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Høring av endringer i domstolstruktur
Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26. januar.
Etter Økokrims oppfatning bør ny domstolstruktur ikke reverseres nå. I felles brev til
Domstoladministrasjonen fra embetslederne for Troms og Finnmark statsadvokatembeter,
Møre og Romsdal statsadvokatembeter, Rogaland statsadvokatembeter, Vestfold, Telemark og
Buskerud statsadvokatembeter, Det nasjonale statsadvokatembetet og Økokrim er dette
begrunnet nærmere. Brevet gir fortsatt uttrykk for Økokrims syn og innholdet gjengis i sin
helhet her:
"Ny domstolstruktur bør ikke reverseres nå
Regjeringen har i Hurdalsplattformen erklært at de ønsker å reversere domstolsreformen, med
unntak for domstoler der domstolleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine
tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur.
Bakgrunnen for reformen, er som kjent, vurderingene som fremkom i Domstolkommisjonens
rapport av 1. oktober 2019 om domstolstruktur og Riksrevisjonens rapport samme høst med
skarp kritikk i forhold til domstolenes saksbehandlingstid og effektivitet.
Målet med domstolsreformen var således å styrke borgernes rettssikkerhet gjennom økt
fleksibilitet og effektivitet, utnytte de samlede ressursene bedre, styrke små og sårbare
domstoler, gi mulighet for moderat spesialisering og sørge for sterkere fagmiljø, samtidig som
man beholdt et solid lokalt domstoltilbud.
Dagens regjering ønsker også sterkere fagmiljøer, mer fleksibilitet og effektivitet i den
dømmende virksomheten. Målet er naturlig nok det samme, men man er ikke enige om
hvordan dette målet skal nås. I Hurdalsplattformen fremkommer det at problemstillingen skal
utredes; "Leggje til rette for at domstolar kan samarbeide betre, og greie ut korleis mindre
domstolar kan styrkast for å gjere dei mindre sårbare."

Økokrim
Post: Postboks 2096 Vika, 0125 Oslo
E-post: post.okokrim@politiet.no

Tlf: (+47) 23 29 10 00

Org. nr: 874761532
www.politiet.no

Viktige og sentrale faglige aktører, herunder lederne for dagens tingretter og lagmannsretter,
dommerforeningen, nestlederen i advokatforeningen og representanter for akademia, har med
styrke tatt til orde for å avvente en reversering av domstolsreformen. Budskapet er klart - la
reformen få virke en lengre periode, slik at man kan foreta en grundig evaluering før man
foretar eventuelle endringer.
Reformen har virket i kort tid, men tilbakemeldingene så langt er at den virker etter sin
hensikt. Tilbakemeldingene er positive, også fra personer som var motstandere av reformen
før den ble innført. Det formidles at domstolene klarer å benytte ressursene på tvers av
rettsstedene, og at driften er mer effektiv. Dette er også vårt klare inntrykk så langt.
En ny strukturendring nå vil på nytt kreve ressurser som tingrettene trenger til produktiv
aktivitet, og vil nødvendigvis gå ut over rettstilbudet til publikum. Det pekes videre på
kostnadene med en reversering, både de økonomiske og for de ansatte. Domstolene gir
uttrykk for at det er behov for ro, at man trenger tid og penger til å arbeide med andre ting
enn reform. En sentral bekymring er at behovet og arbeidet blant annet med fortsatt
digitalisering og generell opprusting av domstolenes lokaler vil stoppe opp.
Vi ønsker med dette å gi vår tilslutning til anmodningen om å avvente en reversering av
domstolsreformen; la reformen virke en lengre periode, slik at man kan foreta en grundig
evaluering før man beslutter hvorvidt reformen skal reverseres eller ikke."

Med hilsen

Pål K. Lønseth
Sjef for Økokrim
Pål Kulø Lønseth
Leder

Geir Kjetil Finneide
Fagdirektør
Geir Kjetil Finneide
Fagdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Side 2 av 2

