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Høring av endringer i domstolstruktur       
 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om endring i 
domstolstrukturen på høring.  
 
I regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
(Hurdalsplattformen), fremkommer følgende: 
Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta  
borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med  
unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette  
gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur. 
 
Det er viktig at alle som ønsker å komme med sitt syn på strukturspørsmålet inngir 
høringssvar. Departementet vil på bakgrunn av høringssvarene gjøre en konkret, 
helhetlig vurdering av om det foreligger reell lokal forankring om å beholde dagens 
struktur i hver enkelt rettskrets, jf. høringsnotatet punkt 3.2.1. 
 
Høringsnotatet inneholder også forslag knyttet til å styrke lokale domstoler og gjøre 
dem mindre sårbare, jf. punkt 3.2.3. Videre foreslås det endringer i adgangen til å 
opprette felles domstolledelse, jf. punkt 3.2.2. I høringsnotatet punkt 4 er det redegjort 
for noen prinsipielle spørsmål som endringer i domstolstrukturen reiser. 
Departementet ønsker høringsinstansens innspill til alle de forannevnte forslagene og 
spørsmålene. 
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Frist for å sende inn høringssvar er 26. april 2022.  
 
Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte 
underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. 
 
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter 
offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at 
høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kaja Linde 
fung. avdelingsdirektør 
 

Eva Grotnæss Barnholdt 
seniorrådgiver 
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