
Hvilke faktorer skal bestemme 

domstolstrukturen? 

• Strukturen må fremme kvaliteten i domstolene 

 

• Strukturen må fremme effektiviteten i domstolene 

 

• Domstolene må være tilgjengelige for brukerne 
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Hva er den faktiske situasjonen? 

2 

2-3 dømmende 
årsverk 

4-8 dømmende 
årsverk 

8-15 dømmende 
årsverk 

16 eller flere  

Brønnøy tingrett 

Dalane tingrett 

Fosen tingrett 

Hallingdal tingrett 

Hardanger tingrett 
Nord-Gudbrandsdal 
tingrett 

Nord-Østerdal tingrett 

Indre Finnmark tingrett 

Sogn tingrett 

Valdres tingrett 

Vest-Telemark tingrett 

Alta tingrett 

Aust-Telemark tingrett 

Hammerfest tingrett 

Kongsberg tingrett 

Lister tingrett 

Lofoten tingrett 

Namdal tingrett 

Ofoten tingrett 

Ringerike tingrett 

Søre Sunnmøre tingrett 
Sør-Gudbrandsdal 
tingrett 

Trondenes tingrett 

Vesterålen tingrett 
 

Alstahaug tingrett 

Glåmdal tingrett 

Nordmøre tingrett 

Rana tingrett 

Romsdal tingrett 

Sandefjord tingrett 

Senja tingrett 

Sunnhordland tingrett 

Sør-Østerdal tingrett 

Øst-Finnmark tingrett 
Eiker, Modum og Sigdal 
tingrett 

Halden tingrett 
Heggen og Frøland 
tingrett 

Larvik tingrett 

Moss tingrett 

Nordre Vestfold tingrett 

Fredrikstad tingrett 

Gjøvik tingrett 

Sarpsborg tingrett 

Inntrøndelag tingrett 

Fjordane tingrett 

Hedmarken tingrett 

Salten tingrett 

Øvre Romerike tingrett 
 

Tønsberg tingrett 

Sunnmøre tingrett 

Aust-Agder tingrett 

Haugaland tingrett 

Follo tingrett 

Nedre Telemark tingrett 

Jæren tingrett 

Nordhordland tingrett 

Nord-Troms tingrett 

Drammen tingrett 
Nedre Romerike 
tingrett 

Kristiansand tingrett 
 

Asker og Bærum 
tingrett 

Sør-Trøndelag tingrett 

Stavanger tingrett 

Bergen tingrett 

Oslo tingrett 
 

 



Hvem bestemmer domstol-

strukturen? 

 

• Dagens lov- og regelverk tillegger regjeringen å 

fastlegge domstolstrukturen 

 

• I praksis har alle endringer i senere år vært forelagt 

Stortinget 
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Tingrettsstrukturen - historikk  

• Fra 92 til 66 i førsteinstans 

      NOU:1999:22 

• St.meld.nr 23 (2000 – 
2001)   

• Innst.S.nr. 242 (2000 – 
2001) 

 

• "Evaluering av struktur-
endringene i førsteinstans-
domstolene 18.10.2010" 

 



Forhold knyttet til størrelse som kan 

påvirke virksomheten i domstolene 

• Muligheten for å rekruttere gode jurister og 

medarbeidere 

• Muligheten for å etablere gode og brede fagmiljø 

• Muligheten for faglig utvikling på arbeidsplassen 

• Muligheten for moderat spesialisering 

• Muligheten til å redusere sårbarhet og øke 

fleksibilitet 
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Anbefalt minimumsbemanning  

 

NOU 1999:22, side 33:  

"minst 5 dommere"  

  

St. meld. Nr. 23 (2000-2001), side 61:  

"minst 4 dommerårsverk"   

  

Evaluering av strukturendringene i 

førsteinstansdomstolene, 06.10.2010, side 96:  

"8-10 dømmende årsverk" 
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Størrelse, effektivitet og 

ressursutnyttelse 

• Bemanning 

– Effektivisering og profesjonalisering av fellesfunksjoner 

• Lokaler og tekniske fasiliteter 

• Investeringer i teknologi og digitalisering 

• Sikkerhet og beredskap 

7 



Vurderinger av domstolstruktur 

2015 

• Vurdering av 36 tingretter og 4 jordskifteretter 

• September/oktober besøk i alle berørte domstoler 

som medførte nye alternativer for endringer 

• DA styre vedtok november 2015 å arbeide videre 

med 31 tingretter og 4 jordskifteretter 

• Desember informasjon og dialogmøter med 

eksterne interessenter (kommuner og profesjonelle 

brukere, samt nye møter med domstolenes ansatte 

• Januar 2016, DAs styre tar endelig stilling til forslag 

om endringer som oversendes Justisdepartementet 
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