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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL BORGARTING 
LAGMANNSRETT 
 
Arkivsaksnr.: 12/2642  Arkiv: X42 &15  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
201/12 Formannskapet 04.09.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Personer på vedlagt liste velges som lagrettemedlem/meddommer i Borgarting lagmannsrett 
for perioden 1.1.2013 til og med 31.12.2016. 
 
Sammendrag 

 
Kommunen skal velge lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett for 
perioden 1. januar 2013 til og med 31. desember 2016. 
Personene som er foreslått som lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett 
er også dette i inneværende periode eller de er valgt som meddommer i Ringerike tingrett i 
inneværende periode. 
Det er foretatt vandelskontroll av personene som er foreslått. 
 
Beskrivelse av saken 
 
Det nye kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting 
lagmannsrett. 
Borgarting Lagmannsrett har bestemt at det skal velges 11 kvinner og 11 menn fra Ringerike 
kommune. 
Forvaltning og drift saksforbereder valget. 
 
Sammensetningen av meddommere skal speile gjennomsnittet av befolkningen. 
Justisdepartementet har oppfordret kommunene til å bruke media for å få personer til å melde 
sin interesse for vervet. 
Forvaltning og drift har annonsert på kommunenes internettsider, hatt flere annonser i 
Ringerikes Blad, samt at Ringerikes Blad laget en reportasje om saken. 
Spesielt de yngre og de med innvandrerbakgrunn ble oppfordret til å melde seg, da vi har hatt 
en høy gjennomsnittsalder på meddommerne i inneværende valgperiode og det er for få 
personer med innvandrerbakgrunn. 
Saksbehandler har også vært i kontakt med voksenopplæringen, som har forsøkt å rekruttere 
personer med innvandrerbakgrunn. 
 
Det har vært mange som har meldt sin interesse for vervet. 
 
Den store interessen har vært positiv fordi man nå har klart å få en bedre 
alderssammensetning, selv om det fortsatt er for få av de yngste personene. 
Dessverre er det fortsatt for få personer av de som har innvandrerbakgrunn.  



  Sak 201/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Ofte er det språkforståelse/språkproblemer som gjør at personer med innvandrerbakgrunn 
ikke ønsker å stille til valg som meddommer. 
 
Til lagmannsretten er det lagt vekt på at personene som foreslås har tidligere erfaring fra 
lagmannsrett eller tingrett. 
Dette er i tråd med at antallet meddommere ble redusert før inneværende valgperiode. 
Hensikten er å få hevet kompetansen på de som er velges. 
 
Juridiske forhold  
  
Kommunen er pålagt å foreta en vandelskontroll av personene som velges som meddommere. 
Forvaltning og drift var tidlig ferdig med listene over personer som skulle foreslås som 
meddommere.  
Dessverre finnes det ikke oppdaterte rutiner for hvordan denne kontrollen skal foretas, og 
bestemmelsen om hvem som kan utføre og få innsyn i personers vandel, er svært streng. 
Saksbehandler har vært i kontakt med politiets data- og materielltjeneste, 
domstolsadministrasjonen og politidirektoratet mange ganger. 
Ingen av instansene har svar på hvordan dette skulle gjøres til dette valget, da man avventer 
utviklingen av et nytt datasystem. 
Løsningen har blitt at etter å ha søkt skattedirektoratet om tillatelse til å foreta uttrekk av 
manntallet for vandelskontroll, har EVERY (tidligere EDB/Ergo Group), utført kontrollen via 
politiets data- og materielltjeneste. 
Vi mottok resultatet av vandelskontrollen 28. august. 
 
På grunn av det ovennevnte har det ikke vært mulig å fremme saken på et tidligere tidspunkt. 
Dette har da også ført til at man ikke overholder fristen for gjennomføringen av valget til 1. 
juli. 
 
Behov for informasjon og høringer 
  
Jf. domstollovens 68 må forslaget fra formannskapet, på valg av 
lagrettemedlemmer/meddommere, ligge ute til alminnelig ettersyn i minst to uker.  
I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å 
melde det til kommunen innen en fastsatt frist. 
 
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler at de foreslåtte personene velges som 
lagrettemedlemmer/meddommere i Borgarting Lagmannsrett. 
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 
 



  Sak 201/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

 
 Ringerike kommune, 28.8.2012. 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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VALG AV MEDDOMMERE TIL RINGERIKE TINGRETT.  
 
Arkivsaksnr.: 12/2643  Arkiv: X42 &15  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
202/12 Formannskapet 04.09.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Personer på vedlagt liste foreslås valgt som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1. 
januar 2013 til og med 31. desember 2016. 
 
Sammendrag 
 
Kommunestyret skal velge meddommere til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2013 til og 
med 31.12.2016. 
Ringerike tingrett har bestemt at det skal velges 35 kvinner og 35 menn fra Ringerike 
kommune. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret 
selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder 
for fire år fra 1. januar det påfølgende år jf. domstollovens § 66. 
 
Beskrivelse av saken 
  
5. mars mottok vi brev fra Ringerike tingrett som opplyser om at det skal velges til sammen 
70 meddommere fra Ringerike kommune. Det skal velges 50 % kvinner og 50 % menn. 
 
Jf. domstollovens § 67 har det vært annonsert i Ringerikes Blad og på kommunens 
internettsider for å få personer til å melde sin interesse for vervet. Det har i tillegg vært en 
reportasje i Ringerikes Blad, hvor man oppfordret spesielt de yngre og de med 
innvandrerbakgrunn til å melde seg. I tillegg har man tatt kontakt med voksenopplæringen for 
å forsøke å få flere med innvandrerbakgrunn til å melde seg. 
Meddommerne skal speile gjennomsnittet av befolkningen, og for å få til dette har det vært 
viktig å forsøke å få de ovennevnte gruppene til å ønske å påta seg verv som meddommer. Vi 
har i inneværende periode en overvekt at eldre, etnisk norske meddommere. 
 
Annonseringen har ført til mange henvendelser, slik at man nå kan velge blant personer som 
ønsker å påta seg vervet. 
Dessverre har vi fortsatt for få yngre og for få med innvandrerbakgrunn til å nå målet om at 
meddommerne utgjør et gjennomsnitt av innbyggerne. 
Ofte er det språkproblemer/språkforståelse som gjør at de som ikke er etnisk norske ønsker å 
stille til valg som meddommer. 
 



  Sak 202/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Resultatet er allikevel bedre en i inneværende periode, da vi har en noe bedre fordeling på 
alder. 
 
Juridiske forhold  
  
Domstollovens § 66 pålegger kommunen å foreta valget av meddommere før 1. juli. 
Jf. domstollovens § 73 skal kommune kontrollere at personene som velges fyller 
vandelskravene. 
Forvaltning og drift var tidlig ferdig med listene over personer som ønsket å bli meddommer. 
Dessverre har ikke lovgivende myndighet sørget for oppdaterte rutiner for vandelskontroll i 
forbindelse med valget.  
Dette har ført til at man ikke fikk kontrollert vandel når listene var ferdige. 
Saksbehandler har flere ganger vært i kontakt med politidirektoratet, politiets data- og 
materielltjeneste og domstolsadministrasjonen for å forsøke å få en løsning, slik at vandel kan 
sjekkes. 
Ingen av de ovennevnte instanser hadde svar på hvordan dette skulle gjøre. Vi mottok til slutt 
en mail fra politidirektoratet som sa at de ikke hadde kapasitet til å jobbe med saken. 
Reglene for hvem som kan sjekke vandel er svært strenge. Kun autorisert personell kan foreta 
denne type kontroll. 
Løsningen for oss har blitt at det er sendt søknad til skattedirektoratet om å få foreta et 
uttrekk i manntallet over de personer som er foreslått. Slik tillatelse ble gitt. 
Firmaet Evry, som administrerer saksbehandlingsprogrammet for meddommere, har foretatt 
uttrekket. De har så oversendt dette til politiets data- og materielltjeneste.  
Resultatet av vandelskontrollen fikk vi den 28. august. 
 
Som følge av at lovgiver ikke har rutiner for hvordan vandelskontrollen skal utføres har det 
altså ikke vært mulig å overholde fristen den 1. juli for å velge nye meddommere. 
 
Behov for informasjon og høringer 
  
Domstollovens § 68 fastslår at forslaget fra formannskapet, på nye meddommere, skal legges 
ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 
 
 
Saksdokumenter 
 
Liste over personer som foreslås som meddommer i Ringerike tingrett for perioden 1.1.2013 
til og med 31.12.2016. 
 
 
 
 
 
 
 



  Sak 202/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

 Ringerike kommune, 28.8.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL NEDRE BUSKERUD 
JORDSKIFTERETT. 
 
Arkivsaksnr.: 12/2644  Arkiv: X42 &15  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
203/12 Formannskapet 04.09.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Personer på vedlagt liste velges som meddommer i Nedre Buskerud jordskifterett for 
perioden 1.1.2013 til og med 31.12.2016. 
 
Sammendrag 
 
Kommunestyret skal velge meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 
1.1.2013 til og med 31.12.2016. 
Nedre Buskerud jordskifterett har bestemt at det skal velges 16 medlemmer til 
jordskifteutvalget jf. § 8 i jordskiftelovens av 21.12.1979. 
 
Beskrivelse av saken 
  
1. mars mottok vi brev fra Nedre Buskerud jordskifterett som opplyser om at det skal velges 
til sammen 16 medlemmer til jordskifteutvalget. 
 
Det følger av jordskiftelovens § 8 at medlemmene i utvalget skal være kyndige i saker som 
jordskifteretten til vanlig behandler i kommunen. Jordskifteretten har historisk hatt sterk 
overvekt av saker tilknyttet landbrukseiendommer. Etter en rekke lovendringer oppleves nå 
en dreining mot saker som går mot byer og tettbygde strøk. Det er viktig at personene i 
utvalget består av samfunnsinteresserte personer med bred og ulik erfaringsbakgrunn og 
alder.  
 
For kort tid siden ble vi klar over at en av de foreslåtte personene er død, og det har dessverre 
ikke vært mulig å finne en erstatter.  
Rådmannen foreslår derfor at man velger de 15 foreslåtte personene og holder et 
suppleringsvalg, når man har funnet en egnet kandidat. 
 
Juridiske forhold  
  
Domstollovens § 66 pålegger kommunen å foreta valget av meddommere før 1. juli. 
Jf. domstollovens § 73 skal kommunen kontrollere at personene som velges fyller 
vandelskravene. 
Forvaltning og drift var tidlig ferdig med listene over personer som ønsket å bli meddommer. 
Dessverre har ikke lovgivende myndighet sørget for oppdaterte rutiner for vandelskontroll i 
forbindelse med valget.  
Dette har ført til at man ikke fikk kontrollert vandel når listene var ferdige. 



  Sak 203/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

Saksbehandler har flere ganger vært i kontakt med politidirektoratet, politiets data- og 
materielltjeneste og domstolsadministrasjonen for å forsøke å få en løsning, slik at vandel kan 
sjekkes. 
Ingen av de ovennevnte instanser hadde svar på hvordan dette skulle gjøre. Vi mottok til slutt 
en mail fra politidirektoratet som sa at de ikke hadde kapasitet til å jobbe med saken. 
Reglene for hvem som kan sjekke vandel er svært strenge. Kun autorisert personell kan foreta 
denne type kontroll. 
Løsningen for oss har blitt at det er sendt søknad til skattedirektoratet om å få foreta et 
uttrekk i manntallet over de personer som er foreslått. Slik tillatelse ble gitt. 
Firmaet Evry, som administrerer saksbehandlingsprogrammet for meddommere, har foretatt 
uttrekket. De har så oversendt dette til politiets data- og materielltjeneste.  
Resultatet fikk vi den 28.8.2012. 
 
Som følge av at lovgiver ikke har rutiner for hvordan vandelskontrollen skal utføres har det 
altså ikke vært mulig å overholde fristen den 1. juli for å velge nye medlemmer til 
jordskifteutvalget. 
 
Behov for informasjon og høringer 
  
Domstollovens § 68 fastslår at forslaget fra formannskapet, på nye meddommere, skal legges 
ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler forslaget imøtekommet. 
 
Saksdokumenter 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 Ringerike kommune, 28.8.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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