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VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR 
PERIODEN 010121-311224  
 
Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt seg som meddommere.
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
 
Det velges 4 kvinner og 4 menn som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating 
lagmannsrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 skal det velges representanter til to alminnelige utvalg 
av lagrettemedlemmer/meddommere for Eidsivating lagmannsrett, ett for kvinner og ett for 
menn. Antallet skal være like stort, og de som velges skal kunne tjenestegjøre så vel i 
straffesaker som i sivile saker.  
 
Lagmannsretten tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker. 
Ankene kommer fra tingrettene i lagdømmet. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal 
gjøre tjeneste i to saker per år.  
 
Eidsivating lagdømme består av tre lagsogn. Innlandet Øst utgjør ett lagsogn og omfatter 
tidligere Hedmark fylke. Innlandet Vest utgjør ett lagsogn og omfatter tidligere Oppland fylke 
(unntatt Jevnaker).  Kommunene i Viken fylke som sokner til Øvre og nedre Romerike 
tingrett, utgjør Romerike lagsogn.  
 
Antallet meddommere i de alminnelige utvalg for Innlandet vest lagsogn er fastsatt til 113 
kvinner og 113 menn. Herav faller på Gausdal kommune 4 kvinner og 4 menn.  
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Det er nødvendig at 
valgene forberedes grundig slik at eventuelle fritaksgrunner og utelukkelsesgrunner klarlegges 
før valget. Eventuelle feil som gjøres ved utvelgelsen kan få betydning for om en avsagt dom 
er gyldig eller ikke.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges 
både til lagmannsretten og tingretten, jfr. domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges 
til lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten, 
jfr. jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, jfr. skjønnsprosessloven § 
14. 
 
Krav til den som skal velges er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende 
elementer: 
1) Generelle krav 
2) Personer utelukket på grunn av stilling 
3) Personer utelukket på grunn av vandel 
 
Fra loven refereres følgende: 
«§ 70  
Den som velges, må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 
oppgaven. 
 
I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,  
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 

konkurskarantene,  
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og, 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i 

folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.» 
 
Regler for hvem som er utelukket fra valg på grunn av stilling eller vandel, går frem av 
domstolloven §§ 71 og 72.  
 
§ 71 
«Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 

1. Stortingets representanter og vararepresentanter 
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere 

og ansatte med Statsministerens kontor,  
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet 
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger 
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 
i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.» 

 



  
 
 

  
 
 

 

 
§ 72 
«Utelukket fra valg på grunn av vandel er:  

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år 
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39c 
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved 

valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig 
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig  
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan 

medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år 
siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen 

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre 
enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.  
 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 
lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes 
hver del for seg etter første ledd.» 
 

Rett til å kreve seg fritatt fra valg er beskrevet i 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.» 

 
Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av 
lagrettemedlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen 
innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og 
sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen 
i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for 
lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. 
 
Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå 
kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis 
gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved oppslag 
på steder der allmennheten ferdes. 
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 
som meddommere. De som har vært valgt som meddommere i perioden 2017-2020 og 
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er forespurt. Samlet har det meldt seg  14 
kvinner og 13 menn. Av disse er det fire som ønsker å sitte i jordskifteretten.  
 
Kommunen plikter å  kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og 
meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige 
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved 



  
 
 

  
 
 

 

forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Det legges vekt på at det ikke skal innhentes mer 
informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72. 
 
Valgnemndas forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før 
kommunestyret formelt velger representantene. 
 
 
 
KONKLUSJON: 
 
Det skal velges 4 kvinner og 4 menn som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating 
lagmannsrett.  
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside, med oppfordring til allmennheten om å melde seg 
som meddommere. De som har vært valgt som meddommere i perioden 2017-2020 og 
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er forespurt. Samlet har det meldt seg 14 
kvinner og 13 menn.  
 
Kommunen plikter å kontrollere kandidatene, så det vil bli foretatt en vandelskontroll av de 
som blir foreslått av valgnemnda.   
 
Valgnemndas forslag til valg vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før 
kommunestyret formelt velger representantene.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 
 
Kvinner:    Menn: 
1.Kjersti Grimstad   1. Håkon Bø 
2. Stina Stengseth   2. Terje Ringen Grunstad 
3. Beate Nordlien    3. Einar Simen Bergslien 
4. Inger Johanne Rønning  4. Werner Hagen  
 
 
 
 
 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 2/20 den 02.06.2020. 
 
Behandling: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Votering: Enstemmig vedtatt.  
 
 
Innstilling: 
 
 
Som lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 
 
Kvinner:    Menn: 
1.Kjersti Grimstad   1. Håkon Bø 
2. Stina Stengseth   2. Terje Ringen Grunstad 
3. Beate Nordlien    3. Einar Simen Bergslien 
4. Inger Johanne Rønning  4. Werner Hagen  
 
 
 
NYE SAKSOPPLYSNINGER 
Det er foretatt vandelskontroll av foreslåtte kandidatene og det var ingen ting å bemerke.  
Valgnemndas innstilling har ligget ute til alminnelig etetrsyn i to uker. Det er ikke innkommet 
noen merknader til valget. 


