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HØRING – FORSKRIFT OM FELLES DOMMEREMBETER I TINGRETTENE OG 
JORDSKFITERETTENE 
 

 

Det vises til høringsbrev fra Domstoladministrasjonen av 15. april 2015 samt høringsnotat av 

9. april 2015 om forskrift om felles dommerstillinger i medhold av domstolloven § 33c, andre 

ledd. 

 

Det er ikke godtgjort hvorvidt Domstoladministrasjonen har hjemmel til å foreta en slik 

omorganisering det legges opp til basert på forskrift. Vi har ikke funnet dekning for dette i 

hverken lovtekst, forskrift eller forarbeider.  

 

NTL anser ikke at domstollovens § 33c, andre ledd, gir Domstoladministrasjonen kompetanse 

til å fastsette domstollederfunksjonen, som er av forvaltningsmessig art, i forskrift. Vi krever 

derfor at kompetansespørsmålet må utredes nærmere og begrunnes særskilt.  

 

Uavhengig av kompetansespørsmålet har NTL følgende merknader til høringsnotatets 

innhold.  

 

Med felles ledelse følger utfordringer, spesielt for de som har arbeidsplassen sin i domstolen 

hvor domstollederen ikke er lokalisert. Dersom leder ikke er fysisk til stede i 

kontorfellesskapet kan dette også skape utfordringer for samarbeidet mellom ledelse og 

medarbeidere. Arbeidshverdagen kan oppleves vanskeligere og mindre effektiv når leder ikke 

er til stede. Avgjørelser og eventuelle problemstillinger må settes på vent til domstolleder blir 

tilgjengelig. Det er viktig at domstollederen har like stor grad av oppmerksomhet på faglige, 

sosiale og praktiske spørsmål i alle domstolene vedkommende leder.  

 

Våre tillitsvalgte opplever stadig problemer knyttet til arbeidsmiljøet i domstolene slik 

organiseringen er i dag. Det vil kreve større oppmerksomhet om arbeidsmiljøspørsmål for at 

problemer skal forhindres framover, spesielt i domstoler med delt ledelse. Det vil også være 

behov for felles arenaer og felles kontormøter slik at alle ansatte kan møtes med jevne 

mellomrom. For at dette skal bli mulig, er det nødvendig at budsjettildelingene til disse 
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domstolene er tilstrekkelige.   

 

NTL har forståelse for behovet for å øke domstolenes fleksibilitet, bedre ressursutnyttelsen og 

redusere domstolenes sårbarhet. Dersom ledere har riktig og god kompetanse på plass, og 

vilje til å ivareta alle medarbeiderne i domstolene som har delt ledelse, kan denne løsningen 

likevel bli funksjonell og vellykket. NTL anser det som avgjørende at små domstoler i 

distriktene skal opprettholdes. Dette er avgjørende både for det rettsøkende publikum, men 

også for de som har sitt arbeid i disse domstolene i dag.   

 

En eventuell etablering av felles domstollederembeter vil medføre endringer i den 

administrative domstolsstrukturen, noe som utløser forhandlingsrett for NTLs tillitsvalgte i 

Domstoladministrasjonen.  

 

 

Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 

                          
John Leirvaag      Torstein Brechan 
forbundsleder       forbundssekretær 
 


