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Innspill til utkast mandat for ny Domstolkommisjon 

 

Medlemmer i utvalget 

Tekna organiserer samtlige jordskiftedommere og øvrig personell med jordskiftefaglig kompetanse 

på mastergradsnivå i jordskifterettene og lagmannsrettene. Det er derfor både naturlig og rimelig at 

Tekna er representert med minst ett medlem i utvalget som skal utrede domstolenes uavhengighet 

og organisering.  

Tekna vil foreslå følgende som medlem i utvalget: 

a) Jordskifterettsleder Knut Klev, Drammen.  Klev har 30 års erfaring fra jordskiftedomstolen 

og 10 års virke som tillitsvalgt for jordskiftedommerne. 

b) Ivar Øygard, Lillehammer. Øygard ble pensjonert fra embetet som jordskifterettsleder i 

2016, etter 40 års variert yrkeserfaring fra domstolen. 

 

Generelt om utkast til mandat 

Mandatet synes svært omfattende, noe som medfører at utvalget selv i stor grad må avgrense 

mandatet sitt. Det anbefales at oppdragsgiver i sterkere grad konkretiserer og avgrenser mandatet. 

 

Strukturendringer 

I forslag til mandat slås det uten videre fast "et klart behov for endringer i (denne) 

domstolstrukturen". Det er godt mulig at dette er tilfellet, men konklusjonen på dette spørsmålet bør 

framkomme etter kunnskapsbaserte overveiinger i utvalget, ikke legges som en udokumentert 

premiss i mandatet. Det er også et faktum at det i relasjon til geografisk struktur er stor forskjell på 

tingrettene og jordskifterettene.  Etter sterk strukturrasjonalisering over en periode rundt 

tusenårsskiftet, er nå antall jordskifteretter om lag halvparten av antall tingretter. Samtidig er det i 

alle jordskiftesaker behov for åstedsbefaring/teknisk markarbeid, slik at ytterligere sammenslåing 
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av jordskifteretter neppe er særlig aktuelt. Dette bør komme fram i mandatet, ikke minst for å skape 

ro i organisasjonen. 

 

Jordskiftedomstolens oppgaver 

Til forskjell fra tingrettene har jordskifteretten definert sine oppgaver gjennom egen lov, 

jordskifteloven. Loven ble satt i kraft for bare ett år siden. Med en så "fersk" lov er det neppe riktig 

ressursbruk at et utvalg skal vurdere disse oppgavene på nytt nå. Utvalget bør ikke 

vurdere oppgavene som ligger i gjeldende jordskiftelov, men bør kunne vurdere nye oppgaver til 

jordskifterettene sett i sammenheng med de alminnelige domstolene. 

 

Brukerperspektivet 

Brukerperspektivet er påfallende fraværende i mandatet, og bør komme mye klarere fram. 

 

Behov for jordskiftekompetanse 

Jordskiftedomstolen har i tillegg til rein tvistebehandling også helt andre prosesser og arbeidsformer 

enn de alminnelige domstolene. Jordskifterettene driver i mange saker omfattende planprosesser. 

Eksempelvis ved tvangsavståelse/erstatning i forbindelse med store offentlige og private 

utbyggingsprosjekter. Dette er diametralt forskjellig fra tvistebehandling. Det tilsier at det bør være 

flere medlemmer fra jordskifterettene med i utvalget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte brev til Domstoladministrasjonen datert 19.12.2016 fra 

jordskifterettslederne i Borgarting og Eidsivating vedr. innspill til mandat for ny 

domstolkommisjon, ført i pennen av jordskifterettsleder Knut Klev. Synspunktene som her 

fremkommer, bifalles. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tekna – Teknisk-naturvitenskaplig forening 
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