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Høring endring i domstolstruktur  
 

Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 26.01.22, der forslag om gjeninnføring av 
domstolstrukturen fra før domstolsreformen av 2021 sendes på høring. 

Forslaget er hentet fra Hurdalsplattformen, og bygger på en antagelse om at å gjeninnføre domstolstrukturen 
fra før domstolsreformen av 2021 bedre vil ivareta borgernes rettssikkerhet og tilhørighet til domstolene.  

Forslaget åpner for at dagens struktur kan opprettholdes i områder hvor domstolleder, kommunene i 
rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om dette.  Kommunene som omfattes av Sør-
Rogaland tingrett gir derfor en samlet uttalelse til denne høringen.  

Som ledd i domstolsreformen ble Dalane tingrett, Jæren tingrett og Stavanger tingrett i 2021 slått sammen til 
en domstol; Sør-Rogaland tingrett. Rettskretsen til Sør-Rogaland tingrett dekker et stort geografisk område 
med til sammen 16 kommuner, med et samlet befolkningsgrunnlag på ca 375 000 innbyggere.  

Kommunene var fordelt på følgende måte i den tidligere domstolstrukturen:  

 Dalane tingrett: Sokndal, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Sirdal 
 Jæren tingrett: Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 
 Stavanger tingrett: Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Strand og Hjelmeland 

 
Denne strukturen er videreført i den nye tingretten. De tre tinghusene er opprettholdt og har samme 
åpningstid og tjenestetilbud til publikum som før. Sakene fordeles med utgangspunkt i de «gamle» 
rettskretsene og selv om domstolsadministrasjonen er underlagt felles ledelse, er bemanningen på de tre 
tinghusene som før. Samtidig kan de tre rettsstedene nå trekke på den nye tingrettens samlede 
dommerkapasitet ved behov. Dette har blant annet ført til reduksjon i restanser og kortere samlet 
saksbehandlingstid for straffesaker.  

Kommunene opplever at den nye strukturen er god. En felles overbygning for domstolsadministrasjonen på 
de tre rettsstedene gir bedre effektivitet og et sterkere fagmiljø, samtidig som opprettholdelse av de tre 
rettsstedene med stedlig bemanning gir god lokal forankring og tilhørighet.  

Kommunene som omfattes av rettsdistriktet for Sør-Rogaland tingrett ønsker derfor å opprettholde Sør-
Rogaland tingrett i sin nåværende form. 
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Kommunene vil også understreke at eventuelle fremtidige endringer i antall rettskretser og bemannede 
rettssteder må være gjenstand for lokalpolitiske beslutningsprosesser. Det bør ikke ligge til domstolene og 
staten alene å beslutte slike endringer.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Stavanger kommune 
v/ordfører Kari Nessa Nordtun
  
 

Sandnes kommune  
v/ordfører Stanley Wirak 

Sola kommune 
v/ordfører Tom Henning 
Slethei 

Randaberg kommune 
v/ordfører Jarle Bø 
 
 

Klepp kommune 
v/ordfører Sigmund Rolfsen 

Time kommune  
v/ordfører Andreas Vollsund 

Hå kommune  
v/ordfører Jonas Skrettingland 
 
 

Gjesdal kommune 
v/ordfører Frode Fjeldsbø 

Bjerkreim kommune 
v/ordfører Kjetil Slettebø 

Eigersund kommune 
v/ordfører Odd Stangeland 
 
 

Lund kommune  
v/ordfører Magnhild Eia  

Sokndal kommune 
v/ordfører Jonas Andersen 
Sayed 

Sirdal kommune  
v/ordfører Jonny Liland 
 
 

Kvitsøy kommune 
v/ordfører Stian Gill Bjørsvik 

Strand kommune  
v/ordfører Irene Heng 
Lauvsnes 

Hjelmeland kommune 
v/ordfører Bjørn Laugaland 
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