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Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og
domstolloven
Dommere og saksbehandlere ved Ofoten tingrett avgir med dette egen høringsuttalelse for
Ofoten tingrett.
I NOU 2019: 17 «Domstolstruktur» er det foreslått en ny tingrettsstruktur i Norge med en
reduksjon fra 60 til 22 rettskretser og med bare 30 bemannede rettssteder. Vi er uenige i
forslaget som vil innebære en unødvendig sentralisering av domstolene og nedleggelse av en
rekke domstoler.
For Ofoten tingretts del er det foreslått at domstolen skal legges ned som sådan og slås
sammen med Trondenes tingrett og Vesterålen tingrett med lokalisering i Harstad og med
navnet «Midtre Hålogaland tingrett». Videre er det foreslått at Lofoten tingrett skal slås
sammen med Salten tingrett i Bodø og at Senja tingrett skal slås sammen med Nord-Troms
tingrett i Tromsø. Vi er uenige i forslaget og mener at Ofoten tingrett, Trondenes tingrett,
Vesterålen tingrett, Lofoten tingrett og Senja tingrett må bestå som selvstendige domstoler
med de kommuner i rettskretsen som de har i dag.
Vi mener at det er nødvendig å opprettholde en desentralisert domstolstruktur slik at
kompetansearbeidsplasser i våre distriktsregioner bevares og at brukerne sikres nærhet til
domstolene. Dette er et svært viktig hensyn idet en sentralisering av domstolene til Harstad,
Bodø og Tromsø med stor sannsynlighet på sikt vil medføre en utarming av det juridiske
miljøet knyttet til Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Senja tingrett. På grunn av de geografiske
avstander og værforhold i vårt område vil en slik sentralisering også bety at det blir en
uakseptabel avstand for et flertall av brukerne til domstolen, noe som er betenkelig i forhold
til rettssikkerheten. Vi antar videre at en slik sentralisering ikke vil gi noen økonomisk
besparelse totalt sett, men i stedet gi høyere kostnader, særlig på grunn av de omfattende
reisekostnader som en slik løsning vil pådra det offentlige og de private.
Det er slik vi ser det ikke nødvendig av rettssikkerhetsmessige hensyn, eller av andre grunner,
å foreta den foreslåtte sentralisering. Utfordringene en tingrett kan ha i forhold til
saksbehandlingstid, sykemeldinger mv., og hvis de ikke lar seg løse internt, bør i stedet i
hovedsak løses ved at tingretten tilføres ytterligere ressurser og/eller via samarbeid med andre
tingretter.
Domstolkommisjonen har lagt vekt på behovet for større fagmiljøer for å sikre høy faglig
kvalitet. Vi deler ikke bekymringen om at de minste domstolene har en utfordring med å sikre
tilstrekkelig faglig ivaretakelse. Det er ikke en sammenheng mellom størrelse på domstolen
og faglig kvalitet på dommerarbeidet. Også mindre tingretter er opptatt av et godt
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arbeidsmiljø, erfaringsutveksling, deltakelse på kurs/seminarer, og at dommerfullmektigene
skal få god veiledning, noe som etter vårt syn er med på å sikre den faglige kvaliteten i
dommerarbeidet. Det er også fullt mulig at forskjellige tingretter kan samarbeide om faglige
spørsmål uten at det er nødvendig å sentralisere.
Regjeringen har i et alternativt forslag foreslått en mellomløsning der antall tingretter
reduseres mens antall rettssteder opprettholdes på dagens nivå. Vi er også uenig i dette
forslaget og mener det i realiteten ikke skiller seg fra det opprinnelige. Forslaget innebærer
slik vi ser det en reell fare for at de rettssteder som ikke tilhører hovedrettsstedene, som er
tiltenkt å være i Harstad, Bodø og Tromsø, på sikt kan komme til å bli nedprioritert og etter
hvert lagt ned. I vår region vil det være rettsstedene i Narvik, Sortland, Svolvær og Finnsnes
som kan komme til å bli lagt ned, og det vil ikke være forenlig med det svært viktige hensyn
det er å opprettholde en desentralisert domstolstruktur.
Den 19. mai 2020 ble vi via pressen kjent med at et flertall på Stortinget vil stemme imot hvis
regjeringen foreslår å endre antall rettskretser. Vi forstår det slik at det betyr at flertallet vil gå
inn for at Ofoten tingrett, Trondenes tingrett, Vesterålen tingrett, Lofoten tingrett og Senja
tingrett skal være selvstendige tingretter med den rettskrets de har i dag, og med egen lokalt
tilstedeværende sorenskriver. Dette er vi enig i og som vi mener vil bli den beste løsning for
en fortsatt desentralisert domstolstruktur i regionen.
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