Styreprotokoll
Møtedato: 08.02.2021
Møtested: Digitalt/styrerommet
Møtetid: 09.00 - 16.00

Direktør Sven Marius Urke deltok ikke i styrets drøftinger vedrørende høringssvar på
Domstolkommisjonens utredning. Denne ble ledet av avdelingsdirektør Solveig Moen.
Avdelingsdirektør Solveig Moen deltok under hele møtet og hadde ansvaret for sakene knyttet til
NOU 2020:11.
Avdelingsdirektør HRK, Kari Berget og sjef for kommunikasjonsseksjonen, Yngve Brox deltok i store
deler av møtet.
Under direktøren orienterer deltok avdelingsdirektørene Olav B. Aasen og Jann Ola Berget og leder
av Samhandlingsgruppa, Rune Hovde.
I sak 21/006 og 013 deltok avdelingsdirektør Jann Ola Berget, og på sak 21/013 deltok
seniorrådgivere Frank Egil Holm og Turi Saltnes.
I sak 21/007 deltok seniorrådgiver Gunvor Løge.
I sak 21/008 deltok seniorrådgivere Hilde Wahl Moen og Merethe Baustad Ranum.
I sak 21/009 deltok seniorrådgivere Elin Utvik og Merethe Baustad Ranum.
I sak 21/010 deltok fagdirektør Anne Cathrine Frøstrup.
I sak 21/011 deltok seniorrådgiver Jon Bottheim.
I siste halvtime av oppsatt møtetid ble styrets halvtime avholdt, uten administrasjonen tilstede.

Møtedeltakere
Bård Tønder
Marianne Vollan
Rolf Selfors
Oddmund Roalkvam
Anders Brosveet
Anne Helsingeng
Sonja Irene Sjøli
Marit Nybakk
Bente Fanavoll Elverum
Forfall
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Administrasjonen
Direktør Sven Marius Urke
Rådgiver for direktør Gunvor Løge

Saksliste
Sakstype
VE

Saksnr
21/001

Tittel
Godkjenning av innkalling

VE

21/002

Godkjenning av protokoll

DR

21/003

Styreleder orienterer

DR

21/004

Direktøren orienterer

VE

21/005

Innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021

OR

21/006

Tildelingsbrev 2021 - Domstoladministrasjonen

DR

21/007

NOU 2020:11 Den tredje statsmakt - drøfting av sentrale problemstillinger
(U.off § 14 1. ledd)

DR

21/008

NOU 2020:11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring
(U.off § 14 1. ledd)

DR

21/009

NOU 2020:11 Den tredje statsmakt Kap. 13 Disiplinærordningen for
dommere (U.off § 14 1. ledd)

DR

21/010

NOU 2020:11 Den tredje statsmakt kap. 14 Sentral og lokal ledelse av
domstolene (U.off § 14 1. ledd)

DR

21/011

NOU 2020:11 Den tredje statsmakt. Kapittel 17: Lønnsfastsettelse for
dommere (U.off § 14 1. ledd)

DR

21/012

Eventuelt

OR

21/013

Saksavviklingsstatistikk for 2020
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21/001: Godkjenning av innkalling
Behandling:
Godkjenning av innkalling.

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

______________________________________________________________________________

21/002: Godkjenning av protokoll
Behandling:
Godkjenning av protokoll.

Vedtak:
Protokoll fra styremøtet 14. desember 2020 er elektronisk godkjent og signeres ved neste fysiske
møte eventuelt ved tilsending pr post.

______________________________________________________________________________

21/003: Styreleder orienterer
Behandling:
Godtgjøring for styrearbeid
Det er fra styrets medlemmer reist spørsmål om godtgjørelse for ekstraordinære styremøter.
Styreleder viste til henvendelse fra DA til Justisdepartementet med ønske om ekstra godtgjørelse
våren 2020 på bakgrunn av ekstraordinære styremøter avholdt som følge av pandemien. Dette ble
ikke innvilget. På bakgrunn av at det fortsatt er behov for ekstraordinær innsats ut over det
styregodtgjørelsen tar høyde for å dekke ble det besluttet at styret henvender seg på nytt nå i vår.
Uttalelse til Klassekampen fra NTL Domstolene
Det ble vist til styreleders samtale med hovedtillitsvalgt fra NTL og påfølgende brev fra NTL med
utdyping av uttalelsene i artikkel fra Klassekampen 4. februar.
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Vedtak:
Til orientering og oppfølging.
Når det gjelder synspunkter fra NTL vil styret bemerke følgende:
Styret er opptatt av at prosessen med utnevnelse av nye domstolledere skal skje formelt riktig og på
en god og transparent måte. Styret har tillit til at administrasjonen håndterer dette på en korrekt
måte og vil følge administrasjonens medvirkning i utnevnelsesprosessen fremover.

______________________________________________________________________________

21/004: Direktøren orienterer
Behandling:
Fremdriftsplan for nye rettskretser - ny domstolstruktur
Administrasjonen redegjorde for en fremdriftsplan for gjennomføring av ny domstolstruktur frem til 1.
mai og 1. juli. Det er i denne fasen hovedfokus på rekruttering av nye domstolledere og på det tekniske
som må være på plass ved sammenslåing. Når det gjelder den tekniske sammenslåingen planlegges
det for to prøvepuljer med to tingretter og to jordskifteretter et par uker for hovedpuljene. I den
utstrekning det ikke er utnevnt domstolleder på plass til sammenslåingsdato vil det bli konstituert
domstolleder i perioden frem til utnevnelse.
Utlysning av domstollederstillinger
Det tas sikte på endelig beslutning av spørsmål knyttet til utlysning av domstollederstilling for de
domstoler hvor det er kan være spørsmål om sittende domstolleder har rett og plikt til å følge stilling
i den nye rettskretsen i slutten av uke 6. Dette gjelder for fire av de nye tingrettskretsene og tre av de
nye jordskifterettskretsene. Administrasjonen har møter med alle berørte domstolledere i disse
rettskretsene for innhenting av informasjon til de konkrete vurderinger som skal foretas.
Intern organisering av nye rettskretser
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra domstolene som skal utarbeide anbefalinger
for intern organisering av domstolene med hensyn til ledelses- og organisasjonsstruktur. Det skal også
utarbeides en verktøykasse til ledere til bruk i sammenslåingsarbeidet knyttet til organisasjonskultur
og interne prosesser. Det gjennomføres nå i februar flere runder med workshops hvor medarbeidere i
domstolene deltar.
Det er gjennomført informasjonssamtaler med alle sorenskrivere i første instans 26. - 28. januar
knyttet til informasjonsskriv om prosess i forbindelse med utlysning av domstollederstillingene. Det er
overveiende positive tilbakemeldinger knyttet til den prosessen det er lagt opp til.
Situasjonen med bortfall av fjernmøteløsningen
Avdelingsdirektør Olav B. Aasen orienterte om hendelsen med at fjernmøteløsningen falt bort fra
onsdag 3. februar kl. 18 til fredag 5. februar kl. 9.30. Hendelsen skyldtes en teknisk feil i et datasenter
hos Atea. Fjernmøteløsningen er satt opp for å være redundant, dvs at det er backup-løsning - men
denne sviktet også. Det oppstå i tillegg en uheldig situasjon med informasjon til domstolene, hvor
informasjon om at fjernmøteløsningen måtte påregnes å være utilgjengelig hele torsdag 4. februar
ble gitt til media, men ikke til domstolene. Dette skyldtes en misforståelse internt i DA. Rutiner for
kommunikasjon ved hendelser som dette vil bli gjennomgått.
Atea drifter domstolenes kommunikasjonsplattform med telefoni og fjernmøter (video og virtuelt
møterom Atea Anywhere). DA startet utprøving med virtuelt møterom i februar 2020. Da pandemien
kom i mars, ble tjenesten gjort alminnelig tilgjengelig for domstolene, bygget kraftig ut og kvalifisert
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for behandling av sensitiv informasjon. Det er denne løsningen som har hjulpet oss gjennom
pandemien.
Det var i utgangspunktet planlagt nytt anbud for fjernmøter nå i starten av 2021. Det må nå vente litt
til DA har fått kontroll med den tekniske omleggingen i forbindelse med nye rettskretser. DA er godt
kjent med hvilke svakheter dagens løsning har, og hva som må tas hensyn til i en anskaffelse.
Arbeidet med Drammen tinghus og Bodø tinghus – status
Avdelingsdirektør Jann Ola Berget ga en orientering om status på arbeidet med nye
tinghus/tinghuslokaler.
Nytt tinghus i Drammen vil romme lokaler for Drammen tingrett, Nedre Buskerud jordskifterett og
Borgarting lagmannsrett. Dette er et kurantprosjekt, dvs finansiering innenfor eksisterende
budsjettramme. Utbygger/utleier er Statsbygg, leietaker er Domstoladministrasjonen og brukere er
domstolene. Det tas sikte på avtaleinngåelse med Statsbygg våren 2021, og antatt innflytting er
planlagt høsten 2023.
I Bodø vil nye lokaler romme Salten tingrett, Salten jordskifterett og Hålogaland lagmannsrett.
Domstolene er per i dag lokalisert på to lokasjoner i Bodø. Eksisterende leieforhold utløper uten
mulighet for forlengelse av eksisterende avtaler. De nye lokalene er i det gamle banklokalet til
Nordlandsbanken. Bygningen er et signalbygg med vernet fasade og høy arkitektonisk verdi, som
ligger sentralt i Bodø med kort avstand til kommunikasjonsforbindelser. Hele bygget skal
totalrenoveres iht. gjeldende byggetekniske krav. Leieobjektet får gode etasjeflater, teknisk høy
standard og fleksible løsninger. Domstolene vil få bedre inneklima og vesentlige forbedringer når det
gjelder klima/miljø og universell utforming enn hva domstolene har pr. i dag.
Korona status
DA er opptatt av konsekvenser av det muterte viruset og har sendt henvendelse til FHI og
Helsedirektoratet knyttet til eventuell revidering av gjeldende smittevernveilleder for domstolene.
Tilbakemeldingen er at det ikke er endringer i de anbefalinger som ligger i veilederen.
Utlysning av domstollederstilling i Indre og Østre Finnmark tingrett
Det ble orientert om prosessen rundt utlysning av domstollederstilling og synspunkter knyttet til
stillingskrav. Diverse korrespondanse er oversendt styremedlemmene i forkant av styremøtet. Det vil
bli tatt en snarlig avgjørelse knyttet til denne stillingen.

Vedtak:
Til orientering og oppfølging.
Styret ønsker orientering om den videre utviklingen for fjernmøter på første mulige styremøte.

______________________________________________________________________________

21/005: Innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021
Behandling:
Saken ble utsatt til neste ordinære styremøte.

Vedtak:
Saken ble utsatt til styremøte 1. mars.
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______________________________________________________________________________

21/006: Tildelingsbrev 2021 - Domstoladministrasjonen
Behandling:
Styret er gjort kjent med Justisdepartementets tildelingsbrev for 2021. Dette inneholder
retningslinjene fra Stortingets budsjettbehandling, og i tillegg oppdrag gitt av
Regjeringen/departementet. De sju oppdragene som er gitt DA ble viet spesiell oppmerksomhet.

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

______________________________________________________________________________

21/012: Eventuelt
Behandling:
Behandling av ingeniørlønn
Styremedlem Oddmund Roalkvam orienterte om den situasjonen som har oppstått etter at mange
jordskifterettsledere nå har fått tilbakemelding på at vedkommende må være i en reell
jobbsøkerprosess for at 2.3.5 forhandlinger skal tas i bruk. DA oppfordres til å fortsette og behandle
innkomne krav for ingeniører på samme måte som i 2020 ved at det gjøres en individuell vurdering
av det enkelte krav opp mot kriteriene i tariffbestemmelsene. Det bør ikke bli satt en generell
forutsetning om at det må foreligge et jobbtilbud for at arbeidsgiverkravet skal bli behandlet, men
det må være en reell fare for at en ingeniør vil kunne slutte.

Vedtak:
Styret ber administrasjonen tar de nødvendige initiativ for å rette opp situasjonen som har oppstått
ved behandling av individuelle lønnskrav etter 2.5.3-forhandling.

______________________________________________________________________________

21/013: Saksavviklingsstatistikk for 2020
Behandling:
Styret ble orientert om domstolenes årsstatistikk for 2020.
Hovedtall for tingretter viser færre innkomne og avviklede tvistesaker, noe økende restanser. Noen
flere domstoler er utenfor Stortingets mål for saksbehandlingstid i 2020 enn i 2019.
For lagmannsrettene ser man en redusert saksinngang og avvikling i sivile saker. Restansene holder
seg på nivå med fjoråret. Det er redusert saksinngang til ankeprøving. Noe strengere siling har ført til
en markant nedgang i saker som realitetsbehandles. Vesentlig reduserte restanser av straffeanker til
realitetsbehandling.
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For jordskifte er det økning i innkomne saker og en nedgang i avgjorte saker. Dette har ført til økte
restanser.
2020 var et spesielt år. De første to månedene var preget av normal avvikling av saker, og det lå an til
at reduksjonen av restanser man så gjennom 2019 kunne fortsette også i 2020.
DA har fulgt saksavviklingen fra uke til uke, og tallene viser at det var en betydelig reduksjon i
avviklingen av saker i de første 6-8 ukene etter 13. mars, men at man inn mot sommeren igjen var
oppe i god produksjon. Mest fokus har det vært på straffesaker i tingrettene. Her så man en rask
økning av restanser, fra et nivå på rundt 3200 saker 13. mars, til over 4000 saker ved utgangen av
mai. I samme periode fikk man på plass tiltak knyttet til en smittevernveileder, digital avvikling av
saker og leie av tilleggslokaler. Fra sommeren 2020 har man også fått tilsatt ekstra
bemanningsressurser.
Generelt inntrykk er at domstolene stort sett er tilbake i rute jf tidligere år og at de Korona-relaterte
restanser ser ut til å bli nedarbeidet i 2021.

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

______________________________________________________________________________

Protokollen godkjent:

Bård Tønder
styreleder

Rolf Selfors
nestleder

Oddmund Roalkvam

Marianne Vollan

Anders Brosveet

Anne Helsingeng

Sonja Sjøli

Marit Nybakk

Bente F. Elverum
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