
  
Skjema 

Personalia
Kriterier

Type verv

Alder

Søker

Yrke, stilling og arbeidssted

Meddommere - Perioden 2017-2020 

Husk å lese kriteriene for å kunne bli meddommer. Du kan åpne listen med kriterier her for å se om 
du oppfyller kravene. Link til kriterier. 

  

Ja, jeg har lest kriteriene 
  

Lagrettsmedlem/meddommer til Agder lagmannsrett 
Meddommer Larvik tingrett 
Jordskiftemeddommer/Jordskifteretten 
Skjønnsmedlem 

Jeg ønsker verv som: 

For å søke verv som meddommer må du være fylt 21 år, men ikke fylt 70 år ved valgperiodens 
start, søker du verv som skjønnsmedlem må du være 21 år ved valgperiodens start, det vil si 
1/1/2017. 

  

 
Personnummer (11 siffer) 

 
Fornavn 

 
Etternavn 

 
Adresse 

 
Postnr/sted 

 
Mobil 

 
Epost 

--Velg kjønn-- 
Kvinne 
Mann 

Kjønn 

 
Yrke 

 
Type stilling 

 
Arbeidssted 

Signatur: ................................................................................. Dato: ........................................ 

  

Meddommere - Perioden 2017-2020
Side 1 av 3



Kriterier

Kriterier for verv som meddommer til tingrett og lagmannsrett, i hht Lov om domstolene 
(domstolloven) - 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere - Se også informasjon på; 
www.domstol.no/lekdommer. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med nedenstående 
kriterier, ref. domstolloven §§ 70-72. 
  
Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 
oppgaven. 

I tillegg må vedkommende: 

X Være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. 

X Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender. 

X Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene. 

X Stå oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og være statsborger i Norge 
eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i rikte de tre siste år før 
valgdagen. 

Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

X Stortingets representanter og vararepresentanter 

X Statsrådens medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte 
ved Statsministerens kontor 

X Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

X Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

X Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset 
politimyndighet 

X Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre 

X Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 

X Praktiserende advokater og advokatfullmektiger 

X 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 

Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

X Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 

X Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65 

X 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 

X Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 
dommen var rettskraftig 

X Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer 
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enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller 
vedtakelsen 

X 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 år siden 
avgjørelsen var rettskraftig. 
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