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Tale ved høyesterettsjustitiarius Tore Scheis 

avgang  

 
Deres Majestet, 

Statsminister, 

Høyesterettsjustitiarius,  

 

I dag markerer vi avgangen til en mann som ikke 

bare har gjort tjeneste i landets høyeste domstol 

i tre hele tiår, men som også har ledet den i 

nesten halvparten av den tiden. 

 

Siden andre verdenskrig har ingen sittet lenger i 

Høyesterett enn Tore Schei, og ingen av hans 

samtidige var yngre da de for første gang tok 

sete her.  

 

Tillit er en bærende verdi i vårt samfunn. 

Ingen samfunnsinstitusjon nyter større tillit enn 

Høyesterett. Her ligger det et tungt ansvar å 

bære, fordi et godt samfunn, og et fungerende 
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demokrati, er grunnleggende avhengig av at 

nettopp domstolene nyter og fortjener tillit.  

 

Høyesterett må være uavhengig, uredd og 

selvstendig i sitt forhold til de andre 

statsmaktene.  

 

I Tore Schei har Norges Høyesterett hatt en leder 

som har klart å forvalte den tilliten på aller beste 

måte. Han har gjort det ved å balansere behovet 

for å bevare det bestående, opp mot helt 

nødvendige reformer og endringsprosesser. 

 

På mange måter kan regnskapet over 

moderniseringen av Høyesterett under Tore 

Scheis ledelse stå som et speilbilde av 

samfunnsutviklingen de siste tiårene. 

 

Et svært i øyenfallende trekk her er den 

internasjonaliseringen vi har vært vitner til, 

ganske særlig på menneskerettighetsområdet. 
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Denne utviklingen har Høyesterett under Tore 

Scheis ledelse håndtert på en konsistent og god 

måte. 

 

Schei har også ført Høyesterett mot større 

åpenhet. Vi har fått bedre innsyn i domstolens 

arbeid. Nå legges det stor vekt på å 

kommunisere med samfunnet rundt.  

 

Dette har vært helt nødvendige endringer for at 

domstolen skal holde tritt med de forventningene 

som stilles til våre samfunnsinstitusjoner i en tid 

der tilgang på informasjon tillegges større vekt 

enn noen gang. 

 

Å lede en konservativ og samfunnsbevarende 

institusjon i en tid av endring, for ikke å si 

omveltning, er en krevende øvelse. 

 

Moderniseringen av Høyesterett under Scheis 

ledelse har skjedd uten store fakter. Endringene 
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fremstår litt på samme måte som Schei selv: 

stillferdig i det ytre, men med et trygt grep om 

makten og med en klar ide om hvilken retning 

kursen skal peke. 

 

Det er all grunn til å berømme Tore Schei for 

hans langvarige og stødige virke for Høyesterett, 

og dermed for hele vårt samfunn, og på vegne av 

Stortinget overbringer jeg vår takk for hans 

innsats. 


