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RETTSKRETSENE OG DOMSTOLLOVEN 
 
 
Namsskogan formannskap har i møte den 28.04.2020 behandlet sak 31/20 og fattet slikt vedtak: 
 
Namsskogan formannskaps vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende forslag til høringsuttalelse til NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et 
forslag om endringer i rettskretsene og domstolsloven. 
 
HØRINGSUTTALELSE 
Namsskogan kommune konstaterer at regjeringen følger opp domstolkommisjonens forslag om å legge 
ned et stort antall tingretter og jordskifteretter. Mellomløsning som regjeringen foreslår, der antall 
tingretter og jordskifteretter (rettskretser) reduseres mens antall rettssteder opprettholdes på dagens 
nivå, er etter Namsskogan kommunes mening ikke et godt nok virkemiddel for varig å sikre den 
nødvendige balansen mellom å ivareta rettssikkerheten og det å opprettholde levende og livskraftige 
lokalsamfunn. Namsskogan kommune mener at en løsning slik regjeringen forslår medfører en reell fare 
for at de rettssteder som ikke er «hovedrettssted» i den enkelte rettskrets nedprioriteres, og dermed på 
sikt vil oppfattes som annenrangs og i fare for å legges ned.  
 
Namsskogan kommune anbefaler at dagens struktur i all hovedsak videreføres når det gjelder 
tingrettene og jordskifterettene.  
 
Namsskogan kommune tar utgangspunkt i Namdal tingrett, som er vår domstol. Vi vurderer forslagene 
ut fra hvordan disse vil slå ut for oss. Vi antar at våre vurderinger vil ha relevans for og likheter med 
andre regioner og rettskretser. 
 
Namsskogan kommune vil sterkt understreke at Namdal må beholdes som egen rettskrets og Namdal 
tingrett som førsteinstansdomstol. Vi er enig med regjeringen i at det må tas hensyn til behovet for å 
bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. Dette gjør en 
ved å opprettholde antallet domstoler – ikke ved å sentralisere rettskretsene.  
 
Forslaget fra domstolkommisjonen, og regjeringens tilpasninger i høringsnotatet, føyer seg inn i rekken 
av reformer og strukturendringer som er foreslått og gjennomført de siste åra. 
Fellestrekket er en gjennomgående svekkelse av kompetanse i distriktene og kraftig sentralisering av 
statlige og regionale tjenester. Hver for seg blir ikke hver enkelt reform nødvendigvis svært skadelig for 
en region som Namdalen, men når virkningen av alle parallelle prosesser og reformer legges sammen, er 
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det særdeles dramatisk for vår region. En region som har store avstander, spredt bosetning og stort 
behov for flere høykompetanse-arbeidsplasser. En nedleggelse av kompetansearbeidsplasser er det 
motsatte av å styrke distriktene.  
 
Domstolkommisjonen hevder at rettssikkerheten ikke blir tilfredsstillende ivaretatt i dagens 
struktur. Dette stiller vi oss svært tvilende til. Vi har ingen opplevelse at dette er tilfelle for 
Namdal tingrett, verken i dag eller i historisk perspektiv. Vi viser i denne sammenhengen til at den 
såkalte NAV-saken der de domfelte så å si utelukkende er blitt dømt av store tingretter. 
For å ivareta rettsikkerheten er det viktig at sakene blir etterforsket og ført for retten raskt. Namdal 
tingrett, som en liten domstol, men med stort geografisk virkeområde, kommer svært godt ut i 
statistikkene om saksbehandlingstid. Vi forstår at Namdal tingrett har saksbehandlingstid som er godt 
under Stortingets krav og lavere enn landsgjennomsnittet. Vi har heller ingen indikasjoner på at 
dommene i Namdal tingrett ikke tilfredsstiller kvalitative mål. 
 
Nærhet og tilstedeværelse har stor verdi for reell og opplevd rettssikkerhet. Å opprettholde 
de små tingrettene har fordeler som sikrer kvaliteten ved «sakenes opplysning»: 

 Lokalkunnskap er ivaretatt av rettens personale, aktorat/forsvarer og rettens lekdommere 
 Mindre belastende rettsprosesser for partene i rettssystemet blant annet pga kortere reiser 
 Lokal ledelse av domstolen er helt avgjørende for framtidig posisjon, kompetanse og utvikling.  
 

Namsskogan kommune er enig i behovet for å beholde og styrke fagkompetansen og tilføre andre 
viktige ressurser, blant annet ved digital satsing ved domstolene. Digitalisering gir muligheter for 
desentraliserte løsninger og deling av kompetanse som mindre tingretter kan mangle. Digitalisering vil 
også dempe behovet for å sentralisere domstolene. 
 
Namsskogan kommune påpeker at kompetanse i denne sammenhengen ikke bare handler om 
domstolens egen kompetanse og bemanning. Det handler i stor grad også om regionens samlede 
juridiske kompetanse. Namdalen har i dag fire advokatkontorer i Namsos og ett i Rørvik. Dette er et 
betydelig og viktig advokatmiljø som kjenner regionen godt og som i stor grad fører de sakene som skal 
til behandling i Namdal tingrett. Dette gir trygghet både for sakens parter og for retten som 
skal administrere sakene. Det handler også om trygghet for at lokale forhold og hensyn blir ivaretatt når 
sakene skal belyses i retten. Å ha sorenskriver på plass i den lokale domstolen er den beste sikringa av 
et rettssteds kompetanse og bemanning. 
 
Begrunnelse: 
Forslaget ivaretar de synspunkter Namsskogan kommune har.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Mildrid  Hendbukt-Søbstad 
Rådmann 
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