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Meddommerutvalget 2021-2024 - Fritakssøknad og nyvalg
etter flytting og vandelskontroll
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1.

Vegard Stokka Lund-Warholm innvilges fritak fra verv som meddommer i Hålogaland
lagmannsrett.

2.

Som nye meddommere i Hålogaland lagmannsrett velges:
- Kurt
Kurt Andreas Nilsen, Utsikten 151, 9018 Tromsø
- Jan-Eirik
Jan-Eirik Lindberg, Utsikten 276, 9018 Tromsø

3.

Som nye meddommere i Nord-Troms tingrett velges:
- Harald Mathæus Ledsaak-Dyresen, Norselvegen 2, 9020 Tromsdalen
- Per Gunnar Førde Tvedt, Strandvegen 112 B, 9006 Tromsø

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Mari Enoksen Hult
Direktør for organisasjon
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Hva saken gjelder
Søknad om fritak fra verv som meddommer, samt melding om sletting etter flytting og
vandelskontroll.

Saksutredning
Søknad om fritak
En meddommer kan kreve seg fritatt fra vervet dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller dersom vedkommende har vært medlem av et meddommerutvalg i to perioder
tidligere. Avgjørelse om varig fritak treffes av kommunen, jf. domstolloven
domstolloven§
§ 74.
Vegard Stokka Lund-Warholm har søkt om fritak fra verv som meddommer i Hålogaland
lagmannsrett på grunn av hans nye arbeidssituasjon.
Melding om flytting
Når en meddommer dør eller flytter fra kommunen skal kommunedirektøren slette
vedkommende fra utvalget, jf. domstolloven § 76.
To meddommere i Nord-Troms tingrett, Bendik Lundberg og Ole Kjeldergaard Rasmussen, er
flyttet fra kommunen og dermed slettet fra utvalget. Det må følgelig velges to nye meddommere
til Nord-Troms tingrett.

Vandelskontroll
Kommunen skal foreta vandelskontroll av meddommerutvalget en gang i året, jf. domstolloven §
76, jf. § 73. Vandelskontrollen ble utført i juli. Tilbakemelding fra Politiets enhet for
vandelskontroll og politiattester viser at en meddommer i Hålogaland lagmannsrett ikke har
godkjent vandel. Lagmannsretten er orientert om dette.

Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at fritakssøknad fra Vegard Stokka Lund-Warholm innvilges. Det
må deretter velges to nye meddommere til Hålogaland lagmannsrett og to nye meddommere til
Nord-Troms tingrett.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret.
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