
 

 

RÆLINGEN KOMMUNE 
Kommunedirektørens enhet 

 

 

Postadresse: 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby  

Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6, 2008 
Fjerdingby 
2025 FJERDINGBY 

Organisasjonsnr.: 
Internett: 
E-post:  

952 540 556 
www.ralingen.kommune.no 
postmottak@ralingen.kommune.no 

Telefon:  
Telefaks:  
Bankgiro: 1503.0543707  

 

 
 
Til aktuelle meddommere    
  
 
   
 
  
 
Deres ref.:/deres dato: 
/ 

Vår ref.: 
2019/4295-2/WENRUS 

Arkivkode: 
X42 

Dato: 
27.01.2020 

 
 
Valg av meddommere til Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett for 
perioden 01.01.2021 til 31.12.2024 
 
Rælingen kommune skal for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024 velge 100 meddommere til 
Nedre Romerike tingrett. Vi har ikke fått oversikt over hvor mange meddommere som skal 
velges til lagmannsretten enda, men velger allikevel å forespørre om dette. Antall 
meddommere vil avklares nærmere. De som velges skal tjenestegjøre så vel i straffesaker 
som i sivile saker. Det er kommunestyret som skal foreta valget av meddommere 
 
Den nedre aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og den øvre aldersgrensen er 70 år. 
Det betyr at de som velges må være født etter 31. desember 1950 eller før 1. januar 2000. 
 
Vervet som meddommer må ses på som en samfunnsplikt og enhver har dermed plikt til å 
være meddommer. Det er likevel viktig at de som velges er samfunnsinteresserte mennesker, 
som ønsker å påta seg vervet som meddommer. Vervet som meddommer vil gi god innsikt i 
det norske rettssystemet.  
 

På siden https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/ kan du lese mer 

om hva det innebærer å være meddommer. Du kan også se film om å være meddommer her: 

https://www.domstol.no/meddommere/laremidlerressurser/filmer/ 
 
Domstolloven §§ 70-72 lister utelukkelsesårsaker, vi ber deg lese disse godt å vurdere om du 
må utelukkes/fritas fra valg.  
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§70 
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§71 
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§72 
 
 
Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av meddommere som velges, dette 
innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og 
sørge for at sammensetningen så lang som mulig blir i samsvar med befolkningen i 
kommunen. 
 
Kommunedirektørens skal forslå kandidater overfor kommunestyret og vurderer å foreslå at 
du velges blant de fra Rælingen som skal tjenestegjøre ved Nedre Romerike tingrett  
/ Eidsivating Lagmannsrett. Vi ber deg i den forbindelse å svare om du ønsker dette eller ikke 
og gi oss opplysninger om følgende: 
 

https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/
https://www.domstol.no/meddommere/laremidlerressurser/filmer/
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§70
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§71
https://lovdata.no/lov/1915-08-13-5/§72
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Fullstedig navn:……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse:………………………………………… ……Postnummer:…………………. 
 
Fødselsdato:………………… 
 
Telefon privat:…………………Telefon arbeid:……………………. Mobil:………………….. 
 
 
Høyeste utdanning: ……………………………………………………………………. 
 
Yrke/stilling: ……………………………………………………………………………. 
 
Epostadresse::………………………………………………………………………………… 
 
 
 
I tillegg ber vi deg vurder og besvare disse spørsmålene: 
 
 
Har du vært meddommer i tidligere perioder?   Ja   /  Nei 
 
Ønsker du bli foreslått som kandidat til meddommer for perioden?   Ja   /  Nei  
 
Hvis Nei, behøver du ikke besvare spørsmålene under: 
 
Jeg har lest domstolloven §§ 70-72 om forutsetninger til den som velges og 
utelukkelsesårsaker på grunn av stilling og vandel og kan bekrefte at jeg er valgbar til 
oppgaven     Ja   /   Nei 
 
Jeg ønsker primært å tjenestegjøre i:         
 tingretten   /      lagmannsretten    /       begge                  (Kryss foran det du ønsker) 
 
Det er behov for flest meddommere til tingretten, ønsker å du slettes dersom du ikke blir valgt 
til lagmannsretten?      Ja  /  Nei 
 
Har du helseplager som gjør at du har vanskelig for å delta hele dager i rettsaler?  Ja  /  Nei 
 
Er du blind?  Ja   /  Nei 
(Høyesteretts ankeutvalg har i en kjennelse 2. juni 2014 avgjort at blinde ikke kan være 
meddommere, pga andre da må tolke/forklare bevis som blir lagt frem for dem) 
 
Er dine norskkunnskaper tilstrekkelige til at du kan forstå norsk tale og tekst, og selv uttrykke 
deg på norsk?   Ja  /  Nei 
 
Anser du at du vil forstå de problemstillinger som saker reiser, ta stilling til problemstillingene 
og gi uttrykk for din mening?   Ja  /  Nei 
 
Kan du benytte vanlige digitale verktøy, pc, telefon mm.    Ja / Nei 
 
Ønsker du å stå på «suppleringsliste» dersom du ikke blir oppnevnt?     Ja    /   Nei 
 
 
De ovenfor nevnte opplysningen kan gis enten ved å sende siden ferdig utfylt til Rælingen 
kommune, v/Wenche Freitag Rustad, Postboks 100, 2025 Fjerdingby eller skanne  
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den, evt kopiere opplysningene inn i en e-post og sende til l: 
wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no  
 
Eventuelle spørsmål sendes til samme epostadresse. 
 
 
Ved eventuelle senere søknader om fritak av helsemessige årsaker må det legges ved 
legeattest. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Wenche Freitag Rustad 
konsulent  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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