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Rådmannens forslag til vedtak:
Asbjørn Langenes innvilges fritak som meddommer til tingretten ut valgperioden.

Bakgrunn for saken:
Asbjørn Langenes ber i søknad av 15. april 2015 om fritak fra sitt verv som meddommer i
Tingretten. Søknaden begrunnes med at han har sin arbeidsplass i Stavanger/Nordsjøen, noe
som gjør at han må melde forfall på nesten alle innkallinger. Han skriver videre at dette
innebærer ekstraarbeid for tingrettens administrasjon. Han opplyser også at han muntlig er blitt
oppfordret om å søke fritak resten av perioden av Tingrettens sekretær.
Saksutredning:
Av domstolloven § 74. «En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller
andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av
lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.»
Som det fremgår av er § 74 gir jobbrelatert grunn ikke automatisk rett til fritak, og det må
gjøres en skjønnsmessig vurdering om søknad om fritak skal innvilges.
Da Asbjørn Langenes har sin arbeidsplass i Nordsjøen innebærer det at reisevei og
reisekostnader vil gjøre det vanskelig å møte som meddommer. Rådmannen finner Asbjørns
Langenes sin arbeidssituasjon til å være av en slik karakter, og anbefaler at kommunestyret
innvilger søknad om fritak.
Det skal ikke velges ny meddommer til tingretten, da det er domstoladministrasjonen som
avgjør om listen over meddommer fra Søgne kommune er tilstrekkelig.
Domstoladministrasjonen gir melding om det er nødvendig med et suppleringsvalg.
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Fra: Langenes, Asbjørn[Asbjorn.Langenes@applysorco.no]
Dato: 15.04.2015 09:45:14
Til: Camilla Erland Aarnes
Tittel: Fritak som meddommer Asbjørn Langenes

Hei Camilla,
Ønsker å søke fritak som meddommer i Tingretten.
Grunnlag for søknad er at jeg har min arbeidsplass i Stavanger/Nordsjøen, dette medfører at jeg må melde
avbud på nesten alle innkalleser, dette gir medarbeid for tingrettens sekretærer, det er også sånn at når en
melder avbud, så blir en stående øverst på listen, så det er gjerne 5 til 7 innkalling i året som tingretten må
kalle inn vikarer.
Denne søknad blir sendt på muntlig oppfordring fra tingrettens sekretær, og siden jeg har holdt på med
dette på frivillig basis i 15 år så føler jeg at jeg har gjort min samfunnsplikt.
Mvh
Asbjørn Langenes
Sendt fra min iPhone
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