsforsamlingen 
12.6.2020. Valg av medlemmer er regulert i avsnitt 3, gjengitt under. 

VALG AV MEDLEMMER TIL KLAGENEMNDA  
- Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.  
- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne skal lede 
klagenemnda  
- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer  
- De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige eierkommunene, og 
disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner  
- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f.  
- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til 
Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer.  
 

Vedlegg 2. 

 

D - BIRs valgnemnd. 

Valgnemnda i BIR består av følgende representanter, valgt på generalforsamlingen den 
28.6.2018.   

• Finansbyråd for Bergen kommune (leder) 
• Fagsjef for eierskap i Bergen kommune (sekretær) 
• Ordfører i Os kommune 
• Leder av bedriftsforsamlingen 
 

Disse ble valgt for perioden 2018-2022 med følgende protokolltilførsel; 

«Det kan være grunn til ny vurdering av valgnemndas sammensetning når 
kommunesammenslåingen er ferdig». 

Valgnemndas representanter er følgelig ikke på valg, men grunnet 
kommunesammenslåingen og protokolltilførselen gjort på generalforsamlingen den 
28.6.2018, bes eierne vurdere eierrepresentasjonen som i dag står på Os kommune. 
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Valgnemnda skal ifølge sitt mandat avgi innstilling som følger: 

 

           Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 
• Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i BIR AS, herunder innstilling til valg av 

styreleder og nestleder.    
Innstilling til styret i BIR AS (generalforsamling for nedennevnte døtre) for; 

• Valg av ett medlem samt varamedlem til BIR Avfallsenergi AS, BIR Privat AS, BIR Transport AS, 
BIR Nett AS, BIR Bedrift AS og TH Paulsen AS (senere endret til WasteIQ etter at TH Paulsen 
ble innfusjonert i BIR Bedrift). 
Innstilling til generalforsamlingen i BIR AS for; 

• Valg av medlemmer samt varamedlemmer til valgnemnden 
Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 

• Valg av medlemmer og varamedlemmer til BIRs klagenemnd i tråd med klagenemnda egen 
instruks, herunder sikre korrekt rullering av de faste medlemmene. 
 
Med gult utgår. Se punkt E under. 
 

 

Samlet innstilling (B, C og D) av representanter sendes sekretær for konsernstyret, Anne 
Margrethe Hausvik. 

Anne.hausvik@bir.no 

 
 

E - BIRs døtre med eierrepresentasjon i styret. 

Dette er nå historie etter behandling i konsernstyret (30.1.2020) og etter å ha vært 
fremlagt på eiermøte (til uttale) den 19.2.2020. 

På eiermøte i BIR den 19.2.2020 uttalte eierne som følger; 

Eiermøtet ber om at ordningen med eierrepresentasjon i BIR sine døtre avvikles. 
 
 

F – viktige datoer og frister. 

 

 Viktige datoer    

Bedriftsforsamling 
 Generalforsamling i 

BIR AS 
12.06.2020  25.06.2020 
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Minner om frister for utsendelse av innkallinger; 

• Generalforsamling – en uke 

• Bedriftsforsamling – to uker 

Vi ber om at alle med ansvar for innstillinger til valg oversender sine innstillinger i god 
tid, og vi setter følgende frister.  

Til bedriftsforsamlingen senest 25.5.2020. 

Til generalforsamlingen senest 15.6.2020. 

Se vedlegg 3 for tabellarisk oppstilling av ansvar og frister. 

 

Vedlegg: 

1. Mandat for BIRs valgnemnd 

2. Instruks for BIRs klagenemnd, herunder regler for nemndas sammensetning. 

3. Tabellarisk oppstilling valg 

 

Dersom dere har spørsmål til tilsendt notat eller vedlegg, ta kontakt med sekretær for 
konsernstyret Anne Margrethe Hausvik, mobil 958 13 058, eller på e post 
anne.hausvik@bir.no. 
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Instruks for valgnemnden i BIR  
1. Mandat 
 
Valgnemndens mandat er å avgi innstilling som følger:  
  
 Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 

• Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i BIR AS, herunder innstilling til valg av 
styreleder og nestleder.    
Innstilling til styret i BIR AS (generalforsamling for nedennevnte døtre) for; 

• Valg av ett medlem samt varamedlem til BIR Avfallsenergi AS, BIR Privat AS, BIR Transport AS, 
BIR Nett AS, BIR Bedrift AS og TH Paulsen AS.   
Innstilling til generalforsamlingen i BIR AS for; 

• Valg av medlemmer samt varamedlemmer til valgnemnden 
Innstilling til BIRs bedriftsforsamling for; 

• Valg av medlemmer og varamedlemmer til BIRs klagenemnd i tråd med klagenemnda egen 
instruks, herunder sikre korrekt rullering av de faste medlemmene. 
 

 
2. Sammensetning, valg og godtgjørelse 
 
Valgnemnden består av 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen i BIR AS. Det velges personlige 
vararepresentanter. 
 
Valgnemnden skal bestå av to medlemmer fra Bergen kommune, leder i bedriftsforsamlingen i BIR AS, 
samt ett medlem fra andre BIR-kommuner. Bergen kommune skal ha ledervervet gjennom 
Finansbyråd. 
 
Valgnemnden skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Ledende ansatte kan ikke være medlem 
av valgnemnden.  
 
Valgnemndens medlemmer velges normalt for fire år av gangen.  

 
Bedriftsforsamlingen i BIR AS fastsetter godtgjørelse til valgnemnden. Valgnemndens kostnader 
bæres av BIR AS. 
 
3. Saksbehandlingsregler 
 
Møter i valgnemnden avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer 
ber om det. Valgnemndens leder har hovedansvaret for komiteens arbeid. 
 
Valgnemndens innstilling skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte 
følge av gjeldende lovgivning, vedtekter og aksjeeieravtale (BIR AS). 
 
Kandidatene som foreslås av valgnemnden, må være forespurt om de er villige til å påta seg det 
vervet de foreslås til. 
 
Valgnemndens innstillinger skal foreligge og oversendes aktuelle organ innenfor de frister som gjelder 
for saksbehandling i de ulike organene. 



Forskrift om håndtering av husholdningsavfall § 13 fastslår at «klage på enkeltvedtak med hjemmel i 
denne forskriften fremsettes for BIR. Dersom BIR opprettholder vedtaket oversendes det til en 
særskilt klagenemnd. Nemda er politisk oppnevnt av BIRs eierkommuner. Klagenemndas vedtak kan 
ikke påklages.» 

1. ROLLER OG ANSVAR 
- BIR Privat AS gjør enkeltvedtak etter forskrift om innsamling av husholdningsavfall, og er 

underinstans i klagebehandlingen.  
- BIR AS stiller sekretær til rådighet for Klagenemnda.  
- Klagenemnda i BIR gjør endelig vedtak i klagesaker etter forskrift om innsamling av 

husholdningsavfall.  
 

2. SAKSBEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTAK MED HJEMMEL I FORSKRIFT OM INNSAMLING AV 
HUSHOLDNIGNSAVFALL  
a) Saksbehandler i BIR Privat AS behandler klagen i henhold til forvaltningslovens § 33. 
b) Dersom BIR Privat AS opprettholder sitt vedtak, kan BIR Privat AS gi en uttalelse om 

saken til Klagenemnda. BIR Privat AS skal sende kopi av eventuell uttalelse til partene i 
saken. (For å sikre kontradiksjon.) 

c) BIR Privat AS oversender sakens dokumenter til BIR AS/Klagenemndas sekretær.  
d) BIR AS/sekretær for Klagenemnda har ansvar for å påse at saken er så godt opplyst som 

mulig før Klagenemndas behandling.  
e) Sekretæren skal sende ut innkalling med saksfremlegg og tilhørende dokumentasjon til 

medlemmene i Klagenemnda senest to uker før møtet. 
f) Sekretæren skal sørge for at BIRs eierkommuner er representert ved behandling av 

klager fra de respektive eierkommunene. Dette sikres ved at sekretæren kaller inn 
medlemmer fra eierkommunene som ikke har et fast medlem i Klagenemnda, når det er 
saker fra den aktuelle kommunen. Medlemmet deltar kun på saken fra sin eierkommune.   

g) Klagenemnda fastsetter møteplan for møter i klagenemnda. Det skal gjennomføres 
minimum ett møte pr halvår. Møtene kan gjennomføres via digitale medier dersom 
Klagenemndas faste medlemmer er enige.  

h) Etter avtale med klagenemndas leder kan sekretæren invitere saksbehandler i BIR Privat 
AS eller andre fagpersoner til møte for å orientere Klagenemnda i enkeltsaker. Utover 
dette deltar kun Klagenemndas medlemmer og sekretær.   

i) Klagenemnda behandler klagen i henhold til forvaltningsloven § 34.  
j) Møtene i Klagenemnda skal protokollføres. Sekretæren oversender endelig vedtak til 

sakens parter.    
 

3. VALG AV MEDLEMMER TIL KLAGENEMNDA 
- Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.  
- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne 

skal lede klagenemnda 
- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer 
-  De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige 

eierkommunene, og disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner 
- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f. 
- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til 

Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer.  
 



Vedlegg 3 til notat

Fora Velges av Dato for siste valg Velges for Neste valg Innstilling sendes Frist

Valgnemnd Generalforsamlingen 28.06.2018 fire år 2022

Sekretær for konsernstyret dersom 

det skal gjøres endring ifm 

kommunesammenslåingen.

15.06.2020 

dersom 

endringer

Klagenemnd

Bedriftsforsamlingen 

etter innstilling fra 

valgnemnda. 17.06.2016 Følger kommunevalgene

Bedriftsforsamlingen 

12.06.2020 Sekretær for konsernstyret. 25.05.2020

Bedriftsforsa

mlingen

2/3 velges av eierne 

gjennom 

generalforsamlingen 30.06.2016 fire år

Generalforsamlingen 

25.06.2020 Sekretær for konsernstyret. 15.06.2020

Styret i BIR AS

Bedriftsforsamlingen 

etter innstilling fra 

valgnemnden. 08.06.2018 to år (aksjelov og vedtekter)

Bedriftsforsamlingen 

12.06.2020 Sekretær for konsernstyret. 25.05.2020
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