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Høyesterett besøker Vestfold 23. til 25. september 2019 
 
Norge har et domstolsystem med domstoler på tre nivåer – 60 tingretter i første instans, seks 
lagmannsretter som alminnelige ankedomstoler i andre instans og Høyesterett på toppen. 
Grunnloven § 88 uttrykker det slik: «Høyesterett dømmer i siste instans.» 
 
Anker i alle typer saker kan i prinsippet bringes inn for Høyesterett – sivile tvister, herunder 
forvaltningssaker, og straffesaker. Høyesterett behandler også grunnlovsspørsmål. Høyesterett er 
altså rikets øverste forfatningsdomstol, forvaltningsdomstol, tvistedomstol og straffedomstol. 
 
Høyesterett er en prejudikatdomstol med hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling 
innenfor de rammene som følger av grunnlov, lov og Norges folkerettslige forpliktelser. Høyesterett 
avgjør med endelig virkning rettsforholdet mellom partene i saker som er brakt inn for domstolen. 
Men Høyesteretts rettsoppfatning blir også fulgt av de øvrige domstolene og av rettslivet ellers. 
Dermed får Høyesterett avgjørende innflytelse på hva som er gjeldende rett i landet. 
 
Høyesterett ledes av høyesterettsjustitiarius, og har i tillegg 19 høyesterettsdommere. 
 
 
Siden Høyesterett har hele Norge som rettskrets, besøker Høyesterett hvert år et av landets fylker. 
Formålet er å møte mennesker og institusjoner landet rundt og samle kunnskap om regionale forhold 
innenfor offentlig og privat sektor. 
  
Høyesterett besøker i år Vestfold. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har satt sammen et program, 
med følgende hovedpunkter: 
 
Mandag 23. september (Holmestrand, Horten og Tønsberg) 
 

 Holmestrand: Orientering om ny jernbanestasjon, byutvikling og restaurering av Y-kirken. 
(Fylkesmann Per Arne Olsen og ordfører Alf Johan Svele.) 

 Horten videregående skole: Orientering om miljøkrav og miljøsertifisering i byggesektoren. 
Bygget vant i 2019 BREAAM Awards for beste offentlige byggeprosjekt i prosjekteringsfase. 
(Fylkesordfører Rune Hogsnes, ordfører Are Karlsen, rektor Gisle Birkeland.) 

 Midgard vikingsenter: Orientering om stedet, det nye vikingeskipfunnet og planene 
framover. (Fylkesordfører Rune Hogsnes.) 

 Statens Park i Tønsberg: Orientering fra «nye Tønsberg». (Ordfører Petter Berg og ordfører 
Thorvald Hillestad). Orientering fra Færder kommune om oppfølging av ulovlighetssaker i 
strandsonen. (Ordfører Roar Jonstang og rådsmann Toril Eeg.) 
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Tirsdag 24. september (Sandefjord, Tønsberg og Færder) 
 

 Sandefjord rådhus: «Hvordan var det å være førstemann ut i kommunereformen – hvordan 
ser det ut etter snart 3 år?» (Bjarne Sommerstad og Hilde Hoff Håkonsen.) «Medbyggerne i 
Vestfold – kampen mot svart arbeid i byggebransjen.» (Ass. fylkesmann Bernt Lasse 
Berggren.) «Leve hele livet – hvordan møter Sandefjord kommune eldrebølgen?» (Ordfører 
Bjørn Ole Gleditsch og helse- og omsorgssjef Lise Tanum Aulie.) 

 Brødrene Berggren i Sandefjord: «Hvordan drive og utvikle en selvstendig faghandel i 
kjøpesentrenes tid?» (André Berggren) 

 Jotuns fabrikk på Vindal i Sandefjord: Omvisning med orientering. (Company lawyer John Egil 
Myhre.) 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg: Orienteringer om DSBs 
samordningsrolle og arbeid med totalforsvaret. (Ass. direktør Kristin Cordt-Hansen, 
avdelingsdirektør Elisabeth Longva og fagdirektør Ingunn Moholt.) 

 Færder Nasjonalparksenter: Høyesterett er vertskap med for middag. 
 
Onsdag 25. september (Larvik) 
 

 Lundhs Klåstad: Omvisning med orientering i steinbruddet. (Produksjonssjef Thomas Moe og 
Janne Magnussen Janne Magnussen.) 

 Bølgen kulturhus i Larvik: Orienteringer om byutvikling, frigjøring og utvikling av sjøfronten, 
transformasjon av industriområder. (Ordfører Rune Høiseth.) 

 Larvik tinghus: Orientering om Vestfold tingrett. (Sorenskriver Jørn Holme.) 
 
 
Justitiarius Toril Marie Øie vil være tilgjengelig for intervjuer under besøket. Toril Marie Øie tiltrådte 
som justitiarius i mars 2016. Hun er den 20. justitiarius i Høyesteretts 204 års virketid og den første 
kvinnen som har dette embetet. 
 
Kontaktperson: 
Informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen, telefon 930 077 43, e-post sta@hoyesterett.no  


