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Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i
rettskretsene og domstolloven
Regionstyret i Valdres er tilfreds med at Regjeringen ønsker å opprettholde en desentralisert
domstolstruktur, for å bevare kompetansearbeidsplasser i distriktene og sikre brukerne nærhet til
domstolene. Regionstyret mener likevel at det er flere forhold i forslaget som kan svekke domstolene i
Valdres. Den desentraliserte strukturen må gis økonomiske rammer som sikrer tilstrekkelig fysisk
bemanning og gode tidsmessige fasiliteter ved domstolene. Regionstyret i Valdres mener det vil være
svært uheldig om våre domstoler organisatorisk flyttes ut av Innlandet og til Viken. Valdres hører til
Innlandet og ikke til Viken.
Vi aksepterer større rettskretser under forutsetning av at eksisterende kontorsteder blir opprettholdt.
Det må videre være en forutsetning at rettsstedene ikke kan legges ned, eller svekkes på annen måte
uten politisk behandling.
Departementet sitt alternative forslag omfatter ikke jordskifteretten. Det er vanskelig å forstå
logikken i dette. Begrunnelsen for det alternative forslaget for tingrettene, må i enda større grad
gjelde jordskifteretten. Jordskifteretten er stedsavhengig og nærhet til eiendommene er helt
avgjørende. Vi mener derfor at det alternative forslaget opplagt også må gjelde for jordskifteretten.
Valdres har i dag tingrett og jordskifterett, som begge viser god effektivitet og som løser sine
oppgaver godt.
I Valdres er tingretten og jordskifteretten samlokalisert. Regionstyret i Valdres støtter fortsatt
samlokalisering av disse to domstolene. Domstolene ligger vis-a-vis politistasjonen. Det betyr at
samhandlingen og sikkerheten ivaretas effektivt og smidig ved domstolene.
Det alternative forslaget innebærer at jordskifteretten i Valdres skal flyttes til Nesbyen, mens
tingretten fortsatt skal være på Fagernes. Regionstyret går sterkt imot ei slik splitting og kan ikke
forstå det kan finnes saklige argument for denne splittinga. Splittinga vil føre til en sterk svekkelse av
det domstolfaglige miljøet i Valdres.
Nesbyen ligger åtte mil fra Fagernes. Jordskiftesaker har utgangspunkt i eiendommer og areal. For et
område som Valdres med store private utmarksareal og mange eiere, derav over 18 000
hytteeiendommer er sakstilfanget hos jordskifteretten mye høyere enn hva det faste folketallet skulle
tilsi. Arealet er 5 400 km2 og det er over 35 000 eiendommer. Vi mener det er avgjørende at disse
sakene kan løses raskt og effektivt. Skal
effektiviteten opprettholdes er det viktig at det ikke velges en struktur som gir økt medgått tid i
reising til eiendommene. Jordskifte og oppmåling er stedsavhengig. Reisetid er arbeidstid, men uten
produksjon.
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Valdres tingrett er i dag en fullfaglig domstol med 4 ansatte og vel 600 saker i året, fordelt på
forvaltnings- og rettssaker. Det er selvsagt både små og store saker. For befolkningen er det viktig at
domstolen oppleves som tilgjengelig, reiseavstand bør ikke være et hinder for å få sine saker løst.
Domstolene i Valdres gir grunnlag for etablering av advokatpraksis lokalt, noe som også styrker
enkeltindividers rettsikkerhet. Rettsstaten er bygget på sikkerhet for enkeltindividet og
avstandsbarrierer må ikke forringe dette.
Domstolene og lokale advokater er med på å gi yrkesmuligheter i distriktet for akademikere, dette er
igjen viktig for regional utvikling. Dette er ikke kjernespørsmål for kommisjonen, men er et spørsmål
politikerne må ta tak i.
Det er nettopp gjennomført en regionreform i Norge hvor regionalutvikling er førende for reformen.
En helhetlig forvaltningsstruktur som motvirker fragmentering og som sikrer kompetanseutvikling og
fagmiljø på tvers av sektorer har vært grunnleggende tanker. Regionstyret stiller seg uforstående til at
våre to domstoler da skal flyttes fra Innlandet og til Viken. Hvor kommer dette fra? Eksempelvis
tilhører Valdres Innlandet politidistrikt. Det må tenkes helhetlig og våre domstoler må fortsatt ha
tilknytning til Innlandet. Vi tilhører Innlandet fylke og ikke Viken.

Valdres 27. april 2020
For regionstyret i Valdres

Linda Mæhlum Robøle (sign)
-regionrådsleder-

Jørand Ødegård Lunde
-daglig leder-

