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Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som består av kommunene
Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune
gjorde 05.mai 2020 følgende enstemmige vedtak:

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene fra
Domstolkommisjonen og Justis- og beredskapsdepartementet om
endringer i domstolstrukturen.
Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett må opprettholdes
samlokalisert på Tynset, og det må vurderes om nedslagsfelt og ansvar kan
utvides med muligheter det er pekt på i innspillet til Domstolkommisjonen i
mai 2019.
Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket lød i sin helhet:
SAKSUTREDNING AU-MØTE 04.05.2020
Sak 22/2020: Domstolstrukturen – høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring
Domstolkommisjonens utredning NOU 2019:17 Domstolstruktur, sammen
med et alternativt forslag fra departementet om å endre tingrettens
rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag.
En rettskrets er en domstols geografiske virkeområde, og bestemmer
fordelingen av saker mellom domstolene.
Utredningen og øvrige dokumenter kan i sin helhet leses her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/domstolstruktur/id2684591/?
expand=horingsbrev
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet i mai 2019 en sak
om innspill til Domstolkommisjonen. Følgende vedtak ble gjort:

«Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer
Domstolkommisjonen til å anbefale at Nord-Østerdal tingrett og NordØsterdal jordskifterett opprettholdes samlokalisert på Tynset, og at det
vurderes om nedslagsfeltet og ansvar kan utvides med muligheter det er
pekt på i saksutredningen.
En samlokalisering av tingrett og jordskifterett bør være et eksempel til
etterfølgelse for flere regioner i Norge. Det sikrer kvalitet, solid fagmiljø
samt nærhet for brukere og ansatte i vårt langstrakte land.
En slik samlokalisering er et klart bedre alternativ enn å slå sammen ulike
tingretter eller ulike jordskifteretter. Slike sammenslåinger vil i alt for stor
grad bidra til alt for lange avstander for brukere og ansatte.
Domstolene på Tynset har i en årrekke vært preget av effektivitet, solid
domstolsledelse, rask saksavvikling og korte ventetider.
Vi anbefaler Domstolsadministrasjonen til å besøke Tynset for å tilegne seg
mer informasjon om suksessen omkring samlokalisering av tingrett og
jordskifterett.
Vi inviterer herved!
Innspillet sendes Domstolkommisjonen.»
Det er i Norge i dag 63 alminnelige førsteinstansdomstoler, der mer enn en
tredjedel er bemannet med to eller tre dømmende årsverk. I tillegg er det 34
jordskifteretter, nesten halvparten med ett eller to dømmende årsverk.
Innbyggerne i bo- og arbeidsregionen Fjellregionen betjenes i dag av NordØsterdal jordskifterett og Nord-Østerdal tingrett samlokalisert på Tynset og
Sør-Trøndelag jordskifterett og Sør-Trøndelag tingrett lokalisert i Trondheim.
Nord-Østerdal tingrett har felles ledelse med Sør-Østerdal tingrett lokalisert i
Elverum, og disse rettene har til sammen 15 årsverk med domstolsleder, to
embetsdommere, tre dommerfullmektiger og ni saksbehandlere.
Jordskifteretten på Tynset har åtte årsverk med tre dommere, tre ingeniører
og to saksbehandlere. Domstolene i Trondheim har totalt 67 årsverk.
I saksutredningen til arbeidsutvalget i mai 2019 het det blant annet:
«Jordskifteretten på Tynset har bygd en omfattende kompetanse om
komplekse saksområder og håndterer saker der det kan være flere hundre
parter. Retten har gjennomført noen av de største jordskiftesakene i landet.
Utvalget bør vurdere om dette fagmiljøet kan styrkes og få sitt områdene
utvidet for eksempel med noen av de sørligste kommunene i Trøndelag og

kommuner som i dag hører inn under Hedmarken jordskifterett. Det kan i
denne sammenheng også vurderes en løsning som medfører
samlokalisering av jordskifterett og tingrett på Elverum, der jordskifteretten
enten kan være en del av Hedmarken som i dag eller legges inn under NordØsterdal jordskifterett. Det kan også være fornuftig å vurdere områder i
Nord-Gudbrandsdal på tilsvarende måte, og faktisk etablere denne retten
som en spesialist på fjellsaker i hele landet.»
Domstolkommisjonens hovedanbefaling var å ha færre, men større
rettskretser. Den anbefaler også å halvere antall rettssteder, slik at Norge får
22 rettskretser, de fleste med ett rettssted, noen med flere.
Justis- og beredskapsdepartementet anbefaler å opprettholde alle dagens
rettssteder, men slå sammen rettskretser. Slik regionrådgiver leser
høringsbrevet fra departementet, er det uklart hva rettsstedene i tilfelle skal
bestå av.
I departementets egen omtale heter det blant annet:
«For å bidra til å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre
brukerne den samme nærheten til domstolene som i dag, vurderer
departementet å regulere bemanningen ved rettsstedene, for eksempel ved
å gi en hjemmel i domstolloven § 19, § 22 eller § 25 til å fastsette en
minimumsbemanning i forskrift. En regulering kan for eksempel gå ut på at
hvert rettssted som utgangspunkt skal ha minst én tilstedeværende
embetsdommer.»
Regionrådgiver kan ikke se at NOU-utredningen eller departementets forslag
gir ny informasjon eller vurderinger som gir grunn for arbeidsutvalget til å
endre hovedbudskapet fra i fjor.
Det anbefales derfor at begge forslagene avvises, og at arbeidsutvalget står
fast på at Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett
opprettholdes samlokalisert på Tynset, og at det vurderes om nedslagsfeltet
og ansvar kan utvides med muligheter det er pekt på i innspillet til
Domstolkommisjonen.
Samtidig er det et viktig poeng at jordskifteretten og kommunene har mye
samhandling både før, under og etter en jordskiftesak. Kommunen er ofte
det første stedet publikum oppsøker når de har et jordskifterettslik problem,
og det er kommunen som fører saker i Matrikken (Norges offisielle register
over fast eiendom). Den viktige nærheten med solid lokalkunnskap vil bli
svekket ved en sentralisering.
Denne vårens koronasituasjon viser med tydelighet hvor viktig det er at
beredskapen med sentrale funksjoner og kompetansearbeidsplasser i
distriktene styrkes, ikke reduseres.
Dette må veie tungt for vurderingene myndighetene gjør på alle nivåer i
tiden som kommer.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser forslagene fra
Domstolkommisjonen og Justis- og beredskapsdepartementet om
endringer i domstolstrukturen.
Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett må opprettholdes
samlokalisert på Tynset, og det må vurderes om nedslagsfelt og ansvar kan
utvides med muligheter det er pekt på i innspillet til Domstolkommisjonen i
mai 2019.

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

