
Høringssvar Domstolstruktur. 

Domstolkommisjonens flertall foreslår å endre antallet rettskretser fra 60 til 22, med 30 

rettssteder for tingrettene, og fra 34 til 13 rettskretser med 20 rettssteder for 

jordskifterettene, samlokalisert med tingrettene. Kommisjonens mindretall foreslår 6 

rettskretser for tingrettene med 24 rettssteder. Mindretallet anbefaler at jordskifterettene 

slås sammen med tingrettene, og at det etableres en avdeling for jordskifte i hver rettskrets. 

I utredningen foreslås i tillegg mindre endringer i rettskretsene mellom enkelte 

lagmannsretter. 

Et alternativt forslag fra departementet handler om å endre tingrettenes rettskretser i tråd 

med flertallet i kommisjonens forslag og opprettholde antall rettssteder. 

For Trøndelag foreslår domstolkommisjonen en sammenslåing av: Sør-Trøndelag tingrett, 

Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett, til Trøndelag tingrett. Det foreslås 

en felles rettskrets for Trøndelag, med hovedrettssted i Trondheim. 

Meråker støtter hverken domstolutvalget eller regjeringens forslag til endringer i 

rettskretsene og domstolloven, som innebærer en avvikling av Inntrøndelag tingrett som 

selvstendig domstol. 

Inntrøndelag tingrett er en av landets mest effektive tingretter, og når målene Stortinget har 

satt for effektivitet og saksbehandlingstid. Domstolen har de siste årene levert med en 

effektivitetsscore på 1,0. Og ligger dermed godt innenfor kravene for både straffesaker med 

enedommer og meddommer, samt tvistesaker. 

Fra kommisjonen blir det lagt vekt på utfordringer knyttet til kvalitet og fagmiljøer, sårbare 

fagmiljø og utstrakt bruk av dommerfullmektiger. Utfordringer med bindinger mellom 

aktørene i retten og hensynet til likebehandling, og tilfeldig allokering av saker. 

Inntrøndelag tingrett har i alt 7 dømmende årsverk, og det er i tillegg 12 øvrige 

medarbeidere ved domstolen. Befolkningsgrunnlaget for tingretten er i dag på over 97.000 

innbyggere, og habilitet og mangel på tilfeldig allokering av saker er dermed ikke relevant 

som argument. 

Videre argumenteres det for utfordringer knyttet til ulik arbeidsbelastning mellom 

tingrettene, og vansker med å utnytte ressursene optimalt. 

Det at det foregår lite samhandling på tvers av rettskretser til tross for at Domstolloven 

åpner for det, er ikke et godt argument slik vi ser det. 

Man argumenterer også for sammenslåinger for å imøtekomme kravene om sikre og 

tidsmessige lokaler, samt teknologisk etterslep. Inntrøndelag tingrett holder til i nye og 

moderne lokaler som stod ferdig i 2011. De har blitt fulldigital i de fleste sakstyper og 

innredet flere rettsaler til å bli fulldigitale. 

Det vektlegges også endrede økonomiske rammebetingelser med henvisning til ABE-

reformen. Slik effektiviseringsprosesser ofte handler om; økonomi, bedre ressursutnyttelse, 

fagmiljø og sårbarhet. 



For oss handler det også om distriktspolitikk. Sentraliseringen av domstolene vil medføre 

svekket tilgang for juridisk bistand. Nedleggelse av tingretter vil føre til færre advokatkontor, 

da lokale advokaters tilgang på oppdrag vil kunne bli redusert. 

Tingrettene i Trøndelag er viktige for å opprettholde et juridisk kompetansemiljø i våre 

lokalsamfunn. Et rettssted vil få en mindre juridisk bemanning enn en rettskrets, noe som vil 

føre til en forvitring av juridisk miljø på det enkelte rettssted. For det lokale politiet er det 

også viktig, å beholde den juridiske kompetansen. 

Regjeringen imøtegår i noen grad i sitt forslag;  

 Ved å støtte Domstolkommisjonens forslag å redusere antall tingretter og 

jordskifteretter 

 Men opprettholde antall rettssteder 

Men ved forslaget vil et rettssted være kun en filial i en utvidet og større rettskrets. Det er 

stor forskjell å være egen rettskrets. 

Meråker anbefaler derfor å opprettholde dagens rettskretser i Trøndelag Inntrøndelag, 

Namdal, Fosen og Sør-Trøndelag. 

De samme argumentene som gjelder for tingretten, gjelder også for jordskifteretten. Det 

betyr at Nord-Trøndelag jordskifterett må opprettholdes 
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