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021/22 Formannskapet 07.04.2022

Behandling i Formannskapet 07.04.2022 

Felles framlegg:
Gulen kommune fekk endra rettskrets i samband med domstolsreformen i 2021. 
Dette gav uheldige konsekvenser for kommunen.  

Kommunen ynskjer å få endra rettskrets tilbake til den rettskrets som ligg i Bergen – 
(Hordaland tingrett frå 26.04.2021).

Vi kan elles ikkje sjå at rettstryggleik og effektivitet ikkje vil kunne kompenserast 
med tiltak som felles leiing, samarbeid og fleksibilitet mellom rettstadene. 

Handsaming og røysting
Røysting
Felles framlegg frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Formannskapet FSK sak 021/22
Gulen kommune fekk endra rettskrets i samband med domstolsreformen i 2021. 
Dette gav uheldige konsekvenser for kommunen.  

Kommunen ynskjer å få endra rettskrets tilbake til den rettskrets som ligg i Bergen – 
(Hordaland tingrett frå 26.04.2021).

Vi kan elles ikkje sjå at rettstryggleik og effektivitet ikkje vil kunne kompenserast 
med tiltak som felles leiing, samarbeid og fleksibilitet mellom rettstadene. 

Vedlegg Dok.ID
Høyringsnotat - endringar i domstolstruktur 259821
Adressatliste - endringar i domstolstruktur 259822
Høyring av endringar i domstolstruktur 259823
Fylgjeskriv 259824

Bakgrunn for saka:
Justis og beredskapsdepartementet har sendt forslag om endring av domstolstruktur 



på høyring. Dei aktuelle spørsmål for høyringa er domstolstruktur, felles leiing av 
domstoler og elles forslag til endringar for å gjere mindre domstoler mindra sårbar, 
dersom ved ein reversering av domstolsstruktur. 

Høyringsfrist er sett til 26. april 2022. 

Saksvurdering og konklusjon:
Domstolsreformen i 2021  fekk den konsekvens for Gulen kommune at rettskrets ble 
endra frå tidlegare Bergen tingrett til Sogn og Fjordane tingrett. Grunngjevinga var, 
etter det vi har oppfatta, å styrke rettskretsen som kommunen ble flytta til. 

Denne endringa fekk fleire uheldige konsekvenser. Ein konsekvens var ei mindre 
kostnadseffektiv og robust forliksrådsløysing. Kommunen måtte tre ut av eit etablert 
samarbeid med nabokommune, Masfjorden, om felles forliksråd. Årsaka var ulike 
rettskretsar på dei samarbeidende kommunane. Føresetnadane for meddommarane 
ble òg endra kva gjeld reiseveg og anna. 

Sett frå kommunen sin ståstad er kommunerefomen ikkje så forankra at den ikkje 
kan reverserast. Kommunen ynskjer i alle høve å få endra rettskrets tilbake til den 
rettskrets som ein hadde før reformen – (Hordaland tingrett frå 26.04.2021). 

Vi kan ikkje sjå at rettstryggleik og effektivitet ikkje vil kunne kompenserast med 
tiltak som felles leiing, samarbeid og fleksibilitet mellom rettstadene. 

Administrasjonen sitt framlegg til vedtak:
Gulen kommune ser ikkje at kommunereformen er så forankra at den ikkje kan 
reverserast. Kommunen fekk endra rettskrets i samband med domstolsreformen i 
2021. Dette gav uheldige konsekvenser for kommunen.  

Kommunen ynskjer i alle høve å få endra rettskrets tilbake til den rettskrets som ligg 
i Bergen – (Hordaland tingrett frå 26.04.2021).

Vi kan elles ikkje sjå at rettstryggleik og effektivitet ikkje vil kunne kompenserast 
med tiltak som felles leiing, samarbeid og fleksibilitet mellom rettstadene.
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