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Kommentar
På departementets nettside er det lastet opp følgende høringsuttalelser:




Gulating lagmannsrett
Haugaland og Sunnhordland tingrett
Per Jordal og Torstein Frantzen
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Høringsuttalelser
Dommerforeningen ved Sør‐Rogaland tingrett rettssted Stavanger.
Til dommerforeningens styre.
(sendes kun pr epost)
***
Det vises til Dommerforeningens epost av 27.1.22 vedlagt justisdepartementets høringsbrev og
høringsnotat, begge av 26.1.11. Dommerforeningen er ifølge eposten særlig interessert i
«medlemmenes syn på hvilken forankring lokalt gjeldende struktur har i dag».
(1) Spørsmålet om reversering er tatt opp med Dommerforeningens medlemmer i den nye Sør‐
Rogaland tingrett. Ingen av medlemmene går inn for reversering. Så vidt vi kjenner til støtter heller
ingen medlemmer i de øvrige fagforeningene i tingretten forslaget om reversering. Samtlige ansatte i
nye Sør‐Rogaland tingrett synes således fornøyd med dagens struktur.
Vi er kjent med at spørsmålet er diskutert med de kommuner som er berørt. Sålangt vi kjenner til
ønsker ingen av kommunene i Sør‐Rogaland tingretts rettskrets reversering. Så vidt vi vet er
spørsmålet også drøftet med den lokale advokatforening, Sør‐Vest politidistrikt og Statsadvokatene i
Rogaland – heller ingen av disse støtter forslaget om reversering.
(2) Vi finner også grunn til kort å kommentere høringsnotatet.
I vår region ble som kjent domstolene Stavanger tingrett (rettssted Stavanger), Jæren tingrett
(rettssted Sandnes) og Dalane tingrett (rettssted Egersund), ved domstolsreformen av 2021, slått
sammen til den nye domstolen Sør‐Rogaland tingrett.
Bakgrunnen for ønsket om reversering synes ifølge høringsnotatet å være et ønske om å sikre
innbyggerne «god rettsikkerhet» og «tilgjengelige tjenester». Det er særlig vist til at «nærhet til
brukerne» vil gi «domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold» og være
er viktig for tillitten til domstolene, jf f eks høringsnotatet punkt 3.1. For vår region mener vi at
dagens struktur ivaretar disse hensyn på en bedre måte enn både den forrige struktur og
reverseringsforslaget.
For det første tror vi dagens struktur samlet fører til bedre rettsikkerhet for innbyggerne i regionen.
Den fleksibilitet strukturen gir har allerede ført til kortere saksbehandlingstid. De – til dels betydelige
– forskjeller i saksbehandlingstid og arbeidsbyrde som eksisterte mellom Stavanger, Jæren og Dalane
tingretter er utjevnet. Rettsmegling gjennomføres nå på tvers av rettsstedene. Barnesaker prioriteres
og behandles ikke lenger av dommerfullmektiger. Strukturen har muliggjort relativt store fagmiljøer.
Vi har opprettet kompetansegrupper på tvers av rettsstedene. De forhold som medførte at Dalane
tingrett – som besto av kun sorenskriver og en dommerfullmektig – var særlig sårbar i forhold til
deler av Riksrevisjonens rapport, gjør seg ikke lenger gjeldende.
For det andre mener vi dagens struktur sikrer alle regionens innbyggere tilgjengelige tjenester,
fremdeles med nærhet til brukerne, lokal forankring og forståelse for lokale forhold. Det vises til at
alle rettsstedene beholdes, med faste dommere på de respektive rettssteder.
Vi kan heller ikke umiddelbart se at ikke‐stedlig ledelse over tid vil kunne «gå utover hvordan
ressursene blir fordelt og svekke grunnlaget for å opprettholde lokale domstoler». Tvert imot viser
utviklingen så langt at den nye sorenskriver har satset på Egersund rettssted. Hun har sikret
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eksisterende rettslokaler og ordnet rettssalskapasitet ved behov. Videre har hun påbegynt arbeidet
med å skaffe Egersund, som i alle år har slitt med uhensiktsmessige lokaler, ny rettsbygning. Videre
har hun økt saksbehandlerkapasiteten til to hele stillinger, tilført dommerressurser, og igangsatt
arbeidet med å konvertere dommerfullmektigstillingen til en fast dommerstilling.
I Sør‐Rogaland tingrett synes videre erfaringene å tilsi at det ikke er spesielt vanskelig å lede en
domstol med tre rettssteder. For det første er avstandene så små at sorenskriveren lett kan operere
med faste kontordager på de respektive rettssteder. (Reise med tog mellom Stavanger og Sandnes,
som langt på vei utgjør et arbeids‐ og boområde, tar kun rundt 15 minutter. Reisen mellom Sandnes
og Egersund gjennomføres med tog på under 1 time.) Vi antar også generelt at en sorenskriver som
kan konsentrere seg om de administrative oppgavene, slik sorenskriveren i en større domstol som
Sør‐Rogaland tingrett kan, vil ha tid til å lede og å profesjonalisere ledelsesoppgaven på en helt
annen måte enn en sorenskriver i en liten domstol, som vil være henvist til å utføre ledelse og
administrative oppgaver i ledig tid mellom rettsaker.
Høringsnotatet synes for øvrig å legge opp til at en reversering skal kombineres med tiltak for å
tilrettelegge for bedre samarbeid mellom domstolene. Langt på vei synes man å søke å oppnå de
fordelene reformen av 2021 medførte – med den gamle struktur. Til dette kan bemerkes at
Stavanger, Jæren og Dalane tingrett i flere år har forsøkt forskjellige former for samarbeid, bl a
overføring av saker m v. Forsøkene ga imidlertid bare marginalt – om noen – bedret
ressursutnyttelse; forsøkene synes i liten grad å utjevne forskjellene i saksbehandlingstid. En grunn
kan være at en sorenskriver først og fremst til vil ta hensyn til sin egen domstol – det er dette han blir
målt på og tilført ressurser på grunnlag av. Sannsynligvis vil ressursutnyttelsen blir bedre når en
sorenskriver bestemmer. Å fordele og overføre saker mellom mindre domstoler i et slags
«sorenskriverdemokrati», fremstår ikke som en hensiktsmessig løsning.
***
Stavanger 18. mars 2022
for Dommerforeningen ved Sør‐Rogaland tingrett
Tom Fr Vold
tillitsvalgt
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