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Høringssvar fra Rana kommune - Høring – NOU 2019:17 Domstolstruktur, og et 
forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven 
 
Det vises til brev av 2. mars 2020 vedrørende høring – Domstolkommisjonens utredning NOU 
2019:17 Domstolstruktur samt et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes 
rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag, med høringsfrist 2. mai 2020 som senere 
er forlenget til 2. juni 2020. Justisdepartementet er informert og innforstått med at Rana kommune 
vil oversende sitt høringssvar etter behandling i kommunestyret 9. juni.  
 
Helgeland 
Rana kommune ligger på Helgeland i Nordland og vi uttaler oss derfor bare om forslaget som 
gjelder domstolene på Helgeland.  
 
Domstolkommisjonens anbefaling  
«Domstolkommisjonens hovedanbefaling er å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til 
domstolene og bedre ressursutnyttelsen ved å utvide rettskretsene til tingrettene og 
jordskifterettene.» (NOU 2019: 17 Domstolstruktur, side 11) 
Kommisjonens flertall foreslår å endre antallet rettskretser til 22 med 30 rettssteder for tingrettene, 
og til 13 rettskretser med 20 rettssteder for jordskifterettene, samlokalisert med tingrettene. 
Kommisjonens mindretall foreslår seks 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. 
 
Justisdepartementets alternative forslag  
Regjeringen ønsker å opprettholde en desentralisert domstolstruktur, for å bevare 
kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. Samtidig anser 
regjeringen det som nødvendig å utvide rettskretsene for å øke fleksibiliteten, bedre 
ressursutnyttelsen og skape større fagmiljøer i domstolene. 
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Domstolkommisjonens forslag om å utvide tingrettenes og jordskifterettenes rettskretser er ikke til 
hinder for å opprettholde flere rettssteder enn kommisjonen anbefaler. Etter departementets syn 
kan mange av utfordringene kommisjonen peker på imøtekommes ved bare å utvide rettskretsene. 
Departementet foreslår på denne bakgrunn, som et alternativ til kommisjonens forslag, bare å 
endre tingrettenes rettskretser, i tråd med flertallet i kommisjonens forslag til rettskretsinndeling. 
Departementets forslag går dermed ut på å opprettholde alle de bemannede rettsstedene i dagens 
tingrettsstruktur og styrke domstoltilbudet i distriktene ved at rettssteder som i dag har lav 
bemanning får tilgang til mer kompetanse og større kapasitet i store og/eller komplekse saker.  
 
Uttalelse fra Rana kommune 
Tingrettsstrukturen 
Rana kommune slutter seg til Domstoladministrasjonen (DA) sin oppfatning om at den mest 
hensiktsmessige måten å øke fleksibiliteten og effektiviteten på er å redusere både antall tingretter 
og antall rettssteder i tråd med Kommisjonens forslag. Dette vil gi den optimale utnyttelsen av 
ressursene. Rana kommune vil som DA understreke at kommisjonens forslag vil ha særlig positiv 
effekt for distriktene ettersom kommisjonens løsning vil etablere geografisk samlede fagmiljø der 
dommerne møtes daglig. Dette vil gi mulighet for en viss grad av spesialisering og dermed en 
gjensidig utveksling av fagkunnskap mellom dommerne. Igjen gir dette et godt grunnlag for 
rekruttering til domstolene.  
 
For Helgeland sin del vil regjeringen sitt forslag lede til marginale endringer ettersom tingrettene 
her allerede er underlagt felles ledelse. Denne ordningen har eksistert siden 2015, og har ført til 
utstrakt samarbeid, og god ressursutnyttelse til det beste for innbyggerne på Helgeland. Før denne 
ordningen ble innført, hadde for eksempel Brønnøy tingrett en saksinngang som tilsvarte i 
underkant av ett dommerårsverk, mens de hadde to dommere ansatt. Den ledige kapasiteten ble 
bare i svært begrenset utstrekning stilt til rådighet for nabo-domstolene. Etter at felles ledelse ble 
innført, benyttes denne overkapasiteten fullt ut til behandling av saker i nabodomstolene, Rana 
tingrett og Alstahaug tingrett.  
 
Ordningen med felles ledelse har medført en klar styrking av det faglige samarbeidet mellom 
tingrettene på Helgeland. Selv om ordningen ikke kan bære fram et styrket fagmiljø i samme 
utstrekning som en fysisk samlokalisering, har den likevel ført til økt utveksling av kompetanse 
gjennom samordning og felles rutiner. I forlengelsen av dette er ordningen også med på å styrke 
rekrutteringen til distriktet noe. Fysisk samlokalisering ville styrket evnen til å rekruttere betydelig, 
og derved skapt grunnlag for en mer bærekraftig distrikts-domstol på Helgeland.  
 
Rana kommune mener det er svært viktig at det tas hensyn til kompetanse og oppbygging av 
robuste juridiske fagmiljøer for domstoler i distriktne. Det vil sikre innbyggernes rettssikkerhet 
snarere enn at kompetansen spres utover en større region. Samlokalisering vil fremme sterke 
fagmiljøer og kompetanseutvikling i størst grad, også fordi det er lettere å rekruttere høyt 
kvalifiserte søkere til sterke, samlede fagmiljøer. En samling av ressursene i større enheter vil også 
i størst grad bidra til en jevnere saksfordeling mellom dommere og raskere saksavvikling. 
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Rana kommune slutter seg subsidiært til departementets forslag. 
 
Jordskifterettsstrukturen 
Rana kommune slutter seg til Domstolkommisjonens forslag om ny struktur ved at det foreslås en 
felles rettskrets for det meste av Nordland fylke. Dette vil gi økt fleksibilitet i avviklingen av 
sakene. Bodø foreslås som hovedrettssted. Av hensyn til geografiske forhold bør det opprettholdes 
en avdeling på Helgeland. Denne foreslås samlokalisert med Helgeland tingrett i Mo i Rana. 
Forslaget er ikke til hinder for at Nordland jordskifterett disponerer lokaler i Mosjøen/et annet sted 
på Helgeland ved behov.  
 
Rana kommune mener det er svært viktig at det tas hensyn til kompetanse og oppbygging av 
robuste juridiske fagmiljøer. Det vil sikre innbyggernes rettssikkerhet snarere enn at kompetansen 
spres utover en større region. Samlokalisering vil fremme sterke fagmiljøer og 
kompetanseutvikling i størst grad, også fordi det er lettere å rekruttere høyt kvalifiserte søkere til 
sterke, samlede fagmiljøer. En samling av ressursene i større enheter vil også i størst grad bidra til 
en jevnere saksfordeling mellom dommere og raskere saksavvikling. 
 
 
Utrykte vedlegg: 
Høringsbrev 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?expand=horingsbrev 
NOU 2019:17  Domstolstruktur  
https://www.regjeringen.no/contentassets/35573b30d77d47808c17fc5a5202faa1/no/pdfs/nou2019
20190017000dddpdfs.pdf 
Domstoladministrasjonen sitt høringssvar 
https://www.regjeringen.no/contentassets/ecf5a62b7f5542a3b4aaef1febc2ef4b/annen-offentlig-
etat/domstoladministrasjonen.pdf?uid=Domstoladministrasjonen 
 
Link til sak hos regjeringen: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/ 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Waage 
Ordfører 
Tlf.:75145000 
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Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 

 

 


