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Parat ønsket en gjennomgang av potensielle økonomiske konsekvenser for domstolene som følger av den 

pågående ABE-reformen. Samfunnsøkonomisk analyse har innhentet relevant statistikk og kvalitativ infor-

masjon for å belyse dette.  

Vi ønsker å rette en stor takk til Parat og prosjektgruppen for et spennende prosjekt og et godt samarbeid 

underveis i gjennomføringen av prosjektet. Takk også til representantene som har stilt opp på intervjuer i 

forbindelse med prosjektet. 

 

Oslo, 21. desember 2018 

 

Karin Ibenholt 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

 

Forord 



 

 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 

(ABE-reformen) har til hensikt å bidra til effektivi-

sering av offentlige virksomheter. Reformen gjen-

nomføres i form av et årlig kutt på i størrelsesor-

den 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges 

over statsbudsjettet. 

I dette prosjektet har vi sett nærmere på mulige 

konsekvenser av ABE-reformen for domstolene. 

SØA har innhentet og systematisert data både fra 

eksisterende rapporter og regnskap samt interv-

juer med utvalgte tingretter.  

Rapporten peker på syv særlig interessante for-

hold: 

▪ Eksisterende kapasitetsutfordringer  

▪ ABE-reformens gevinster forskutteres 

▪ Innsparinger begrunnet i ABE utgjør mer enn 

skisserte 0,5 prosent i 2017 

▪ De minste domstolene er spesielt utsatt 

▪ Kvaliteten i tjenestene utfordres  

▪ Øvrige omstillingsprosesser vanskeliggjøres 

▪ Ressursbehovet i domstolene forventes å 

øke 

Driftsbevilgninger til domstolene har vært stabile 

de siste fem årene når vi tar høyde for prisstig-

ning, spesifiserte satsinger og ABE-reformens 

innsparinger. Innsparingene som kreves i ABE-

reformen må hovedsakelig gjøres gjennom ned-

bemanninger (lønnskostnader). 

Lønnskostnadene til høyesterett, tingrettene og 

Domstoladministrasjonen utgjorde 69 prosent av 

deres samlede bevilgninger i 2017. En stor del av 

domstolenes oppgaver bestemmes av lover og 

regler. Domstolenes reelle mulighet til å redusere 

bemanningen er derfor svært begrenset så lenge 

tjenestene videreføres, saksbehandlingstiden 

skal opprettholdes samt at domstolstrukturen og 

produktiviteten ikke endres.  

En eksakt avgrensning av lønnskostnader til lov-

oppgaver og øvrige oppgaver har ikke latt seg 

gjøre i dette arbeidet. Intervjuene peker like fullt 

på at domstolene i dag har svært begrenset ka-

pasitet. Kapasitetsutfordringene gjør at domstole-

nes frie handlingsrom i budsjettene er svært lite. 

Domstoladministrasjonens årsmeling for 2017 

peker også på at midler nå omdisponeres mellom 

domstolene for å opprettholde kvalitet i tjenes-

tene og forhindre at saksbehandlingstiden øker. 

Like fullt er det i bemanningen (lønnskostnadene) 

ABE-reformens innsparinger gjøres. Intervjuene 

peker for eksempel på at naturlig avgang ikke 

nødvendigvis erstattes med nye ansettelser. 

ABE-innsparingene i bevilgningen for 2017 ut-

gjorde 0,5 prosent av bevilgningen til drift i dom-

stolene. Dette er i tråd med de skisserte årlige 

kuttene da reformen ble innført i 2015. Som andel 

av domstolenes lønnskostnader utgjør derimot 

ABE-reformens kutt 0,75 prosent. ABE-innspa-

ringene som andel av domstolenes frie hand-

lingsrom er trolig betydelig høyere, selv om det 

ikke har latt seg identifisere eksakt.  

Tilstrekkelige ressurser, og god utnyttelse av 

disse, trekkes fram som en hovedutfordring for 

tingrettene i dag for å opprettholde kvaliteten i de 

lovpålagte oppgavene. Det er etablert en ressurs-

fordelingsmodell som beregner behovet av års-

verk, men de siste årene har avtalte årsverk vært 

lavere enn det beregnede behovt. I 2017 var det 

108 færre avtalte årsverk, tilsvarende ni prosent 

av beregnet behov.  

Presset kapasitet påvirker den enkelte domstols 

evne til å levere tjenester av høy kvalitet innenfor 

gjeldende frister for saksbehandlingstid. Situasjo-

nen blir mer utfordrende med ytterligere kapasi-

tetsreduksjoner gjennom ABE-reformen. De 

minste tingrettene har en særlig utfordring da det 

er en nedre grense for hvor mange sysselsatte en 

Sammendrag 
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tingrett må ha. Mindre tingretter med fem eller 

seks årsverk i dag vil ha vanskeligheter med å re-

dusere kapasiteten ytterligere uten at dette påvir-

ker tjenestetilbudet og gitt at ingen andre end-

ringer i domstolene gjøres.  

Flere momenter peker i retning av at effektivise-

ringsgevinstene fra ABE-reformen og den pågå-

ende digitale satsingen forskutteres. Det er gode 

grunner for å vente effektiviseringsgevinster i tje-

nesteproduksjonen gjennom for eksempel digita-

liseringen av domstolene. Allerede presset kapa-

sitet gjør imidlertid at tingrettene i større grad 

prioriterer kjerneoppgavene og kan vanskelig-

gjøre omstillingsarbeidet. Ved å redusere kostna-

dene (kapasiteten) før det er mulig å hente ge-

vinstene fra effektiviseringstiltakene risikerer man 

at kvaliteten på tjenestene reduseres og saksbe-

handlingstiden øker, i tillegg til at omstillingspro-

sessen tar lengre tid på grunn av mer tidkrevende 

kompetanseheving. 

Flere forhold peker i retning av at saksomfanget 

og kompleksiteten i sakene vil øke framover. 

Dette følger av økt innsats i politiet, urbanisering 

og befolkningsvekst og samfunnsendringer som 

øker kompleksiteten i kriminaliteten. Utviklingen 

forventes å legge ytterligere press på saksavvik-

lingen i domstolene.  

ABE-reformen gjelder domstolene på lik linje med 

alle andre statlige virksomheter. Det er derimot 

ikke gitt at domstolene bør defineres på lik linje 

med alle andre statlige virksomheter. Det er uten-

for dette arbeidets mandat å vurdere ABE-refor-

mens innretning og formål, men det er like fullt in-

teressant å dvele litt ved dette.  

Domstolene kan betraktes som ren tjenestepro-

duksjon sammenlignet med forvaltning av oppga-

ver i for eksempel departementer og direktorater 

mv. Domstolenes oppgaver er strengt regulerte 

og fastsatt i både lov og retningslinjer med tilhø-

rende måltall. Stor nok kapasitet til å produsere 

tjenester med høy nok kvalitet er viktig for å opp-

rettholde tilliten til rettssystemet. Det er utford-

rende å redusere arbeidsinnsatsen og samtidig 

opprettholde tilliten så lenge effektiviteten ikke 

forbedres.  

Med videreføring av ABE-reformen med tilhø-

rende reduksjoner i årsverksinnsatsen, en lengre 

overgangsperiode til digitale verktøy samt en for-

ventning om mer komplekse saker vil det være 

utfordrende for domstolene å håndtere kjerne-

oppgavene sine med den kvaliteten som kreves 

for å opprettholde tilliten i befolkningen og befolk-

ningens rettssikkerhet. 
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Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra 

Parat sett nærmere på konsekvensene for domsto-

lene av den pågående avbyråkratiserings- og effek-

tiviseringsreformen (ABE-reformen). 

ABE-reformen skal svare på et overordnet ønske fra 

Regjeringen om effektivisering av offentlig virksom-

heter og ble introdusert i Statsbudsjettet for 2015. 

Regjeringen trekker fram et ønske om å bygge sin 

politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressur-

ser.  

Formålet med reformen er å realisere effektivise-

ringsgevinster fra offentlig forvaltning gjennom å 

stille strengere krav til mindre byråkrati og om få mer 

igjen for skattebetalernes penger. I tillegg forventes 

reformen å gi handlingsrom for prioriteringer i stats-

budsjettet. 

Den årlige effektiviseringen ble i utgangspunktet 

satt til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges 

over statsbudsjettet. Beregnet overføring til samfun-

net av reformen ble i 2015 beregnet til 1,4 milliarder 

kroner. Den prosentvise innsparingen på 0,5 pro-

sent er opprettholdt fram til statsbudsjettet for 2019, 

med en beregnet innsparing på 1,7 milliarder kro-

ner.  

Domstolene arbeider godt og effektivt under de gjel-

dende rammebetingelsene (DA, 2017). Dersom be-

vilgningene reduseres ytterligere vil domstolenes 

evne til å opprettholde og eventuelt forbedre tjenes-

teproduksjonen reduseres alt annet likt. Kapasiteten 

må styrkes under gjeldende forutsetninger for at 

målsettingen om saksbehandlingstid skal overhol-

des, dersom ikke effektiviteten i tjenestene forbed-

res betydelig. Reduserte bevilgninger gjennom 

ABE-reformen i en periode der man også omstiller 

seg til mer bruk av digitale verktøy kan utfordre mål-

settingene om kvalitet og saksbehandlingstid.  

 

Rapporten peker på utviklingen i relevante regns-

kapstall, bevilgninger og annen relevant statistikk 

med mål om å avdekke kapasitetsutfordringer i 

domstolene.  

I tillegg offentlig tilgjengelig statistikk har vi fått inn-

syn i detaljert statistikk over domstolene fra Dom-

stoladministrasjonen til bruk i denne kartleggingen 

samt at vi har gjennomført intervjuer med utvalgte 

tingretter for detaljert informasjon.  

Kapittel 2 redegjør nærmere for rettssystemet og de 

alminnelige domstolene samt de skisserte effektivi-

seringene av ABE-reformen.  

Kapittel 3 presenterer utvalgte tall for å belyse ka-

pasitetsutfordringene i domstolene sett opp mot 

både ABE-reformen og andre effektiviseringstiltak 

som pågår i domstolene.  

1 Problemstilling og bakgrunn 
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De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, 

lagmannsrettene og tingrettene (inkludert Oslo by-

fogdembete). Domstolene er en del av det offentlige 

sikringssystemet i en rettsstat bygd på demokra-

tiske grunnprinsipper og betegnes ofte som den 

tredje statsmakt. 

Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans 

for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå. 

Avgjørelser i høyesterett er etter Grunnloven ende-

lige og kan ikke ankes. Høyesterett befinner seg i 

Oslo og sysselsatte 75 årsverk per juli 2017. Norges 

øverste domstol har hele landet som sitt virkeom-

råde og utgjør sammen med Regjering og Storting 

landets øverste statsorganer. De seks lagmannsret-

tene tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile 

saker og straffesaker. Ankene kommer fra tingret-

tene i lagdømmet1 samt jordskifterettene. 

Tingrettene er første ordinære domstol og omtales 

ofte som domstol i første instans. Både sivile saker 

og straffesaker behandles av tingrettene. Sivile sa-

ker starter gjerne i forliksrådet som ved uenighet tas 

videre til tingretten. Enkelte saker starter direkte i 

tingretten (blant annet foreldretvister, saker mot of-

fentlig myndighet og visse saker om formuesver-

dier). Alle straffesaker starter i tingretten.  

Tingrettene behandler sivile tvistesaker og straffe-

saker, i tillegg til saker om sikring, tvangsfullbyr-

delse og offentlig skifte av fellesbo, konkursbo og 

dødsbo. Tingrettene registrerer også dødsfall, ut-

steder skifteadresser og offentlige notarialbekreftel-

ser.  

 

 

                                                      
1 Lagdømmet er et geografisk område bestående av flere tingretters 
domssogn 

Tingrettene dekker hvert sitt geografiske område 

kalt domssogn (rettskretser), jf. figur 1.1. De geo-

grafiske områdene består av opptil flere kommuner. 

Unntaket er Oslo der det er to domstoler; Oslo by-

fogdembete og Oslo tingrett. Totalt er det 63 tingret-

ter som i 2018 sysselsatte i alt 1 172 årsverk. I til-

legg finnes forliksrådene som er organisert i alle 

kommuner. Forliksrådene er meklingsinstitusjoner 

med avgrenset makt til å dømme og som uteluk-

kende håndterer sivile tvister. De blir heller ikke ad-

ministrert av Domstolsadministrasjonen.  

Jordskiftedomstolene er en særdomstol som jobber 

med saker med hjemmel i jordskifteloven. Arbeids-

oppgavene er knyttet til omforming av eiendommer, 

tilrettelegging av samarbeid på tvers av eiendoms-

grenser, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, 

fastlegging av eiendomsgrenser og ulike skjønn. 

Det finnes fem jordskifteoverretter og 34 jordskifte-

retter.  

2.1 Pågående effektiviseringstiltak i domstolene 

De alminnelige domstolene har ansvar for å ivareta 

rettssikkerheten ved å avsi dommer og treffe avgjø-

relser innen rimelig tid og med høy kvalitet. Dette 

stiller krav til effektivitet og god saksflyt i den enkelte 

domstol, mellom domstolene og mellom politi, dom-

stoler og kriminalomsorgen.  

Flere tiltak gjøres i domstolene for å effektivisere ar-

beidsprosessene. Hovedtiltaket for å møte økende 

press på domstolenes kapasitet er modernisering 

(Prop. 1 S (2017-2018)). Regjeringen påpeker at 

moderniseringen skal skje gjennom utvikling av nye 

digitale arbeidsmåter i domstolene og digital kom-

2 De alminnelige domstolene 
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munikasjon med publikum og andre aktører i straf-

fesakskjeden. Modernisering skal effektivisere 

domstolene betydelig på sikt.  

Prosjekter som Digitale domstoler, Elektronisk sam-

handling i straffesakskjeden (ESAS, tidligere kalt 

Stifinner II) og etablering av nye saksbehandlings-

systemer i domstolene står sentralt i modernise-

ringsarbeidet.  

Figur 2.1  
Rettskretser (domssogn) per 1. januar 2018. 

 
Kartgrunnlag: Kartverket 

Kilde: Domstolsadministrasjonen 

 

2.2 Et generelt ønske om å effektivisere offent-

lige virksomheter 

Parallelt nevnte effektiviseringstiltak i domstolene 

foreligger det et overordnet ønske fra Regjeringen 

om effektivisering av offentlige virksomheter gjen-

nom den såkalte avbyråkratiserings- og effektivise-

ringsreformen (ABE-reformen).  

Regjeringen presiserte at effektiviseringen gjelder 

postene 01 til 29, det vil si driftskostnadene, i den 

enkelte offentlige myndighet. Driftskostnadene om-

fatter lønn til statsansatte og kjøp av varer og tje-

nester til statlige virksomheter, i tillegg til statens for-

retningsdrift. ABE-reformen gjelder alle statlige virk-

somheter som mottar driftsbevilgninger fra stats-

budsjettet, herunder sektorer som er politisk priori-

tert.  

Nettobudsjetterte virksomheter som universiteter, 

høyskoler og forskningsinstitusjoner samt spesia-

listhelsetjenesten omfattes av reformen. Driftsresul-

tatene i statlig forretningsdrift holdes derimot uten-

for.  

Driftsutgiftene til departementer og etater der deler 

av virksomheten finansieres av gebyrer, som for ek-

sempel domstolene, inkluderes i reformen. Effekti-

viseringsgevinster skal komme publikum til gode.  

ABE-reformen legger ingen særskilte føringer på til-

tak som skal igangsettes i den enkelte statlige virk-

somhet. Virksomhetene forutsettes selv å imple-

mentere relevante tiltak for å sikre nødvendig effek-

tiviseringsgevinster. De statlige virksomhetene an-

sees av Regjeringen til å ha god anledning til å plan-

legge og gjennomføre effektiviseringstiltak når re-

formen har årlige krav. 
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2.3 Årlige kutt i domstolene på mer enn en halv 

prosent 

Reduksjoner i de årlige bevilgningene til rettsvese-

net som følger av både ABE-reformen og andre for-

hold anslås i de årlige salderte statsbudsjettene for 

Justisdepartementet, jf. tabell 3.2. Salderte budsjet-

ter angir kun forslag til effektiviseringer, men er like 

fullt det nærmeste vi kommer faktiske effektivise-

ringer i tilgjengelige data.  

Foreslåtte reduksjoner i bevilgningene begrunnet 

med ABE-reformen utgjør om lag 0,5 prosent av 

samlede bevilgninger til domstolene for de tre siste 

budsjettårene (inkludert 2018), jf. tabell 2.2. Dette er 

i tråd med den skisserte målsettingen om effektivi-

seringer på 0,5 prosent samlet i ABE-reformen. 

Foreslåtte reduksjoner i årlige bevilgninger som føl-

ger av ABE-reformen er gjort på kapitlene 61 (Høy-

 

 

                                                      
2 Domstolene omfatter tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene 

esterett), 410 (Domstolene), 411 (Domstoladmini-

strasjonen), 413 (Jordskifterettene) og 414 (Forliks-

rådene og andre domsutgifter). ABE-effektivise-

ringene foreslås hovedsakelig på post 01, som er 

driftsutgiftene. Dette er i tråd med Regjeringens 

skisserte gjennomføring av reformen i 2015. 

For domstolene er deler av bevilgningene regel-

styrte. Dette gjelder post 21 under kapittel 410 Dom-

stolene2 og 413 Jordskiftedomstolene3 samt post 01 

under kapittel 414 Forliksråd og andre domsutgifter. 

Disse regelstyrte postene har også fått foreslått re-

duserte bevilgninger begrunnet i ABE-reformen.  

I 2015 utgjorde foreslåtte kutt for domstolene kun 

0,25 prosent. Deretter har foreslåtte effektivise-

ringskutt gradvis økt til 0,48 så til 0,56 prosent. For 

2017 og 2018 ligger med andre ord ABE-kuttene 

noe høyere enn den ønskede effektiviseringen på 

0,5 prosent. 

3 Ble slått sammen med de øvrige domstolene fra og med 2016 

Tabell 2.2  
Reduksjoner i årlige bevilgninger til rettsvesenet med begrunnelse i ABE-reformen. Tusen kroner. 

Kapittel Post Betegnelse 2015 2016 2017 2018 
Kap. 61 Høyesterett 01 Driftsutgifter 500  462  475  542  
Kap. 410 Domstolene 01 Driftsutgifter 3 400  9 100  10 300  11 700  
  21 Spesielle driftsutgifter 100  386  388  344  
  22 Vernesaker/sideutgifter, jordskifte  480  39   
Kap. 3410 01 Rettsgebyr   1 700  1 700  
  02 Saks- og gebyrinntekter jordskifte   102  107  
  03 Diverse refusjoner   9   
  04 Vernesaker jordskifte   40   

Kap. 411 DA 01 Driftsutgifter 400  374  375  422  
Kap. 413 Jordskifte 01 Driftsutgifter 1 100  883    

  21 Spesielle driftsutgifter  199    
Kap. 414 Forliksråd og  
andre domsutgifter 

01 Driftsutgifter   929  1 200  

  21 Spesielle driftsutgifter   183  186  

Total reduksjon     5 500  11 884  14 540  16 201  
Prosent av bevilgningen   0,25 % 0,48 % 0,52 % 0,56 % 
Prosent av lønnskostnader  0.28 % 0.60 % 0.75 %  

 

Kilder: Prop. 1 S Justis- og beredskapsdepartementet og SØA 
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Innsparinger med begrunnelse i ABE-reformen 

kommer i tillegg til, eller i kombinasjon med, øvrige 

effektiviseringstiltak, for eksempel digitaliseringen 

av domstolene. 

I realiteten er det bare deler av utgiftene domstolene 

kan påvirke. Innsparingene som følger av ABE-re-

formen må hovedsakelig hentes gjennom lønns-

kostnadene. Intervjuer med utvalgte tingretter peker 

også på at ABE-reformens innsparinger gjerne rea-

liseres gjennom at stillinger som forsvinner som føl-

ger av naturlig avgang ikke nødvendigvis erstattes.  

Som vi drøfter nærmere i kapittel 3.4 er det kun de-

ler av utgiftene domstolene i realiteten kan påvirke 

så lenge effektiviteten, saksmengden og domstol-

strukturen ikke endrer seg. Domstolene er underlagt 

strenge regler og lover for tjenesteproduksjonen og 

kan ikke uten videre endre på for eksempel kjøp av 

advokattjenester. Lønnskostnadene står igjen som 

den delen det er mulig å påvirke så lenge ingen 

andre endringer gjøres.  

Samtidig er en stor andel av lønnskostnadene (ar-

beidet) i domstolene knyttet til gjennomføring av lov-

pålagte oppgaver. Akkurat hvor stor andel dette er 

har ikke vært mulig å fastslå, men basert på kapasi-

tetsutfordringer og beskrivelser av domstolenes 

oppgaver er andelen trolig svært høy. Domstolene 

står dermed igjen med et fritt handlingsrom i bud-

sjettene som er meget begrenset.  

Lønnskostnadene utgjorde 45 prosent av driftskost-

nadene i domstolene. Da tar vi også med kostnader 

over kapitler i tabell 2.2 som knytter seg til fri retts-

hjelp, bobehandling og særskilte straffesaksutgifter 

slik det er presentert i bevillingsrapporteringen i 

domstolenes årsregnskap. Lønnskostnadene i 

domstolene utgjorde i overkant av 1,9 milliarder kro-

ner i 2017, om lag 69 prosent av driftsutgiftene over 

de samme kapitlene som i tabell 2.2. Domstolenes 

frie handlingsrom er trolig betydelig mindre enn 

dette basert basert på at mye av oppgavene de for-

valter er lovpålagte og vanskelig å endre under ek-

sisterende lover og regler.   

ABE-reformens innsparinger tas hovedsakelig ut 

gjennom reduserte lønnskostnader. Innsparingene 

begrunnet i ABE-reformen utgjorde 0,75 prosent av 

lønnskostnadene i 2017. Selv om innsparingene ut-

gjorde 0,5 prosent, i tråd med reformen slik den ble 

presentert i 2015, så utgjør de nærmere 50 prosent 

mer (altså 0,75 prosent) for domstolene dersom vi 

utelukkende ser på lønnskostnadene. Dette til tross 

for at vi trolig overvurderer domstolenes frie hand-

lingsrom ved å bare se på lønnskostnader. Innspa-

ringene i forhold til domstolenes faktiske hand-

lignsrom er trolig betydelig høyere, selv om vi ikke 

har klart å fastslå dette eksakt.  

2.4 Domstolene har kapasitetsutfordringer 

En av de største langsiktige satsingene i perioden 

etter 2015 i domstolene har vært digitalisering. Prio-

ritering av dette for årene fram mot 2020 understre-

kes også i Domstolene i Norge – 2016.  

Digitaliseringen er ment å gi både økt kvalitet og 

høyere effektivitet. Målet med den videre satsingen 

er at prosessene for både sivile- og straffesaker skal 

være fulldigitalisert i 2025.  

Viktige prosjekter er og har vært etablering og utrul-

ling av Aktørportalen og satsing på opptak av video 

og lyd i alle rettssaler. Høyesterett ble i første om-

gang prioritert sammen med Lagmannsrettene og 

de tolv største tingrettene. Arbeidet med implemen-

tering i alle domstoler er nå i gang.  

Nye digitale løsninger stiller nye krav til de ansatte i 

håndtering og bruk av disse for å utnytte de poten-

sielle gevinstene. Utfordringer knyttet til teknologisk 

anvendelse og digitalisering i en tid med strammere 

budsjettsituasjon som følger av ABE-reformen er 

derfor også et fokusområde for DA. I årsmeldingen 
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for 2016 understreker de at de ser på hvordan dom-

stolenes endringskapasitet kan økes.  

Intervjuer tyder derimot på at opplæringen er mang-

elfull for tingrettene, og at man dermed ikke klarer å 

utnytte potensialet som ligger i løsningene som rul-

les ut på en effektiv måte på kort sikt. Dette henger 

både sammen med satsingen på opplæring, men 

også med kapasitetsutfordringer på tingrettenes 

lovpålagte oppgaver.  

Flere domstoler rapporterte i 2017 om redusert ka-

pasitet (Domstoladministrasjonen, 2017). Hvorvidt 

kapasitetsutfordringene helt eller delvis skyldes 

ABE-reformen har vi ikke grunnlag for å si. Det er 

derimot rimelig å peke på ABE-reformen som en av 

flere mulige årsaker, sammen med generelle utvik-

lingstrekk i saksmengde og -kompleksitet og øvrige 

effektiviseringstiltak. 

Tilgjengelige ressurser i domstolene må stå i stil til 

de oppgavene og tjenestene de skal levere. Til-

strekkelige ressurser og god utnyttelse av disse ble 

blant annet fremhevet i delrapportene tilhørende 

LOK (Ledelse Organisering Kompetanse)-prosjek-

tet som ble igangsatt i domstolene i 2004. Målet 

med utviklingsarbeidet var å sikre god ressursutnyt-

ting i domstolene. Delrapportene tydet på at res-

sursmangel tidvis var en av hovedutfordringene selv 

for det som ble betraktet som de mest produktive 

domstolene den gangen.  

Neste kapittel ser nærmere på utviklingen i sentrale 

økonomiske størrelser for domstolene som påvirker 

deres kapasitet og evne til å produsere tjenestene i 

tråd med målsettingene.  
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De påfølgende avsnittene presenterer ulike økono-

miske størrelser som påvirker mulighetene domsto-

lene har til å gjennomføre effektiviseringstiltak. 

3.1 Stor variasjon i tingrettenes størrelse 

Tingrettene varierer i størrelse, både når det gjelder 

ressursinnsats i form av årsverk til dommere, dom-

merfullmektige og øvrig personell og saksmengde. 

Oslo tingrett er klart størst med 213 reelle årsverk i 

2017 og utgjorde med dette om lag 18 prosent av 

de samlede årsverkene blant tingrettene samme år, 

jf. figur 3.1. En tredjedel av de største tingrettene 

sysselsatte to tredjedeler av årsverkene i 2017. 

Den minste tingretten var Dalane tingrett med under 

fire reelle årsverk i 2017. Syv tingretter sysselsatte 

under fem reelle årsverk samme år. Dette er hoved-

sakelig tingretter i distriktene, men som har de 

samme lovpålagte oppgavene som de store. Saks-

inngangen er derimot mindre enn til de mellomstore 

og store tingrettene.  

Som vi skal se nærmere på under er lønnskostna-

der blant egne ansatte og til innkjøp av tjenester 

(advokater og tolker for eksempel) de største utgif-

tene til tingrettene. Så lenge rettskretsene forblir 

som de er i dag er det hovedsakelig lønnskostnader 

det er mulig å justere for å oppnå kostnadsreduksjo-

ner på kort sikt. Denne rapporten kommer ikke til å 

gå mer inn på debatten om strukturendringer i retts-

kretsene i påvente av et pågående arbeid som vur-

derer eventuelle strukturendringer. 

Den store variasjonen i tingrettenes størrelse gir 

store variasjoner i hvor fleksible den enkelte tingrett 

er til å redusere sine kostnader. Mindre tingretter 

med færre personer og mindre variasjon i kompe-

tanse og stillingskategorier må produsere samme 

3 Nøkkeltall 

Figur 3.1  
Reelle årsverk for tingrettene per 2017. 

 
Note: Reelle årsverk beregnes basert på utførte timeverk per tingrett per stillingskategori 

Kilde: Domstoladministrasjonen 
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tjeneste og med like høy kvalitet som de større ting-

rettene. Det vil per definisjon være mer utfordrende 

for mindre tingretter å redusere antall stillinger eller 

stillingsprosenter enn det er for større tingretter un-

der forutsetning av at tjenesteproduksjonen skal 

opprettholde kvalitet og kvantitet.  

Det er også en nedre grense for hvor små den en-

kelte tingrett kan bli. De minste tingrettene i dag be-

står av sorenskriveren (dommer som også er admi-

nistrativ leder), én dommerfullmektig og to saksbe-

handlere. Dette må også mer eller mindre betraktes 

som en minimumsstørrelse for at en tingrett skal 

kunne gjennomføre sine lovpålagte tjenester.  

Fem årsverk er mer enn det som var avtalt for noen 

av tingrettene per 2017. Dalane tingrett var den 

minste tingretten målt i antall årsverk i 2017 med 

sine 4,25 årsverk. Det er derfor åpenbart utford-

rende for Dalane å gjennomføre ytterligere kutt i stil-

linger uten å miste nødvendig kapasitet og kompe-

tanse for å tilby sine lovpålagte tjenester. 

Basert på siste tilgjengelige oversikt over avtalte 

årsverk er det åtte tingretter med under seks avtalte 

årsverk. Dette utgjør nærmere 13 prosent av ting-

rettene per 2017. Med seks avtalte årsverk nærmer 

man seg grensen for hvor det skal svært lite fravær 

til før saksavviklingen hemmes betydelig. Vi har ikke 

undersøkt om det er flere små tingretter i dag enn 

tidligere. Det er like fullt tydelig at desto flere små 

tingretter man har, desto større risiko er det for 

brudd på saksbehandlingstid og/eller redusert kva-

litet i tjenestene. 

Nedskalering av årsverk og eventuelt stillinger vil re-

dusere kapasiteten som i neste omgang går på be-

kostning av tingrettenes evne til å behandle saker. 

Disse effektene vil være større for de tingrettene 

som allerede i dag opplever kapasiteten som be-

grenset som også gjerne er de små tingrettene. I 

sist instans kan økt saksbehandlingstid og lavere 

kvalitet i avsigelser av dommer redusere befolk-

ningens tillit til domstolene og deres rettssikkerhet.  

Intervjuer peker også på at tingrettene i større grad 

kan tenkes å prioritere kjerneoppgavene ved reduk-

sjon i kapasiteten. På denne måten påvirkes også 

tingrettenes evne til å implementere nye digitale løs-

ninger og andre effektiviseringstiltak eller øke kom-

petansen hos ansatte.  

Videre tyder intervjuene på at man med ABE-refor-

men forskutterer gevinstene av effektivisering, gjen-

nom at kostnadene reduseres før gevinstene fra for 

eksempel den digitale satsingen er moden for reali-

sering. Ved å redusere bemanningen nå vil det bli 

mer utfordrende å gjennomføre overgangen til mer 

digitale verktøy som på sikt forventes å øke effekti-

viteten. Gjøres det en for dårlig opplæring av ting-

rettene nå i bruk av de digitale løsningene forventes 

det at gevinstrealiseringen vil ta lengre tid enn nød-

vendig.  

Kapasitetsutfordringene gjør seg gjeldende på kort 

sikt også gjennom at en voksende arbeidsmengde 

skal gjennomføres av en arbeidsstokk som slankes. 

Utfordringene synes tydelige dersom vi sammenlig-

ner de reelle årsverkene i tingrettene med de avtalte 

årsverkene og det modellbaserte anslaget på kapa-

sitet i den enkelte tingrett i 2017. 

3.2 Lite samsvar mellom modellerte behov, avtalt 

ressursbehov og faktisk ressursbruk 

Intervjuene tyder på at tingrettene er underbeman-

net og at de allerede har utfordringer med å tilby 

sine lovpålagte tjenester. Kapasitetsutfordringene 

kan enkelt illustreres gjennom å se på avvikene 

mellom de modellbaserte beregningene av ressurs-

behov, avtalte årsverk og faktisk arbeidsinnsats i 

den enkelte tingrett for 2017.  

For å bistå Domstoladministrasjonen (DA) i å for-

dele bevilgninger fra Stortinget mellom tingrettene 
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utviklet DNV en ressursfordelingsmodell basert på 

data på tidsbruk i domstolene i 2005/2006. Model-

lene anslår nødvendig antall årsverk (både døm-

mende årsverk og saksbehandlere) basert på ob-

jektive kriterier som forventet saksmengde i bud-

sjettåret. 

Endelig fordeling av ressurser mellom domstolene 

legger imidlertid også skjønn og dialog til grunn. 

Derfor må man forvente at de beregnede årsver-

kene og avtalte årsverk gir et godt bilde av behovet 

i den enkelte tingrett.  

I 2017 ble det utført i alt 128 færre reelle årsverk enn 

avtalefestede årsverk, jf. figur 3.2. Dette tilsvarer en 

underdekning på 11 prosent av de avtalte årsver-

kene. Underdekningen er mindre for dommere (fem 

prosent) og høyere for dommerfullmektige spesielt 

(15 prosent) og til en viss grad øvrige årsverk (13 

prosent).  

På grunn av måten reelle årsverk beregnes på (av-

talte årsverk fratrukket fravær) forklarer noe av av-

vikene. Fraværet møtes trolig hovedsakelig av over-

tidsarbeid og/eller midlertidige stillinger. Begge al-

ternativer representerer riktignok en kostnad for 

domstolene og utgjør trolig en høyere kostnad sam-

menlignet med en situasjon der fraværet var lavere. 

Selv om avviket mellom behovet og den reelle ar-

beidsinnsatsen trolig er noe mindre enn hva som 

framgår av figur 3.2 så er det et tydelig press på ar-

beidstakerne for å ‘dekke inn’ avviket på elleve pro-

sent.   

Avvikene varierer mellom tingrettene, men er klart 

størst for de største tingrettene dersom vi ser på an-

tall årsverk. Avvikene varierer betraktelig mer som 

andel av de avtalte årsverkene. Sunnhordaland 

tingrett registrerte 24 prosent færre reelle årsverk 

enn det som var avtalt i 2017. Avviket i Indre Finn-

mark tingrett var også betydelig i 2017 på 20 pro-

sent. 

Figur 3.2  
Avvik mellom reelle årsverk og avtalte årsverk, antall årsverk (v. akse) og prosent av avtalte årsverk (h. akse). 
Tingrettene per 2017. 

 
Kilde: Domstoladministrasjonen 
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Som nevnt overvurderer trolig figuren avviket noe, 

men det er like fullt rimelig å anta at det er et visst 

avvik mellom vakanser og graden midlertidige stil-

linger og overtid. Dette bekreftes også til en viss 

grad i intervjuene våre gjennom at stillinger legges 

ned ved naturlig avgang med begrunnelse i ABE-

reformen. Dette trenger heller ikke begrense seg til 

naturlig avgang, men kan være en måte å redusere 

antall stillinger på ved turnover. 

På tilsvarende måte kan avvikene mellom det be-

regnede ressursbehovet og de reelle årsverkene, jf. 

figur 3.3. Også her finner man de største avvikene i 

antall årsverk for de største tingrettene. Per 2017 

var det 103 færre avtalte årsverk enn det som fram-

gikk av ressursberegningsmodellene. Avviket tilsva-

rer en underdekning på ni prosent. 

Samtidig er det verdt å merke seg at relativt små 

avvik i antall årsverk utgjør en stor andel av det be-

regnede behovet for årsverk for de minste tingret-

tene. Blant mange tingretter er det avtalte årsverken 

opp mot 30 prosent mindre enn hva det beregnede 

behovet skulle tilsi.  

På den annen side er det enkelte tingretter med et 

betydelig høyere omfang av avtalte årsverk sam-

menlignet med det som er beregnet, selv om disse 

utgjør et mindretall.   

Det relativt lavere avviket henger sammen med at 

det totale omfanget av avtalte årsverk er større 

(1 291) enn det beregnede behovet (1 218). Årsa-

kene til dette kan være mange.  

Det er like fullt paradoksalt at det beregnede res-

sursbehovet ikke møtes av avtalte årsverk. I hvor 

stor grad avviket mellom reelle og avtalte årsverk 

dekkes inn gjennom overtid er vanskelig å fastslå. 

Domstolenes evne til å strekke seg langt for å opp-

rettholde kvalitet i tjenestene ble blant annet trukket 

fram i del- og sluttrapporter for LOK-prosjektet som 

ble igangsatt i 2004. Overtidsarbeid kan bidra til at 

domstolene begrenser beholdningen av saker til 

Figur 3.3  
Avvik mellom avtalte årsverk og beregnet behov (årsverk), antall årsverk (v. akse) og prosent av beregnet 
behov for årsverk (h. akse). Tingrettene per 2017. 

 
Kilde: Domstoladministrasjonen 
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håndterbare nivåer og slik sett overholder kravene 

til saksbehandlingstid gjennom året. Samtidig un-

derstrekes det i LOK-prosjektets sluttrapport at slike 

situasjoner ikke er holdbare over tid. 

Vedvarende underdekning av ressursbehov, lange 

perioder med overtidsarbeid og eventuelle sykefra-

vær forventes like fullt å påvirke arbeidsmiljøet og 

vil på sikt kreve dekning gjennom midlertidige stil-

linger eller mer overtidsarbeid for gjenværende an-

satte. 

3.3 Svak økning i bevilgningene over tid 

De årlige bevilgningene til domstolene har vært til-

nærmet uendret i perioden 2015-2018, jf. figur 3.3. 

Ved å dekomponere bevilgningen kan vi identifisere 

den reelle økningen i domstolenes rammer for tje-

nesteproduksjon. I det videre defineres ‘grunnram-

men’ som bevilgninger i faste 2018-kroner fratrukket 

spesifiserte satsinger.4  

Reduksjoner i de årlige bevilgningene begrunnet 

med ABE-reformen inngår i figuren, selv om dette i 

realiteten er negative beløp. Som skissert over ut-

gjør reduserte bevilgninger begrunnet ABE-refor-

men om lag 0,5 prosent årlig. Dette gir seg også ut-

slag i figuren under i de små røde delene av søyle-

diagrammene.  

Grunnrammen ble redusert i 2016 og i 2017 sam-

menlignet med i 2015, på grunn av inflasjon og sær-

skilte satsinger. De spesifiserte satsingene i 2017 

består hovedsakelig av endringer i regnskapsfø-

ringen for pensjon, og utgjorde 210 millioner kroner 

 

 

                                                      
4 Regnskapet for domstolene totalt driftskostnader på 4,34 milliarder kro-
ner i 2017, hvor 1,9 er lønnskostnader og store deler av de resterende 
kostnadene tilhører andre kapitler i statsbudsjettet enn de til tingrettene og 

i 2017. Det er like fullt interessant å se at bevilg-

ningene opprettholdes for 2018, men med betydelig 

mindre omfang av spesifiserte satsinger. 

De spesifiserte satsingene i 2018 består av lønns-

økninger samt kapasitetsutvidelse i domstolene. 

Grunnrammen, som er driftsmidler til domstolene, 

øker dermed i foreslått budsjett for 2018 sammen-

lignet med saldert budsjett i 2017. Da er det også 

viktig å understreke at noe av de spesifiserte sat-

singene er rettet mot å øke kapasiteten i domstol-

ene. 

Figur 3.4  
Bevilgninger til tingrettene og jordskifteretten og 
Domstoladministrasjonen (DA), 2015-2018. Saldert 
budsjett. Milliarder 2018-kroner. 

 
Note: Inflasjon i 2018 gjelder årets første ni måneder 

Note 2: Bevilgningene ser på kap. 410, kap. 411 og kap. 413 
for perioden. Dette for å gjøre tidsserien sammenlignbar på 
grunn av sammenslåingen av jordskifte og tingrett i 2016 og 

DA inn i domstolene i 2018.  
Kilde: Prop. 1 S Justis- og beredskapsdepartementet 

jordskifte samt DA. Dette er kostnader knyttet til fri rettshjelp og andre 
kostnader det uansett ikke er mulig for tingrettene å påvirke så lenge dom-
stolstrukturen, produktiviteten og saksinngangen ikke endres.  
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3.4 Driftskostnadene bestemmes av rigide lover 

og regler   

Bevilgningene til domstolene skal dekke kostnader 

til drift. Domstoladministrasjonens resultatregnskap 

dekker alle domstolene, og ikke bare tingrettene, 

selv om tingrettene utgjør en stor andel av aktivite-

ten i domstolene.  

Driftskostnadene styres i all hovedsak av lover og 

regler for hvilke tjenester domstolene skal levere til 

den norske befolkning. På den ene siden har man 

oppgaver knyttet til å avgjøre sivile saker og straffe-

saker i rettssystemet og på den andre siden en 

rekke forvaltningsoppgaver. For å håndtere saks-

inngangen og utføre forvaltningsoppgavene er dom-

stolene avhengig kapasitet i form av årsverk og års-

verk fra flere ulike fagområder.   

Om lag ni av ti kroner er bundet opp i lønn, drift og 

vedlikehold av bygningsmasse og innkjøp av eks-

terne tjenester, jf. figur 3.4. Innkjøp av eksterne tje-

nester er knyttet til kjøp av advokattjenester (fri 

rettshjelp) og andre tjenester som tolk og sakkyn-

dige.  

Under forutsetning av at dagens rettskretser videre-

føres (i det minste fram til kommisjonen legger fram 

sine anbefalinger) vil det også være utfordrende å 

gjøre noe mer husleie og vedlikehold knyttet til byg-

ningsmassen. Domstolene kan hovedsakelig på-

virke sine lønnskostnader så fremt effektiviteten og 

strukturen i rettskretsene videreføres.  

Det er ikke urimelig å anta at lønnskostnadene på 

1,9 milliarder kroner i 2017 er domstolene påvirk-

bare kostnader. Lønnskostnadene utgjør 44 prosent 

av driftskostnadene i domstolene og 69 prosent av 

bevilgningene (utgifter) til høyesterett, tingrettene, 

jordskifterett og Domstoladministrasjonen.  

En betydelig andel av lønnskostnadene er like fullt 

knyttet til domstolenes lovpålagte oppgaver. Under 

eksisterende lovverk, domstolstruktur og saksinng-

ang er det svært utfordrende å effektivisere lønns-

kostnadene ytterligere. Spesielt med tanke på ek-

sisterende kapasitetsutfordringer for å opprettholde 

tjenestekvalitet og saksbehandlingstid. Domstole-

nes frie handlingsrom i budsjettene er dermed trolig 

betydelig mindre enn lønnskostnadene i seg selv. 

Effektiviseringer av tjenesteproduksjonen kan på-

virke de store kostnadselementene lønn og kjøp av 

tjenester. Den digitale satsingen har nettopp en slik 

målsetting om å effektivisere tjenesteproduksjonen. 

Investeringer er gjort over en periode nå og prosjek-

tet rulles fortsatt ut i domstolene. 

Figur 3.5  
Kostnadselementer, resultatregnskap 2017. Dom-
stoladministrasjonen. 
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Det er urimelig å forvente at gevinstene av digitali-

seringen kan realiseres fullt ut enda. For det første 

er det en utfordring i at de digitale løsningene ikke 

er implementert i alle rettssaler og tingretter. På sikt 

vil dette skje, men i en fase med delvis implemente-

ring skaper dette en utfordring gjennom at saker 

som kunne vært gjennomført effektivt digitalt må 

gjennomføres fysisk, og dermed ikke optimalt i hen-

hold til intensjonen. For det andre gjennomføres det 

nå opplæring og kompetanseheving av de ansatte 

som på sikt gjør dem i stand til å høste gevinstene 

av de digitale løsningene. I en omstillingsfase med 

stort arbeidspress på kjerneoppgavene vil det der-

imot ta tid for å oppnå nødvendig kjennskap og kom-

petanse om bruk av nye digitale løsninger.  

Forventningen er like fullt at digitaliseringen medfø-

rer kostnadsbesparelser for domstolene over tid. 

Dette kan bidra til at lønnskostnadene, både interne 

og kostnader til kjøp av eksterne tjenester, kan re-

duseres for gitt saksinngang og behandlingstid. 

På kort sikt er domstolenes frie handlingsrom pres-

set, noe som også framgår av Domstoladministra-

sjonens årsmelding for 2017. Her peker man på at 

midler må omdisponeres mellom tingretter for å bi-

dra til å opprettholde kvaliteten og saksbehandlings-

tiden i tingretter som er særlig presset kapasitets-

messig. Kapasitetsutfordringene kommer av flere 

forhold, herunder ABE-innsparinger og mer komp-

lekse saker til behandling.  

3.5 Stabil utvikling i innkomne saker  

Kapasitetsutfordringene kan i ytterste konsekvens 

påvirke domstolenes evne til å utføre sine lovpå-

lagte oppgaver slik vi har drøftet over. Deres kjerne-

oppgave er å føre saker for retten og komme til en 

avgjørelse. Ved mangelfull kapasitet gir dette utslag 

i lengre behandlingstid og reduksjon i omfanget av 

behandlede saker til gitt kvalitet. Alternativt kan pro-

duksjonen som sådan opprettholdes, men til en la-

vere kvalitet. Ingen av utfallene er ønskelig.  

Omfanget av innkomne saker har forholdt seg rela-

tivt stabilt i perioden 2013-2018, jf. figur 3.5. Om noe 

så ser det ut til at tvistesaker og enedommersaker 

reduseres noe. Meddomsrettsaker ser ut til å ha økt 

noe i samme periode.  

Utviklingen i saksinngang kan ha flere forklaringer. 

Det er gjennom politireformen satset betydelige res-

surser på å styrke politiets innsats. Styrket innsats 

forventes å blant annet medføre at flere saker 

bringes inn for retten. Saksinngangen forventes 

med andre ord å ta seg opp etter hvert som gevins-

tene av politireformen materialiserer seg. 

Samtidig er inntrykket både fra DAs årsrapporter og 

fra intervjuene med tingrettene at kompleksiteten og 

ressursinnsatsen i den enkelte sak øker. Selv om 

antall saker har vært relativt stabilt, har dette med-

ført økt innsats fra både tingrettene og de øvrige 

domstolene i samme periode.  

Omfanget av behandlede saker har forholdt seg re-

lativt stabilt i perioden 2013-2017, jf. figur 3.6. Med-

domsrettssaker har økt noe og muligens noe på be-

kostning av antall enedommersaker.  

Meddomsrettsakene er trolig de mest komplekse og 

ressurskrevende sakene, slik at en økning i behand-

lingen av disse tyder på at man er blitt mer effektiv 

gitt at ressursinnsatsen ikke har økt markant.  

Beholdningen av alle tre typer saker går dermed 

også ned i perioden 2013-2017, jf. figur 3.7. Størst 

er reduksjonen i beholdningen av meddomsrettssa-

ker, noe som stemmer godt med utviklingen vi ser i 

antall innkomne og behandlede saker av samme 

type.  
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Figur 3.6  
Innkomne saker, 2013-2018. Tusen saker. 

 
Tvistesaker er sivile saker som omhandler en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side, for eksem-

pel arbeidsforhold, familiesaker eller økonomi. Behandles for det meste etter tvisteloven. 
Meddomsrettssaker avgjør både skyld og straff. Avgjørelsen tas av en fagdommer og to meddommere 

Enedommersaker er tilståelsesdommer med forenklet fremgangsmåte der straffesaken avgjøres uten tiltalebeslutning og hoved-
forhandling.  Skyldspørsmålet er allerede avgjort, og for siktede medføre dette raskere avgjørelse og mindre publisitet. 

Kilde: Domstoladministrasjonen 

Figur 3.7  
Behandlede saker, 2013-2018. Tusen saker. 
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Figur 3.8  
Beholdning av saker, 2013-2018. Tusen saker. 

 
Tvistesaker er sivile saker som omhandler en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side, for eksem-

pel arbeidsforhold, familiesaker eller økonomi. Behandles for det meste etter tvisteloven. 
Meddomsrettssaker avgjør både skyld og straff. Avgjørelsen tas av en fagdommer og to meddommere 

Enedommersaker er tilståelsesdommer med forenklet fremgangsmåte der straffesaken avgjøres uten tiltalebeslutning og hoved-
forhandling.  Skyldspørsmålet er allerede avgjort, og for siktede medføre dette raskere avgjørelse og mindre publisitet. 
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3.6 En økende andel av tingrettene når ikke mål-

settingen om saksbehandlingstid 

For å sikre god kvalitet og gjennomføring av dom-

stolenes kjerneoppgaver er det nedsatt målsettinger 

om behandlingstid av ulike typer saker. For tviste-

saker er behandlingstiden satt til seks måneder, for 

enedommersaker én måned og meddomsrettsa-

ker tre måneder.  

Tilnærmet alle tingretter når målsettingen om saks-

behandlingstid på én måned for enedommersaker. 

For tvistesaker og meddomsrettsaker er målset-

tingen om saksbehandlingstid derimot mer utford-

rende.  

I 2017 brøt 28 av 63 tingretter (44 prosent) målset-

tingen om en saksbehandlingstid på meddomsretts-

saker. Dette var seks flere enn i 2013. Tilsvarende 

mislyktes 17 av 63 (27 prosent) tingretter å nå mål-

settingen om en saksbehandlingstid for tvistesaker 

i 2017. Dette er tre flere enn i 2013. 

Tendensen ser med andre ord til å gå i retning av at 

flere tingretter sliter med å behandle sakene innen-

for målsettingen. Dette underbygger kapasitetsut-

fordringene som skisseres av DA og av tingrettene 

selv i intervjuer gjennomført i dette arbeidet.  

Produktivitet og kvalitet i domstolene var også ett av 

flere sentrale elementer som ble drøftet i LOK-pro-

sjektet. Ett av kjennetegnene på de mest produktive 

domstolene den gangen var ansattes evne til å 

strekke seg langt for å opprettholde kvaliteten i tje-

nestene. Samtidig er ikke overtidsarbeid er god 

langsiktig løsning på en vedvarende underdekning 

av årsverk for å løse domstolenes saksinngang. 

Flere samfunnsutviklingstrekk peker i retning av at 

presset på domstolene ikke kommer til å avta med 

årene som kommer.  

3.7 Utviklingstrekk i samfunnet forventes å legge 

ytterligere press på domstolene 

Forventet arbeidsmengde for domstolene avhenger 

av en rekke forhold. Politiets arbeid er ett av dem, 

og som vi med relativt stor sikkerhet kan si blir styr-

ket ytterligere i årene som kommer som følger av 

politireformen.  

Urbanisering er en etablert og sterk utvikling både i 

Norge og i alle andre deler av verden. En økende 

andel av befolkningen bosetter seg i og rundt de 

store byene. Vi ser dette tydelig i befolkningsveks-

ten som har skjedd i Oslo og i tettstedene tilknyttet 

Oslo siden 1986 sammenlignet med utviklingen i 

andre deler av landet, jf. figur 3.8.  

Mye av befolkningsveksten i Norge de siste tiårene 

er drevet av innvandring. Med relativt bedre økono-

miske utsikter i andre deler av verden, og spesielt i 

vårt naboland Sverige, dempes arbeidsinnvand-

ringen. Det kan se ut til at befolkningsveksten avtar 

noe i de største byene inkludert Oslo i de siste 

årene. 

Forventninger om økt befolkningsmengde som 

sådan og en større andel av bosettingen i og rundt 

de store byene gir grunn til å forvente økte kapasi-

tetsutfordringer for domstolene generelt, og dom-

stolene i de store byene spesielt.  

Det er ikke gitt at økt folkemengde medfører økt kri-

minalitet som sådan. Benytter vi anmeldte lovbrudd 

som indikator på kriminalitet er det en tendens til at 

kriminaliteten synker, jf. figur 3.9.  

Selv om anmeldte lovbrudd ikke er en perfekt indi-

kator for kriminalitet gir den like fullt et inntrykk i ut-

viklingen av kriminaliteten i samfunnet. Den over-

ordnede tendensen er at antall saker går ned, og 

dette gjelder spesielt omfanget av eiendomstyveri.  
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Enkelte lovbruddstyper utvikler seg i motsatt ret-

ning, som for eksempel seksuallovbrudd som har 

hatt en sterk vekst siden 2003, jf. figur 2.10. Selv om 

omfanget i seg selv fortsatt er lavt, vokser antall an-

meldelser av denne typen saker sterkt. Dette kan 

henge sammen med at seksuallovbrudd har en re-

lativt høyere prioritet i dag enn det har vært tidligere 

og at terskelen for anmeldelse er lavere. 

Videre er det viktig å understreke at selv om antall 

anmeldelser øker, betyr ikke dette uten videre økt 

sakstilfang til domstolene. Saker kan avvises før de 

havner i retten. Like fullt vil det være en viss sam-

menheng mellom omfanget anmeldte lovbrudd og 

saksinngang til domstolene, men da straffesaker 

(meddomsrettssaker eller enedommersaker).  

Det er liten eller ingen grunn til å forvente en sam-

menheng mellom private tvistesaker og anmeldte 

lovbrudd.  

Det er ikke nødvendigvis en ren sammenheng mel-

lom antall innkomne saker og arbeidsmengden for 

domstolene. Intervjuene peker på at kompleksiteten 

i sakene øker, også i distriktene. Sakene blir tyngre 

å føre og krever mer ressurser. Lengden på sakene 

oppleves også som økende, noe som blir spesielt 

utfordrende for tingrettene med få dommerårsverk. 

Økende kompleksitet øker også behovet for sakkyn-

dige og gjerne tolker.  

Økt kompleksitet krever mer av ressursene i den en-

kelte tingrett, som uten mer effektive verktøy forven-

tes å enten levere dårligere kvalitet eller øke saks-

behandlingstiden. Ingen av delene er ønskelig og 

kan i ytterste konsekvens gå på bekostning av både 

befolkningens tillitt til domstolene og på bekostning 

av befolkningens rettssikkerhet.  

Figur 3.9  
Bosetting i Norske storbyområder. 1986-2018, indeks (1986=100). 
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Figur 3.10  
Anmeldte lovbrudd. 2003-2017, indeks (2003=100). 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Figur 3.9  
Anmeldte lovbrudd. 2003-2017. 
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