Din arbeidstaker er lekdommer i tingretten eller lagmannsretten
skjer dette vanligvis 4-6 uker før saken
skal opp, mens det i lagmannsrettene
skjer ca. 8 uker før saken skal opp. Det
kan skje på kortere varsel dersom det
inntreffer forfall blant de som
opprinnelig er trukket ut til å
tjenestegjøre i saken.

Lekdommerrollen
Kommunestyrene i Norge velger hvert
fjerde år de som skal tjenestegjøre som
lekdommere i tingrettene og lagmannsrettene. Lekdommere (også kalt
meddommere) har en sentral rolle i vårt
rettssystem. Vervet er en borgerplikt. Det
vil si at man ikke uten videre kan be seg
fritatt, jf. domstolloven § 74.

•

Lønn: Noen arbeidsgiver har mulighet
til å trekke i lønn for den tiden
arbeidstaker tjenestegjør i retten. Ved
trekk i lønn, vil arbeidstaker få erstattet
lønnstrekket. Lønnsrefusjon blir
utbetalt til arbeidstaker etter innlevert
oppgave.

•

Møteplikt: Lekdommere har møteplikt,
med mindre man uttrykkelig blir fritatt.
Brudd på møteplikten kan medføre
rettergangsbot.

•

Fritak: Domstolen kan etter skriftlig
søknad fra en lekdommer gi fritak i den
enkelte sak, jf. domstolloven § 90. Det
gjøres oppmerksom på at det stilles
strenge krav til fritakssøknader. Stor
arbeidsbelastning er vanligvis ikke
fritaksgrunn.

Vi håper at du som arbeidsgiver har
forståelse for viktigheten av oppgaven din
arbeidstaker er valgt til.

Hva betyr dette for deg som
arbeidsgiver?
•

•

•

Arbeidstaker har krav på fri fra
arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke
pålegge en arbeidstaker å bruke
avspasering eller feriedager for å
tjenestegjøre som lekdommer.
Hvor ofte blir lekdommeren innkalt?
eller: Hvor mye vil den som er valgt
være borte fra arbeidet?
I fireårsperioden blir lekdommere
innkalt én til tre ganger for året. Fordi
uttrekningen skjer tilfeldig, kan det
både gå kort eller lang tid mellom hver
gang man blir trukket ut. De fleste saker
blir avgjort på en dag til tre dager, men
noen saker kan pågå i lang tid.
Når blir lekdommeren innkalt?
Lekdommere blir trukket ut og varslet
straks saken er berammet. I tingrettene

Varig fritak fra vervet gis av den
kommunen som har valgt
vedkommende.

•

Mer informasjon om lekdommerrollen
finner du på www.domstol.no

