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Høring - endringer i domstolstruktur
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet i Herøy kommune gir sin tilslutning og støtter opp om uttalensene fra Alstahaug
kommune vedr. avgitt uttalelse om høring av ny domstolstruktur.
Saksutredning:
Det vises til høringsbrev datert 26.1.2022 med frist 26.4.2022 og Alstahaug kommunes utredning og
behandling av høring til endringer i domstolstruktur. Framlegget til Alstahaug gjengir situasjonen og
dets innhold og er lagt med på saksdokumentene.
Vurdering:
Herøy kommune har Alstahaug og Sandnessjøen som sitt regionsenter, og man bør vurdere å gi
støtte til deres uttalelse i denne viktige saken.
Saksframlegget oppsummerer at:
Departementet foreslår at strukturen for domstolene før domstolsreformen 2021 i
utgangspunktet skal gjeninnføres. Departementet ønsker å sikre god rettssikkerhet og
tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Tilgjengelige domstoler med nærhet
til brukerne gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold.
Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene.
Stedlig ledelse i form av lokale sorenskrivere vil sikre domstolenes stemme i allmennheten. Flere
sorenskrivere ivaretar på en bedre måte maktbalansen mellom domstolene og de øvrige
statsmaktene. Stedlig ledelse ved hvert rettssted har også klare fordeler ved at det er enklere å lede
en tingrett som ikke er spredt på mange rettssteder. Våre kommentarer nevnt ovenfor gjør at vi
anbefaler å gå tilbake til den strukturen vi hadde før domstolsreformen. Dog er det viktig å
presisere at vi samtidig ønsker en videreutvikling ved å ta i bruk de muligheter som IKT gir, samt økt
samarbeid mellom tingrettene og at en omgjør
dommerfullmektigstillinger til faste stillinger.
Fra saksdokumentene til Alstahaug kommune innstilles til følgende i saken:
•

Alstahaug kommunestyre anbefaler å gjeninnføre strukturen for domstolene før
domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettssikkerhet og sikre
selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Dette innebærer at Alstahaug Tingrett
reetableres og med stedlig sorenskriver.

•

•

Det må tilrettelegges både praktisk og lovmessig for økt samarbeid mellom
tingrettene for å utnytte både kapasitet, ressurser og kompetanse på en optimal
måte.
Andelen faste tingrettsdommerstillinger bør økes ved å omgjøre dommerfullmektigstillinger
til faste stillinger.

Det anbefales at Herøy kommune støtter Alstahaug i sine krav overfor statlige myndigheter om å
gjeninnføre strukturen for domstolene, slik den var før reformen av 2021.
Vedlegg:
1Høring - endringer i domstolstruktur (4).PDF
2Høringsnotat - endringer i domstolstruktur.pdf
3Høringsbrev - endringer i domstolstruktur.pdf
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Høring - endringer i domstolstruktur
Kommunedirektørens innstilling:
Formannskapet i Herøy kommune gir sin tilslutning og støtter opp om uttalensene fra Alstahaug
kommune vedr. avgitt uttalelse om høring av ny domstolstruktur.
Formannskapetsbehandling av sak 24/2022 i møte den 19.04.2022:

Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Herøy kommune gir sin tilslutning og støtter opp om uttalensene fra Alstahaug kommune
vedr. avgitt uttalelse om høring av ny domstolstruktur.

Saksutredning:
Det vises til høringsbrev datert 26.1.2022 med frist 26.4.2022 og Alstahaug kommunes utredning og
behandling av høring til endringer i domstolstruktur. Framlegget til Alstahaug gjengir situasjonen og
dets innhold og er lagt med på saksdokumentene.
Vurdering:
Herøy kommune har Alstahaug og Sandnessjøen som sitt regionsenter, og man bør vurdere å gi
støtte til deres uttalelse i denne viktige saken.
Saksframlegget oppsummerer at:
Departementet foreslår at strukturen for domstolene før domstolsreformen 2021 i
utgangspunktet skal gjeninnføres. Departementet ønsker å sikre god rettssikkerhet og
tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Tilgjengelige domstoler med nærhet
til brukerne gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold.
Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene.
Stedlig ledelse i form av lokale sorenskrivere vil sikre domstolenes stemme i allmennheten. Flere
sorenskrivere ivaretar på en bedre måte maktbalansen mellom domstolene og de øvrige

statsmaktene. Stedlig ledelse ved hvert rettssted har også klare fordeler ved at det er enklere å lede
en tingrett som ikke er spredt på mange rettssteder. Våre kommentarer nevnt ovenfor gjør at vi
anbefaler å gå tilbake til den strukturen vi hadde før domstolsreformen. Dog er det viktig å
presisere at vi samtidig ønsker en videreutvikling ved å ta i bruk de muligheter som IKT gir, samt økt
samarbeid mellom tingrettene og at en omgjør
dommerfullmektigstillinger til faste stillinger.
Fra saksdokumentene til Alstahaug kommune innstilles til følgende i saken:
•

Alstahaug kommunestyre anbefaler å gjeninnføre strukturen for domstolene før
domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettssikkerhet og sikre
selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Dette innebærer at Alstahaug Tingrett
reetableres og med stedlig sorenskriver.

•

Det må tilrettelegges både praktisk og lovmessig for økt samarbeid mellom
tingrettene for å utnytte både kapasitet, ressurser og kompetanse på en optimal
måte.
Andelen faste tingrettsdommerstillinger bør økes ved å omgjøre dommerfullmektigstillinger
til faste stillinger.

•

Det anbefales at Herøy kommune støtter Alstahaug i sine krav overfor statlige myndigheter om å
gjeninnføre strukturen for domstolene, slik den var før reformen av 2021.
Vedlegg:
1Høring - endringer i domstolstruktur (4).PDF
2Høringsnotat - endringer i domstolstruktur.pdf
3Høringsbrev - endringer i domstolstruktur.pdf
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Vedtak Høring - endringer i domstolstruktur
Herøy formannskap har behandlet sak 24/2022 i møte den 19.04.2022, og fattet følgende
vedtak:
Formannskapet i Herøy kommune gir sin tilslutning, og støtter opp om uttalensene fra Alstahaug
kommune vedr. avgitt uttalelse om høring av ny domstolstruktur.

Med hilsen
Kristin Vangen
Administrasjonskonsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.
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