
 
 

PRESSEMELDING 

 

Krevende budsjett for domstolene 

I dag ble Regjeringens forslag statsbudsjettet lagt frem i Stortinget. Forslaget medfører et 

betydelig kutt i domstolenes budsjett og et tilbakeskritt for domstolenes uavhengighet .  

 

Budsjettreduksjonen består delvis av direkte kutt og delvis av manglende kompensasjon for 

forventede kostandesøkninger knyttet til husleie og energi. Til sammen er budsjett-

reduksjonen for 2023 beregnet til rundt 100 millioner kroner.  Domstolenes uavhengighet 

svekkes fordi regjeringen styrker sin mulighet til å detaljstyre de økonomiske prioriteringene i 

domstolene fremover.       

 

- Dette er den mest krevende økonomiske situasjonen den tredje statsmakt har stått 

overfor i vår tid og jeg har anmodet om et ekstraordinært styremøte den 12 oktober 

for å diskutere situasjonen, sier direktør Sven Marius Urke i 

Domstoladministrasjonen.  

 

- De tre største postene i domstolenes budsjett er lønn, lokaler og teknisk utstyr. 

Regjeringens forslag til statsbudsjett betyr betydelige reduksjoner på alle disse 

postene, sier Urke. 

 

Domstoladministrasjonen mener at domstolenes grunnfinansiering allerede er for lav til at 

domstolene kan driftes på en forsvarlig måte med hensyn til utstyr i rettssalene og 

standarden på en rekke rettslokaler i hele landet.   

 



- I og med at det er bestemt at alle rettssteder skal bestå, forventer domstolene at 

regjeringen og Stortinget også er villig til å finansiere den vedtatte strukturen. Dette 

krever en gradvis økning av domstolenes grunnfinansiering slik at vi kan gjennomføre 

den vedtatte investeringsplanen for domstollokaler og tilpasse våre rettsaler til den 

digitale virkeligheten, sier Urke.     

 

- Vi var sikre på at denne regjeringen ville sørge for at rettsstedene i distriktene får 

tilfredsstillende, trygge og funksjonelle lokaler. Vi har lagt frem et nøkternt forslag til 

nødvendig modernisering av lokaler på disse stedene. Den tredje statsmakt må ha lokaler og 

utstyr som legger til rette for et likeverdig domstoltilbud til borgerne i alle deler av landet, 

slår han fast.  

 

Dette er rettsstedene som DA ønsker å ruste opp i 2023: 

Rettssted Domstol 

Brønnøysund Helgeland tingrett 

Egersund Rø-Rogaland tingrett 

Finnsnes Nord-Troms og Senja tingrett 

Halden Søndre Østfold tingrett 

Leirvik Haugaland og Sunnhordland tingrett 

Haugaland og Sunnhordland jordskifterett 

Mysen Follo og Nordre Østfold tingrett 

Sandnessjøen Helgeland tingrett 

Sortland Midtre Hålogaland tingrett 

Lofoten og Vesterålen jordskifterett 

Volda Møre og Romsdal tingrett 

Vågåmo Vestre Innlandet tingrett 

Vestre Innlandet jordskifterett 

 

 

Saksbehandlingstiden i domstolene – som nå er historisk god grunnet den nye 

domstolstrukturen -  vil sannsynligvis gå opp etter hvert som ledige dommerstillinger ikke vil 



kunne lyses ut. Tempoet i den digitale utviklingen av domstolene vil måtte reduseres etter 

hvert som stillinger i Domstoladministrasjonen ikke kan besettes. Investeringer i utstyr til 

rettsaler og fornying av en rekke domstollokaler vil sannsynligvis måtte settes på vent, sier 

Urke.  

- Vi forstår at landet er i en spesielt krevende økonomisk situasjon, men den tredje statsmakt 

må også fungere godt i krisetider. Regjeringen har sagt at de ikke vil kutte i befolkningens 

velferdstilbud. Vi mener velferdsstaten må bygges på rettsstaten.  Rettsstaten er 

grunnmuren. Vi setter vår lit til at Stortinget også vil ivareta rettsstatsperspektivet når det 

endelige budsjettet skal legges.  

 

Urke mener det også er urovekkende at regjeringen – for første gang siden 

Domstoladministrasjonen ble opprettet i 2002 – har svekket domstolenes uavhengighet ved 

å svekke Domstoladministrasjonens budsjettautonomi. Regjeringen skriver at den ønsker 

mer kontroll med hvordan ressursene blir fordelt internt i domstolene. I dag er alle 

domstolene og DA på samme budsjettkapittel. Bare Høyesterett har sitt eget budsjett. Det 

gir styret i Domstoladministrasjonen – som består at et flertall av medlemmer fra 

domstolene og er oppnevnt av regjeringen og Stortinget – gode muligheter til å balansere 

budsjettbehovene i hele virksomheten uten en for inngripende politisk styring. Denne 

handlefriheten ønsker regjeringen å redusere og gjør dette ved å opprette et eget budsjett 

for deler av Domstoladministrasjonens virksomhet.  

 

- Dette er et stort skritt i feil retning og lover ikke godt med hensyn til denne 

regjeringen sin vilje og evne til å gjennomføre anbefalingene i Domstolkommisjonens 

rapport nr. II om en styrking av domstolenes uavhengighet. Tiltaket harmonerer 

heller ikke godt med den tillitsreformen som regjeringen har iverksatt og som vi nå 

arbeider med gjennomføringen av. Også her setter vi vår lit til at Stortinget rydder 

opp, sier Urke. 

 

For ytterligere kommentarer:  

Direktør Sven Marius Urke, 474 69 752 

Seksjonssjef Yngve Brox: 907 48 944 

Avdelingsdirektør Jann Ola Berget: 951 14 287 


