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FORSLAG OM  ENDRING  I DOMSTOLSSTRUKTUREN I SØR-TRØNDELAG -
HØRINGSUTTALELSE

Det vises til Justisdepartementets høringsbrev  av 27. 05.08.

Fosen tingrett stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget om å slå sammen Trondheim og
Sør-Trøndelag tingretter. Det er etter vår vurdering lite rasjonelt å opprettholde en ordning
med to domstoler i samme tinghus som dekker de samme fagområdene. Slik vi ser det vil en
sammenslåing kunne gi grunnlag for mer rasjonelle administrative rutiner i tillegg til et større
og robust fagmiljø. Etter vår vurdering vil heller ikke en ny sammenslått domstol i tinghuset
bli for stor til å kunne fungere praktisk.

Departementet har innledningsvis i sitt høringsnotat vist til at et av hovedargumentene for
strukturreformen var et ønske om større domstoler, blant annet for å kunne ivareta den faglige
kvaliteten og for å bedre ressursutnyttelsen. For Fosen tingrett har den gjennomførte
strukturendringen medført at vi fikk tilført en kommune til, Rissa, i domssognet. På bakgrunn
av dette ble domstolen også tilført en ny dommerfullmektigstilling slik at bemanningen på
dommersiden i dag består av en sorenskriver og to dommerfullmektiger. Vi vil stille spørsmål
ved hvordan en slik sammensetning på dommersiden er med på å styrke den faglige kvaliteten
og bedre ressursutnyttelsen, jf det som er sagt ovenfor vedrørende vedrørende målsettingen
med strukturendringen. Det er tvert i mot vår erfaring at et stadig skifte av
dommerfullmektiger hindrer faglig kontinuitet. Den kompetanse som tilføres
dommerfullmektigene i løpet av funksjonsperioden forsvinner ut sammen med
dommerfullmektigen. Dette medfører at domstolen stadig må bruke mye ressurser på å bygge
opp kompetansen på nytt, med den belastning dette medfører i forhold til saksavviklingen.

Ordningen med noen store domstoler med store og gode fagmiljøer og små
enedommerdomstoler vil føre til en ordning med A- og B-domstoler. Det er også vår erfaring
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at vi som en liten nabodomstol heller ikke blir inkludert i og får ta del i de
opplæringstiltak/erfaringsutveksling som de større nabodomstolene gjennomfører internt.

Når det gjelder de kriterier som ble lagt til grunn av Justisdepartementet i St. meld nr 23
(2000-200  1)  i forhold til den strukturreform som fortsatt er i gang, jf også første avsnitt på
side 2 i Justisdepartementets høringsnotat, fremstår det i dag som det for Fosen tingretts del i
det vesentlige ble lagt vekt på opprettholdelse av sysselsettingen, tradisjoner og identitet og
lite på de øvrige kriteriene som skulle legges til grunn for strukturendringene.

Med de store kravene som i dag stilles til domstolene, herunder i forhold til nye
arbeidsformer, evne til omstrukturering og til å forholde seg til hyppige lovendringer, ser vi
med stor bekymring på Fosen tingretts stilling i domstolssystemet og for domstolens
muligheter til å tilfredsstille lovgivers og publikums krav i tiden fremover.
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