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Velkommen!
Velkommen med på laget som meddommer eller skjønnsmedlem i jordskifteretten.
Dersom du er oppnevnt som jordskiftemeddommer i lagmannsretten, vil du også
finne nyttig informasjon her. Du er valgt til dette vervet av kommunestyret eller fylkestinget. De mener du har tilstrekkelige kunnskaper og evner og at du ellers er skikket
til å utføre dette vervet. Dette er med andre ord en tillitserklæring.

Som medlem av retten er det din oppgave å være med
på å bestemme hvilke løsninger som skal velges for
bruk av eiendommer og bruksrettigheter, og eventuelt
avsi dom i tvister. Noen ganger kan det bety at du må
ta vanskelige avgjørelser.
Du kan forvente å bli plukket ut til å tjenestegjøre
fra én til fire ganger i løpet av perioden på fire år.
Arbeidsmengde, varighet og antall rettsmøter varierer
mye fra sak til sak.

Før rettsmøtet
Innkalling
Du vil bli oppnevnt og innkalt senest tre uker før
rettsmøtet. Du har plikt til å møte. Les om fritak og
forfall nedenfor.
Du vil få tilsendt dokumentene i saken før første
rettsmøte, enten sammen med innkallingen eller som
egen sending nærmere rettsmøtet.
Er du oppnevnt som varameddommer eller
varaskjønnsmedlem, skal du ikke møte, men du må
holde av dagen i tilfelle en av de fast oppnevnte ikke
kan møte. Dersom du skal møte som varameddommer/-medlem, vil du få ny innkalling fra retten, og du
vil få tilsendt dokumentene i saken.
Habilitet
Så snart du får vite hvem partene i saken er, må du
sjekke om du er inhabil. Du kan ikke være i slekt med
partene eller ha annen binding til partene for eksempel gjennom vennskap. Reglene om habilitet finner du
i domstolloven §§ 106–108.
Dersom du er inhabil eller er usikker på dette, må
du straks ta kontakt med domstolen.

Forberedelse til rettsmøte
• Du må gjøre deg kjent med saken ut fra tilsendte
dokumenter.
• Forbered deg på at det vil bli befaring i saken. Ta
med gode klær og skotøy tilpasset årstiden, været og
terrenget.

Kart er et viktig hjelpemiddel i jordskifteretten.

• Forbered deg på at det kan bli en lang dag, så
vurder å ta med matpakke og termos.
Kontakt med parter, media og andre
• Det anbefales at du ikke uttaler deg om saker som
du skal delta i eller har deltatt i.
• Om en part tar kontakt om saken, må du høflig og
bestemt avvise dette og henvise all slik kontakt til
rettens leder.
• Du skal ikke gi deg inn på diskusjon med parter,
media eller andre om saken. Dette gjelder også for
sosiale medier.
• Du skal heller ikke oppsøke parter eller innhente
opplysninger på egen hånd i forkant eller etterkant
av rettsmøtet.

I rettsmøtet
Forsikring
Første gang noen gjør tjeneste som meddommer, må
vedkommende gi slik forsikring:
«Forsikrer du at du i denne saken og i alle framtidige saker etter jordskifteloven, vil følge med på og ta
hensyn til alt som kommer fram, og utføre dine plikter
samvittighetsfullt og etter beste overbevisning, så
gjenta etter meg: Det forsikrer jeg.»

Jordskifte

Også du som gjør tjeneste som jordskiftemeddommer for lagmannsretten eller som skjønnsmedlem for
første gang, må gi tilsvarende forsikring.
Opptreden i rettsmøtet
• I rettsmøtet må du følge med på forhandlingene
med sikte på å kunne ta en avgjørelse i de spørsmål
som blir reist.
• Du må på ingen måte gi utrykk for dine meninger
om saken og din holdning til de spørsmålene saken
reiser. Dette gjelder også kroppsspråket ditt.
• Du har rett til å stille spørsmål til parter og vitner
for å få klarlagt saken. Du bør avklare med rettens
leder hvordan spørsmålet bør stilles.
• I pausene eller under befaring bør du unngå å føre
samtaler med noen av partene. Selv om dere diskuterer jakt eller været, kan dette oppfattes negativt
av den andre parten.
Under befaring
• Befaringen er en del av rettsmøtet.
• Rettens medlemmer holder seg mest mulig samlet.
• Dersom rettens medlemmer likevel kommer fra
hverandre, må du ikke føre samtaler om saken med
noen av partene.

Etter rettsmøtet
• Du skal ikke samtale med partene om saken.
• Du skal heller ikke innhente opplysninger i saken på
egen hånd.

Når avgjørelsen skal tas
• Når det skal tas avgjørelse i saken skal du gjøre deg
opp en selvstendig mening basert på det som ble
fremført under forhandlingene i rettsmøtet.
• Kommer du til en annen konklusjon enn fagdommeren, skal dommeren også skrive ditt syn inn i
avgjørelsen, selv om du er i mindretall.
Økonomisk godtgjørelse
Du får betaling per møtedag, eventuelt dekning for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg kommer dekning av utgifter til mat og reiser etter statens regulativ.

Fritak/forfall
Forfall i enkeltsak
Er du kalt inn til rettsmøte som jordskiftemeddommer
eller skjønnsmedlem, har du plikt til å møte. Gyldig
forfall er ifølge domstolloven § 90 «sykdom eller
andre hindringer som gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte».
Eksempler på «andre hindringer» som kan gi lovlig
forfall, er utenlandsreise som allerede er bestilt og
betalt, og begravelse i nær familie.
Melding om forfall og forfallsgrunn i den enkelte sak
må sendes til domstolen så snart det er anledning til det.
Permanent fritak
Krever du permanent fritak fra å være jordskiftemeddommer, må du ta dette opp med kommunen.
Skjønnsmedlemmer må tilsvarende ta kontakt med
fylket.

Som meddommer må
du belage deg
på å dra ut
på befaring.
Tilpass klær
og skotøy etter
årstid, vær og
terreng.
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