Endringer i domstolstrukturen, Høringsuttale fra Molde kommune
Bakgrunn
Det vises til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 26.01.2022 angående
endringer i domstolstruktur.
Det vises videre til vår tidligere høringsuttalelse datert 07.05.2020 angående høringssvar til
NOU 2019: 17 Domstolstruktur- forslag til endringer i rettskretsene og domstolloven.
Oppsummering fra vår tidligere høringsuttalelse:
Molde kommune mener dagens organisering med tingrett med egen sorenskriver og jordskifterett i
Molde ivaretar rettsikkerheten for innbyggere og næringsliv i regionen på en god måte.
Et tettere samarbeid gjennom samlokalisering mellom tingretten og jordskifteretten i Molde vil
styrke fagmiljøet, og redusere de totale kostnadene. Det er planlagt og ferdig prosjektert en løsning
med samlokalisering av de to domstolene ved Fylkeshuset i Molde. Dette vil bidra til en
kostnadseffektiv drift av tingretten og jordskifteretten, og i tillegg sikre nærhet til andre sentrale
funksjoner som f.eks. Fylkesmannen, Statsadvokaten, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens
Vegvesen.
Denne organiseringen underbygger også målet med kommunereformen, der regjeringen ønsker
større og mer robuste kommuner. Fra nyttår ble antall kommuner i Romsdal redusert fra 8 til 5.
Opprettholdelse av tingrett og jordskifterett i Molde er med på å bygge oppunder Molde som et
regionalt nav i sitt bo- og arbeidsmarked.
Molde har et sterkt advokatmiljø. Det vil være uheldig om Molde, som fylkets administrasjonssenter
med sentrale offentlige funksjoner som blant annet Fylkesmannen, Statsadvokaten, Møre og
Romsdal fylkeskommune, Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen, skulle ende opp uten egen
domstol. Dette vil ha konsekvenser for langt flere enn de som eventuelt vil miste sin arbeidsplass ved
tingretten og/eller jordskifteretten.
Vurderinger
Molde kommune ser at det er formålstjenlig med et tett og godt samarbeid mellom de ulike
rettsstedene i fylket - både mht. kompetanse og fordeling av saker for å unngå store variasjoner i
rettsavgjørelser og saksbehandlingstid.
Omfordeling av oppgaver og svekkelse av avdelingskontor
Samtidig opplever vi at den type omorganisering, som ble gjennomført i 2021, generelt sett medfører
en styrking av bemanning og funksjoner ved hovedkontorene på bekostning av avdelingskontorene.
Når det gjelder domstolene er vi svært opptatt av rettssikkerheten for innbyggerne og næringslivet,
og at vi har gode advokatmiljø i hele Møre og Romsdal. Erfaringer så langt har vist eksempel på
endring av tildeling av saker i Møre og Romsdal, der f.eks. saker som normalt skulle vært behandlet i
Molde, er blitt flyttet til Ålesund.
Manglende økonomisk effekt
Tradisjonelt sett har det vist seg at det kan være utfordrende å oppnå målet om effektivisering ved
sentralisering – ofte økes administrasjonen og de totale administrasjonskostnadene i strid med
målsettingen.

Konklusjon
Molde kommune støtter regjeringens forslag om reversering av Domstolsreformen av 2021, men
henstiller til et tett samarbeid mellom de ulike rettsstedene i fylket.
Samtidig ønsker vi å presisere viktigheten av politisk styring for å unngå at Domstoladministrasjonen
selv tar denne type struktur beslutninger, uten at de totale samfunnsinteressene er vurdert.

