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Meddommerutvalget 2021-2024
2021-2024 -- Fritak
Fritak og
og nyvalg
nyvalg
Meddommerutvalget
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1.

Magne Nicolaisen innvilges fritak fra verv som medommer i Nord-Troms og Senja tingrett.

2.

Som
Som nye
nye meddommere ii Nord-Troms og
og Senja tingrett velges:
-- Freddy Rossing, Tønsvikvegen 744, 9022 Krokelvdalen
Krokelvdalen
-- Gunnar
Gunnar Kvernenes,
Kvernenes, Leirstandvegen
927, 9106
Leirstandvegen 927,
9106 Straumsbukta
Straumsbukta
- Li
v Grete Karlstrøm, Sakariasjord 20, 9027 Ramfjordbotn
Liv

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør
Kommunedirektør

Mari Enoksen Hult
Direktør
Direktør for
for organisasjon

1

Hva saken gjelder
Søknad
Søknad om fritak
fritak fra verv som meddommer,
meddommer, samt melding
melding om sletting på grunn
grunn av
av flytting.

Saksutredning
Saksutredning
Søknad om fritak
En meddommer kan kreve seg fritatt fra vervet dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier
det, eller
dersom vedkommende
vedkommende har
har vært
vært medlem
medlem av
av et
et meddommerutvalg
meddommerutvalg ii to
to perioder
perioder
tilsier det,
eller dersom
tidligere. Avgjørelse om varig fritak treffes av kommunen, jf. domstolloven
domstolloven§
§ 74.
Magne
Nicolaisen har
søkt om
om fritak
som meddommer
meddommer ii Nord-Troms
og Senja
Senja tingrett
tingrett
Magne Nicolaisen
har søkt
fritak fra
fra verv
verv som
Nord-Troms og
da vervet er vanskelig å kombinere med hans nye arbeidssituasjon.
Melding
Melding om flytting
flytting
Når en meddommer dør eller flytter fra kommunen skal kommunedirektøren slette
vedkommende fra utvalget, jf. domstolloven § 76.
Meddommerne
Meddommerne Geir Christian Bertheussen
Bertheussen og Linn-Chamilla
Linn-Chamilla Nikolaisen har
har flyttet
flyttet fra
fra
kommunen og er slettet fra meddommerutvalget. Det må velges nye meddommere for disse.

Konklusjon
Kommunedirektøren
at søknaden
søknaden fra
og at
at det
det velges
velges tre
tre
Kommunedirektøren anbefaler
anbefaler at
fra Magne
Magne Nicolaisen
Nicolaisen innvilges,
innvilges, og
nye meddommere til Nord-Troms og Senja tingrett.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret.

Vedlegg
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