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Høringsuttalelse - endring i domstolstruktur
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementet høringsnotat datert 26. januar 2022, hvor
departementet foreslår å gjeninnføre domstolstrukturen slik den var før domstolsreformen av 2021.
Det er Tromsø kommunes syn at sammenslåingen har fungert godt, og kommunen kan ikke se noen
grunner til at dette bør reverseres nå.
Den direkte innvirkningen for kommuneadvokatens arbeid og Tromsø kommune knytter seg til kortere
saksbehandlingstid og et større fagmiljø som igjen sikrer økt kompetanse blant dommerne. Dette anses
særlig viktig i barnevernssakene. Over en tredjedel av sakene ved norske tingretter er saker etter
barneloven eller barnevernloven. Domstolsreformen av 2021 hadde blant annet til hensikt å styrke
kompetansefellesskapet ved landets tingretter bl.a. på dette rettsområdet. Tingrettens avgjørelser i
barnevernssaker blir som oftest stående fordi få anker til lagmannsretten i barnevernssaker slipper
igjennom til ankebehandling. Tingretten er med andre ord i praksis ofte sisteinstans i barnevernssaker.
Flere domstoler har meldt om kortere saksbehandlingstid, deriblant Nord-Troms og Senja tingrett. En
effektiv prosess vil motvirke langvarig belastning for sårbare parter og kompetanseutveksling i et større
fagmiljø vil sikre faglig høy kvalitet.
Det er brukt mye tid og ressurser på å slå sammen de to domstolene. En full reversering vil ifølge
Domstolsadministrasjonen koste kr 115 millioner. Tromsø kommune anser det for å være
hensiktsmessig å fastholde sammenslåingen, slik at det er mulig å fortsatt realisere de gevinstene den
åpner for.
Denne høringsuttalelsen er avgitt på vegne av Tromsø kommune etter fullmakt.
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