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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING AV ENDRINGER I 
DOMSTOLSTRUKTUR 

Formannskapet behandlet i møte 19.04.2022 sak 67/22. Følgende vedtak ble fattet: 

Frøya kommune har følgende innspill vedrørende høring av endringer i domstolstrukturen: 

1. Trøndelag tingrett ble opprettet april 2021. Forslaget vedr reversering av 
domstolstrukturen vil ha relativ liten betydning for Frøya kommune. Dagens rettssted vil 
fortsatt være Brekstad. Når det gjelder jordskifteretten vil den bli opprettholdt som i dag, 
det vil si at rettsmøtene avholdes i den kommunen saken krever. 

2. Den negative effekten ved en reversering er at om Trøndelag tingrett og Trøndelag 
jordskifterett blir splittet i to og går tilbake til Fosen tingrett og «Sør-Trøndelag 
jordskifterett», gir det risiko for større sårbarhet hva gjelder kompetanse og redusert 
kapasitet. Det vil også kunne gi utfordringer ved f.eks. habilitetsproblemer ved det ene 
rettsstedet. 

3. Den negative effekten av dagens organisering er mangel på stedlig ledelse. De ansatte i de 
domstolene som har blitt rettssteder sitter igjen uten ledelse på stedet. Kontakten mellom 
Sorenskriver og ansatte vanskeliggjøres nå av geografiske avstander. Kvaliteten på 
tjenestene kan fort bli svekket ved at rekruttering til mindre rettssteder uten ledelse kan bli 
utfordrende. 
Det er også et moment at de juridiske fagmiljøene sentraliseres rundt domstolene. Ved 
dagens organisering er det stor fare for at fagmiljøene i distriktene vil svekkes og over tid 
forsvinne ved de små rettsstedene, og i de nærliggende kommunene. 

4. Frøya kommune er av den oppfatning at det er gode grunner for å reversere dagens 
domsstolstruktur, men at det tas høyde for utfordringene med sårbarhet i forhold til 
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habilitet og fravær. Fleksibilitet og samarbeid mellom domstolene må vektlegges ved å se 
på lokale tilpasninger som kan ivareta de positive effektene ved domstolstrukturen fra 
2021, og samtidig ivareta de fordelene en desentralisert domsstolstruktur medfører. 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

Med hilsen 
Frøya kommune 

Roger Antonsen 
Økonomisjef 
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