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Høring - NOU 2019: 17 Domstolsstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og 
domstolloven - Høringssvar fra Eigersund kommune 
 
Høringsskriv med vedlegg datert 02.03.2020. 
Eigersund kommune vil først gi uttrykkk for at en på generellt grunnlag er oppattt av som 
domstolkommisjonens hovedanbefaling å styrke rettsikkerheten, sikre fortsatt høy tillIt til 
domstolene og bedre ressursutnyttelsen. Sett i dette lys kan en utvidelse av rettskretsene til 
tingretten ha mye for seg. 
Samtidig vil en understreke som det fremgår av departementets forslag i pkt 3 at det er et sterkt 
ønske lokalt her i Eigersund kommune som sentrum i Dalaneregionen og vertskommune for Dalane 
tingrett i dag at det opprettholdes en desentralisert domstolsstruktur for som departementet skriver 
å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre nærhet til domstolene. Samtidig ser vi at at 
det kan ha noe for seg å øke fleksibiliten, bedre ressursutnyttelsen og skape større fagmiljøer i 
domstolene. 
Sett på denne bakgrunn har kommunen her derfor stor sans for departementets utsagn om at en 
utvidelse av tingrettens rettskretser ikke hindrer opprettholdelse av flere rettsteder enn  det som 
anbefales fra kommisjonen.  
Eigersund kommune støtter derfor fullt ut forslaget om å opprettholde alle de bemannede 
rettstedene i dagens tingrettsstruktur og at domstolstilbudet i distriktene styrkes ved at rettssteder 
som har forholdsvis lav bemanning kan få tilgang til mer kompetanse og større kapasitet der sakers 
størrelse/omfang krever dette. Sett i et slikt lys  kan dette og ha stor betydning for vår nåværende 
domstol, Dalane tingrett. Videre peker Eigersund kommune også på betydning av å ha en lokal 
forankret domstol som kan betjene lokalsamfunnets innbyggere, næringsliv, herunder den lokale 
advokatstand samt offentlige aktører, som kommunene i regionen, uten at man slipper mye  reisetid 
til en dosmtol som eventuelt skulle være lokalisert flere mil unna. 
Samlet sett støtter Eigersund kommune departementets alternativ bare å endre tingrettens 
rettskretser og opprettholde alle de bemannede rettsstedene i dagens tingrettstuktur. Det gir en 
balansert fornying innen den lokale rettspleien samtidig som en ivaretar hensynet til en 
desentralisert domstolsstrukturogså sett i et fremtidsrettet lys. 
                                                                                                 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gro Anita Trøan 
Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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