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Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag 

om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021. 

Ved domstolreformen 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23, og antall 

jordskifteretter fra 34 til 19. I tråd med Hurdalsplattformen foreslår departementet å 

gjeninnføre strukturen fra før domstolreformen. 

 – Regjeringen ønsker å sikre innbyggerne god rettssikkerhet og tilgjengelige 

tjenester. Ved å gjeninnføre strukturen fra før domstolreformen i 2021 sikrer vi 

opprettholdelse av lokale domstoler med stedlig ledelse i hele landet, sier justis- og 

beredskapsminister Emilie Mehl.  

Beholde dagens struktur 

Utgangspunktet er at strukturen fra før domstolreformen 2021 skal gjeninnføres. Der 

det er enighet om å beholde dagens struktur vil det gjøres unntak. En avgjørelse om 

å beholde dagens struktur må ha bred støtte hos domstolleder, kommuner og 

tillitsvalgte i rettskretsen. 

Oppfordrer til å inngi høringsuttalelse 

Departementet legger ikke opp til noen ytterligere høring eller prosess knyttet til 

kartlegging av domstolleders, kommunenes og de tillitsvalgte syn. Det er derfor viktig 

at alle som ønsker å komme med sitt syn på strukturspørsmålet, både domstolledere, 

kommuner, tillitsvalgte og andre, inngir høringssvar. 

Høringsfristen er 26.04.2022. Høringssvar avgis via regjeringen.no. 
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Notat 

 

 

Oppsummering etter møtet mellom ledelse for representant og kommunedirektørutvalg i Østre 
Agder-samarbeidet, Agder tingrett og Arendal avdeling av Agder advokatforening 2.februar 2022 
vedrørende  

Uttale fra kommunene til revisjon av domstolsreformen  

Tilstede i møtet: 

Fra Agder tingrett – Sorenskriver Robert Versland, Nestleder ved Agder tingrett Leif Petter 
Trannum, tillitsvalgtrepresentant for dømmende personale Daniel Løstegaard Olsen og tillitsvalgt 
for andre medarbeidere ved tingretten Christine Rugeldal Gabrielsen. 

Fra Arendal avdeling av Agder Advokatforening Cecilie Helberg konsernadvokat i Gard as.  

Fra Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd): Leder ordfører Robert Cornels 
Nordli (Arendal), nestleder ordfører Marianne Landaas (Tvedestrand), Leder av Østre Agder 
kommunedirektørutvalg Harald Danielsen (Arendal, fram til kl.14.00), sekretariatsleder Ole Jørgen 
Etholm. 

Jurist Sondre Kvammen fulgte møtet på teams. 

Karsten Anfinsen fra Arendal avdeling av Agder Advokatforening var forhindret fra å møte på grunn 
av Korona. 

Fakta om Agder Tingrett 
Etablert 26.april 2021 når de tre rettskretsene Aust-Agder tingrett, Kristiansand tingrett og Lister 
tingrett ble slått sammen. Leder for den nye tingretten ble Robert Versland som er lokalisert til 
Lister rettssted. Nestleder for den nye tingretten ble Leif Petter Trannum lokalisert til Arendal 
rettssted. 

Agder tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol for 24 kommuner i Agder fylke. Det er pr. i dag 
en samlet bemanning på ca. 70 medarbeidere i 65,3 årsverk, herav 28 dømmende årsverk (inkl. 
sorenskriver). 

Agder tingrett behandler alle typer saker, både straffesaker og sivile saker. I tillegg kommer 
forvaltnings- og registreringsoppgaver som blant annet skiftebehandling, konkursbehandling, 
dødsfallsregistrering og notarialforretninger. 

Følgende 24 kommuner hører inn under Agder tingrett (samlet innbyggertall ca. 307.000 pr. 
09.03.2021): 

Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, 
Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, 
Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli og Åseral. 

 

1. Orientering ved Agder tingretts ledelsen om erfaringene de har høstet 
med ny organiseringen 

Medarbeiderne ved Agder tingrett viser stort engasjement for arbeidsplassen. Nettverket av tre 
rettssteder med felles ledelse fungerer godt.  
Grunnleggende forutsetning for Agder tingrett er tilknytningen til tre likeverdige rettssteder Arendal, 
Kristiansand og Lister. Mener at den organisatoriske løsningen man har etablert ved Agder tingrett 
imøtekommer en viktig kritikk som har vært rettet mot domstolsreformen ved at man har 
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opprettholdt en sterk geografisk tilknytning til alle de tre regionene som tidligere hadde egen 
tingrett. Bemanningen ved de tee rettsstedene er uendre. Det faktum at en har vesentlig flere 
dommere å spille på har vist seg verdifull for å hindre at saker har måttet utsettes på grunn av 
sykdom blant dommere. Dette hindrer mye dobbelt arbeid for det administrative personalet. 
 
Agder tingrett har sterkt fokus på faglig styrke og utvikling. 13 faggrupper er etablert hvorav 3 ledes 
fra Arendal: En av faggruppene jobber med barneperspektiv. Dette fagmiljøet har fått en sentral 
posisjon nasjonalt på fagfeltet. Feltet er prioritert nasjonalt med bakgrunn i mange saker med 
bakgrunn i barnevernet der Norge er blitt felt i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i 
Strasbourg. 
 
Bakgrunnen for domstolkommisjonens utredning og konklusjonene de landet på sin konklusjon var 
en opplevelse at domstoladministrasjonens ressursutnyttelse var skjev og det var behov faglig 
utvikling av virksomheten. Domstolene må være attraktive arbeidsplasser for høyt kvalifiserte 
medarbeidere. 
 
Erfaringen fra den nye tingretten i den korte perioden den har fått anledning til å fungere er at en er 
godt på vei for å iverksette reformens intensjoner. Saker hoper seg ikke opp. 
Saksbehandlingstiden er blant landets beste. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er lite endret, 
men ligger på en nedgang på 3-4 dager i snitt. Man unngår fristoverskridelser. 
 
Dagens løsning har medført at medarbeiderne ved Farsund og Arendal har kunne bistå 
Kristiansand når de har hatt høyt sakstrykk. Erfaringen så langt har så langt vært tilført saker fra 
det største rettsstedet. Denne samhandlingen bidrar til at Agder tingrett kan håndtere landsdelens 
saksmengde på en god og effektiv måte. 
 
De administrative arbeidsoppgavene er fordelt på en rasjonell måte. Dette innebærer blant annet 
at sentralbordfunksjoner og epost-mottak ivaretas i Arendal, mens andre funksjoner ivaretas ved 
de andre rettsstedene. 
 
Med den gamle strukturen var Arendal rettssted/tingrett noe overbemannet. Befolkningstallet i 
regionene er økende, men det er saksmengden som avgjør bemanningsnivået, og den er 
synkende. Det er derfor en fordel for virksomheten og arbeidsplassene i Arendal at Agder tingrett 
kan tilføre rettsstedet flere saker. Etter den gamle strukturen ville Arendal i henhold til 
Særdomstolsutvalgets utredning ha vært for liten til å ta barnesaker, det vil si både foreldretvister 
og barnevernssaker. Barnesakene utgjør ca. 1/3 av rettens sivile saker (tilsvarende 1/6 av alle 
rettssaker). Hvis Arendal skulle miste disse sakene, vil dette derfor medføre fare for tap av flere 
dommer- og saksbehandlerstillinger. 

I media skrives det om faren for nytt stort tinghus i Kristiansand med plass til alle medarbeiderne i 
Agder tingrett. Dette er det ingen realitet i. Det er faktisk påbegynt drøftelser med Statsbygg om ny 
langtidsleieavtale i de samme lokalene i Kristiansand som tidligere, uten mulighet til å romme de 
ansatte i Arendal og Farsund. Det gjøres dessuten betydelige investeringer i Arendal og Farsund.  

 
 
 

2. Medarbeidernes erfaringer med en tingrett og tre rettssteder og en 
ledelse ved de tillitsvalgte 

 
Vedlagt notatet følger et utfyllende notat fra tillitsvalgt for dømmende personale Daniel Løstegaard 
Olsen.  
 
De ansatte opplever å kunne dele erfaringer og få råd med større bredde både blant dømmende 
og administrativt personale i Agder tingrett. Prosessen fram til den nye felles tingretten var stort 
sett godt forankret. Under prosessen hadde medarbeiderne ikke en opplevelse av å bli nedlagt, 
men av å bli del av en større enhet. 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

 
Medarbeiderne ved Aust-Agdertingrett motsatte seg reformen, delvis fordi de mente den 
ubegrunnet diskrediterte mindre tingretter. Nå er fagforeningen utvetydig imot å reversere 
organiseringen en har fått i Agder.  
 
Gjennomgående har medarbeiderne opplevd mye positivt og lite negativt knyttet til etableringen av 
Agder tingrett. En har hatt noen utfordringer knyttet til ulik praksis ved de tre rettskretsene, men det 
går seg til.  
 
Opplever at hverdagene til dommerne er uendret. Meget positive til etableringen av faggrupper. 
Dommerne i Arendal opplever sterkere faglig kontakt med kolleger i Kristiansand og Farsund. Ny 
organisering har skapt grunnlag for at domstolen kan ta alle sakstyper. Det hadde en ikke 
anledning til når en var organisert som Aust-Agder tingrett. Dette er blant annet knyttet til visse 
typer narkotikasaker. Opplever å være del av et tungt faglig miljø. Agder tingrett er omlag den 
femte største i Norge. De tillitsvalgte opplever at det er god tilgang på dommerfullmektiger i Agder 
tingrett. 
 
Ledelse og lokalisering 
Medarbeiderne opplever tilstedeværende ledere. Det fungerer godt med leder lokalisert til Farsund 
og nestleder lokalisert til Arendal. Medarbeiderne legger stor vekt på at de tre lokasjonene er 
likeverdige. Lovverket sikrer at ikke Agder tingrett skal kunne overflytte saker fra en rettskrets til en 
annen. Det sikrer at saksfordelingen blir ivaretatt. Samtidig ønsker de tillitsvalgte og ledelse for 
Agder tingrett at rettsstedene skal få en sterkere lovmessig forankring gjennom et eget punkt i §16 
i domstolsloven som eventuelt må bli vedtatt i Stortinget. 
 
De digitale løsningene ved tinghuset i Arendal blir stadig bedre. Noe som også gjelder de andre 
rettskretsene.  
 
Også medarbeidere som jobber med merkantile oppgaver ved tingretten opplever at samarbeidet 
mellom de tre lokasjonene har gått over all forventning. Ved sykdom eller andre hendelser så 
hjelper man hverandre på tvers. Tidligere har en opplevd at avlyste saker skaper mye ekstraarbeid 
for saksbehandlerne. Dette er på et minimum etter at den nye organiseringen kom på plass. Under 
etableringen av den nye tingretten var det et eget apparat som sikret de ansatte medvirkning. 
 
 
Innbyggernes tilgang til domstolens tjenester 
Samme personer som tidligere håndterer de sivilrettslige oppgavene ved Aust-Agder tingrett 
ivaretar nå disse oppgavene for Agder tingrett i Arendal. Dette er et viktig tjenestetilbud overfor 
befolkningen det fungerer godt. 
 
Medarbeiderne ved Agder tingrett i Arendal er svært opptatt av at tilstedeværelsen i Arendal skal 
videreføre. Samtidig opplever medarbeiderne at en eventuell reversering av reformen vil skape 
mye usikkerhet. 
 
Utfordringer ved en reversering av domstolsreformen 
Det er frykt for at en ordning med et høyt antall tingretter vil skape et A-lag og et B-lag. DA 
(domstolsadministrasjonen) vil da stå overfor store utfordringer knyttet til å administrere disse. 
Derfor må en forvente nye runder med sikte på å få antallet tingretter ned på et for dem 
håndterbart nivå på et senere tidspunkt. 
 
Norge må ta de fellende dommene fra Strasbourg i barnelovsaker på stort alvor og tingrettene må 
for framtiden sikre at de klare å behandle barnevernssakene slik at internasjonale lover Norge har 
forpliktet seg overfor blir varetatt. Derfor må flere dommere inneha spesialkompetanse på denne 
type saker.  
 
Behovet for økt spesialisering for å ivareta en økende andel kompliserte saker på saksfelt som 
økonomiske kriminalitet og misbrukssaker på nettet bidrar til sentralisering. 
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3. Erfaringer med Agder tingrett og bekymring knyttet til sårbarheten til 
rettsstedet i Arendal ved Cecilie Helberg for Arendal avdeling av Agder 
advokatforening 

Foreningen forfatter et utfyllende notat som redegjør for deres syn på hensiktsmessig organisering 
av tingrett/tingretter i Agder. Det vil foreligge før sakene til representantskapsmøtet 18.februar 
sendes ut. 
 
Foreningen er godt fornøyd med hvordan Agder tingrett og rettsstedet i Arendal fungerer og det er 
sterk tillit mellom medlemmene i foreningen og tingretten. Samtidig frykter foreningen sårbarheten 
knyttet til at det er tre rettssteder under en tingrett. Særlig er foreningen opptatt av hvilke 
konsekvenser en eventuell utbygging av tingrettsbygning i Kristiansand vil komme til å bety for 
tilstedeværelse i Arendal og i Farsund. Foreningen frykter at oppbygging der skal skje på 
bekostning av de to andre. 
 
Også før en fikk Agder tingrett var det utstrakt samarbeid mellom de tre domstolene. En 
organisering i tre frittstående tingretter var ikke til hinder for dette. 
 
Av egen erfaring har hun som advokat opplevd hvor viktig tingrettens oppgaver knyttet til arv med 
mer er for innbyggerne. At disse tjenestene er lett tilgjengelig er særlig viktig for innbyggere med 
begrensede egne ressurser. 
 
Foreningen ønsker primært å få tingretten i Arendal som selvstendig virksomhet. Det vil være en 
robust enhet, men det vil være ønskelig å øke tallet på dommere opp til det anbefalte 
minimumsnivået i domstolkommisjonens utredning.  

 

4. Erfaringer med domstolsreformen sette fra Arendal og Østre Agder 
 

Arendal har erfart mange uheldige konsekvenser av sentraliseringsiveren på nasjonalt nivå. Man 
har særlig dårlige erfaringer med Justisdepartementet. Mest nærliggende knyttet til nedleggelse og 
flytting av 110-sentralen fra Arendal til Kristiansand der den varslede kompensasjonen på ingen 
måte svarer til de omkostninger Arendal kommune har hatt ved etableringen av tjenestetilbudet. 

Av andre sentraliseringer som har hatt negative konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne 
pekes det på overflytting av skatteinnkrevingen. 

Selv om en er meget tilfreds med kvaliteten ved barneavhør i Kristiansand så mener en i vår region 
at langt flere avhør i mindre alvorlige saker bør gjøres ute i regionene. For barna er transport til et 
slikt avhør i seg selv en belastning. Å begrense dette er derfor riktig. Videre binder følgetjenste for 
slik transport opp begrensede ressurser i kommunalt barneverntjeneste. 

I Østre Agder-samarbeidet er vi trygge på at ledelsen ved Agder tingrett er opptatt av å 
videreutvikle tre rettssteder, men ledelsen kan skifte og med det kan perspektivet på gode 
løsninger for framtidens Agder tingrett bli endret. Derfor bør tilstedeværelsen i Farsund, 
Kristiansand og Arendal være forankret i Domstolloven. Hvis Stortinget er innstilt på dette så vil 
Østre Agder-samarbedet se på dette som en bedre løsning enn å iverksette er revisjon av hele 
reformen. 

For å styrke Agder tingrett bør man vurdere å samlokalisere virksomheten med jordskifteretten i 
Kristiansand og Arendal 

5. Drøfting av strategier for å sikre Agder tingretts tilstedeværelse i 
Arendal, Kristiansand og Farsund. 
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Det er et faktum at dagens leieavtale for tingretten i Arendal løper til 2031. En utvidelse av leietiden 
for eksempel i forbindelse med samlokalisering med jordskifteretten i Blødekjær, vil styrke 
bindingen til Arendal. En samlokalisering vil kreve utvidelse av lokalene der.  

Medarbeiderne ved Agder tingrett står sammen bak ønsket om en felles tingrett med 
tilstedeværelse på tre rettssteder. De andre deltakerne ved møtet kan stille seg bak ønsket om 
videreføring av dagens løsning forutsatt blir forsvarlig fundert i domstolsloven. Erfaringene fra 
Agder er at en desentralisert styringsmodell fungerer godt og også må kunne legges til grunn 
mange steder i landet. Også dommerforeningen i Kristiansand deler vurderingen av at Agder 
tingrett fungerer godt. 

Valg av strategi for hva som på sikt ivaretar lokalt rettstilbud for Østre Agder-regionen i Arendal, 
bør ligge til grunn for uttalelsen. Ansatte og ledelse påpeker at en reversering gir betydelig rom for 
utrygghet ved at det igjen skapes store utfordringer for ledelsen ved DA. Skiftende 
regjeringskonstellasjoner bør ikke stadig gjøre endringer i domstolstruktur. Derfor er det å skape 
forutsigbarhet knyttet at det skal finnes rettssteder godt geografisk spredd i landet avgjørende. 
Dette bør sikres gjennom en forankring i domstolsloven, slik at det i siste instans er Stortinget som 
avgjør endringer i strukturen basert på forutgående forutsigbare prosesser. Da blir det ikke 
forvaltningen ved DA som skal styre disse viktige endringene.  

Agder tingrett er en ressurs for landsdelen. En slagkraftig domstol støtter opp om arbeidet som 
legges ned med sikte på å skape et utdanningstilbud på høyt nivå innenfor jus ved UiA. Dette 
sammenfaller med universitetets ambisjon om tett samhandling med samfunnet rundt til felles 
fordel. Medarbeidere med høy kompetanse ved tingretten tar allerede oppdrag ved universitetet. 

Kompetansen knyttet til barnerett, som er i sterk utvikling ved Agder tingrett, er en ressurs for alle 
som arbeider med barn i landsdelen. Det er etablert kontakt mellom dette miljøet og 
familievernkontor og barneverntjenester. kontakten bør styrkes slik at langt flere som arbeider med 
barn i kommunene får økt kunnskap om lovverket på fagfeltet. 

Norge er et av landene med minst spesialisering av rettsvesenet. En kritisk faktor for å kunne 
videreføre dette er at tingretten samlet sett representerer høy kompetanse på mange felt. Å 
videreføre hovedtrekkene i domstolsreformen er den beste måten å ivareta ambisjonen om å 
videreføre generalist funksjonen ved norske tingretter. 

Østre Agder-samarbeidet ber Stortinget samle seg om et bredt forankret vedtak knyttet til 
domstolsreformen. Norsk rettsvesen bør ikke utsettes for betydelige strukturelle endringer på 
grunnlag av vekslende politiske flertall på Stortinget med fire års mellomrom. Stortinget ved 
justiskomiteen bør arbeide for et bredt politisk forlik som sikrer at den løsning som nå velges får tid 
til å bevise sin funksjonalitet føre nye endringer iverksettes. En lovhjemmel for å sikre rettsstedene 
bør enkelt kunne innarbeides i Domstolsloven og sikre at tingretter viderefører tilstedeværelse over 
hele landet. 

Representanter for Agder tingrett vil etter kapasitet kunne delta under behandlingen av saken i 
kommunestyrer/bystyrer for å redegjøre for synspunktene til ledelse og medarbeidere ved 
tingretten. 



 

Innspill fra tillitsvalgt i dommerforeningen vedlegg til representantskapsmøtet 18.februar 
2022 sak xx/22: 
 
Punkter til møte med representantskapet i Østre Agder-samarbeidet (Interkommunalt 
politisk Råd) på vegne av dommerforeningens medlemmer i Arendal den 02.02.2022 
 
1         Intro 
-          Takk for invitasjonen 
-          Representerer 6 embetsdommere som har sitt arbeidssted i Arendal. Vi jobbet alle i 

gamle Aust-Agder tingrett og jobber nå i nye Agder tingrett. Kan nok være litt 
ulikheter i innstilling mellom oss, men det jeg bringer videre her i dag antas å være 
bredt forankret 

-          Vår inngang; vi var alle i Arendal uenige i domstolskommisjonens rapport og forslag. Vi 
skulle slås sammen med Kristiansand og bli avdeling. Rapporten kunne opplevdes 
ubegrunnet 

diskrediterende for kompetanse i mindre domstoler  
-          Domstolsreformen har endt opp som noe ganske annet - og holdningen blant 
dommerne med arbeidssted er også en helt annen nå ift reformen og Agder tingrett, enn til 
det 

opprinnelige forslaget fra domstolskommisjonen  
-          Viktig å få frem – dommerne i Arendal har vært opptatt av en god prosess på dette – 

vi har vært opptatt av hva omgivelsene mener. Kort tid etter hurdalsplattformen ble 
det fra ledelsen etterspurt til alle organisasjonene hva de mente om reversering. 
Enkelt sagt var alle organisasjoner på alle tre rettssteder i Agder tingrett negative til 
reversering, men et flertall av dommerne i Arendal var de eneste som «strakk hånden 
vi været». Vi var opptatt av å avvente en ryddig prosess fra eierne av prosessen – 
regjeringen. Vi var også tydelig da på at vi var opptatt av omgivelsene og ønsket å 
høre: «innspill/standpunkt fra kommunene, innspill fra lokal advokatforening evt. 
andre aktører lokalt» før vi landet noe standpunkt ift. reversering. Dette var en 
uttalelse vi gav til ledelsen tilbake i oktober/nov 2021.  

-          For oss som jobber som dommere i Arendal er det viktig å understreke – hensynet til å 
sikre dømmende virksomhet her i byen er like viktig for oss som for omgivelsene. Det 
er vårt arbeidssted, det er viktig for rettsøkende publikum og det er viktig for 
byen/regionen… 

-          Hva kan så vi fra dommerperspektivet bringe over av informasjon til dere, og jeg 
tenker det er tre perspektiver vi kan formidle våre tanker og erfaringer rundt; 1) 
opplevelse av før og etter som ansatte i Arendal, 2) domstolstilgang for rettssøkende 
publikum, 3) sikring av dømmende virksomhet i Arendal i lengre horisont  

 
2         Opplevelsen av nye agder tingrett fra et ansatteperspektiv 
-          Mye positivt, lite negativt. På den negative siden, kulturforskjeller mellom 
ansattegrupper som må tilpasses, rutiner, møtekultur, epostvaner, mv. – er vel kanskje 
normal støy i en 

sammenslåing  
-          Min hverdag er stort sett som før 



-          Del av større fagmiljø, det er opprettet en rekke faggrupper på tvers av rettsstedene, 
og vi opplever en høy/styrking av kompetansen i organisasjonen.  
-          Rettsstedet i Arendal dekker nå alle typer saker, for eksempel ND (Narkotikakontroll 
med domstolskontroll) som vi ikke hadde før 
-          Vi opplever en tilstedeværende ledelse og vi blir sett og hørt, vi fikk for eksempel 
nestlederen lokalisert til Arendal etter sterkt ønske fra foreningene i Arendal. Sorenskriveren 
sitter i 

Lister 
-          Vi opplever at ledelsen er opptatt av å styrke Lister og Arendal 
-          Erfaringen så langt er at vi som Agder tingrett blir hørt sentralt, vi er landets femte 
største domstol. Ledelsen virker å ha gode linjer inn til DA og sentrale politikere 
-          Vi opplever vi blir prioritert for eksempel i forhold til bevilgninger, utstyr, stillinger, 
kursing. Det investeres blant annet i utstyr til kontorer og videoløsning i rettsalene i Arendal 
-          Det kan være sammenslåingen har positive effekter for rekrutering, for eksempel 
attraktivitet for dommerfullmektiger 
 
3         Tilgang for rettssøkende publikum 
-          Arendal rettssted er som før, folk møter samme sted og treffer de samme personer 
-          Det skjer overlapping mellom rettsstedene slik at saker sjeldent må utsettes, vi har 
ressurser å trekke på tvers av organisasjon og har flere konkrete eksempler på at saker i 
Arendal 

har kunne gjennomføres som forutsatt ved slik overlapping fra de andre rettsstedene 
-          ND-saker er en sakstype vi har fått Arendal nå, det hadde vi ikke før. Vi har imidlertid 
en rekke slike saker knyttet til Arendal – og partene opplever da forutsetningsvis et bedret 
og  

nærmere tilbud etter opprettelsen av Agder tingrett. De måtte til Kristiansand før 
-          Det store spørsmålet er om en reversering kan utfordre tilgangen på denne sakstypen 
– evt. andre sakstyper, ref. blant annet barnelovsaker og den generelle problemstillingen 

moderat spesialisering 
 

4         Tanker om sikring av dømmende virksomhet på sikt 
-          Som sagt er det også for dommerne her i Arendal helt sentralt å sikre dømmende 
virksomhet i Arendal – jeg tror vi, kommunen og juristmiljøet øst i Agder har helt 
sammenfallende 

interesse her 
-          Slik det fremstår nå er reversering eller opprettholdelse av Agder tingrett 
alternativene – reverseringsalternativet er imidlertid det alternativet som det kanskje 
knytter seg mest  

sikkerhet til hva vil innebære  
-          Det knytter seg blant annet usikkerhet til hvilke andre domstoler som i tilfelle blir 
reversert. Hvis Lister og Kristiansand består som en tingrett, hva da med tingretten øst i 
Agder som 

vil bli vesentlig mindre 
-          Blir bare en de av domstolene reversert, mens en større andel av de sammenslåtte 
domstolene består, kan det lede til litt uformelt sagt et «A- og B-lag» av domstoler i ulike 

sammenhenger (bevilgninger, rekrutering mv.)           



-          Vi oppfatter at Domstoladministrasjonen har en sterk interesse i å begrense antallet 
domstolledere de må forholde seg til, og at dette har vært en viktig faktor bak reformen.  
                Spørsmålet som er grunn til å stille seg er om dette vil opphøre ved en større 
reversering – tvilsomt.. 
-          Vi har pr. i dag en nedgang i sakstilfanget i Arendal, vi i tinghuset i Arendal er vi etter 
det jeg kjenner til allerede noe i overtall dømmende i Arendal i forhold til sakstilgang 
-          Det er en reell frykt for at for at tilgangen på for eksempel barnesaker 
(barnelov/barnevern) etter reversering kan bli utfordret. Et ekspertutvalg 
(særdomstolsutvalget) har anbefalt 

at slike saker bør gå i domstoler med minst ti dømmende. Det er vi ikke i nærheten av 
i Arendal etter  
            en eventuell reversering. Dette er en reell og alvorlig frykt vi har i et litt lengre 
perspektiv 
-          Bortfaller barnesakene faller «en vegg ut», det utgjør 1/3 av de sivile sakene i Arendal.  
-          Det er sterke interessegrupper som støtter særdomstolsutvalgets føringer, og/eller i 
det minste kravet om spesialisering i dette fagområdet. Det kan vises til at både 
barneombudet 

(tidligere tingrettsdommer fra Oslo tingrett), Stine sofie stiftelse m. flere har vært ute 
i media og  

vært mot reversering og vært tydelig på kravet om styrking av kompetansen i saker 
som involverer barn  
-          Kravet om styrking av domstolene og kompetansen i barnesaker er høyt på dagorden i 
Norge, særlig etter dommene mot Norge i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen  
-          Den generelle tendensen i retning av såkalt «moderat spesialisering» for dommere 
peker litt den samme retningen. Det er utvilsomt slik at det på flere fagområder vil være 
aktuelt 

med såkalt moderat spesialisering av dommerne i tiden fremover. Det kan være mer 
utfordrende for  

mindre domstoler å ha kapasitet og mulighet til å ta del i dette. Igjen er ND-saker et 
enkelt og alt etablert eksempel, her hadde vi ingen ND-dommere før, etter opprettelsen av 

Agder tingrett har vi to ND-dommere i Arendal 
-          På vegne av dommerne i Arendal tror jeg det er nokså omforent at om det er ett 
ønske man har for den prosessen som nå er i gang – så ville det være å få et bredt politisk 
flertall om 

sikring av rettsstedene, herunder Arendal, og at beslutninger om rettssteder løftes 
formelt slik at det lovfestes. Da kunne det også i forarbeidene gitt føringer for 
forholdsmessighet  

ved opp og nedbemanninger, overføringer, saksutjevning mv.  
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Daniel Løstegaard Olsen 

Tingrettsdommer 

 

Agder tingrett 
 



Sendes representantskapet for Østre Agder-samarbeidet, ved sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm 

den 11. februar 2022 

INNSPILL FRA ADVOKATFORENINGEN AUST-AGDER KRETS – REVERSERING AV DOMSTOLSREFORMEN 

Vi viser til møter i regionrådet avholdt 12.01.22 og 21.01.22, der to representanter fra styret i Aust-

Agder krets var til stede.  

Det vises videre til avholdt dialogmøte 02.02.22, der både representer fra domstolledelsen og steds-

tillitsvalgte fra Agder tingrett var til stede, i tillegg til nestleder i Aust-Agder krets. 

Vi er i etterkant av nevnte dialogmøte, blitt anmodet om å oppsummere kretsens syn på hensikts-

messig organisering av tingrett/tingretter i Agder i et skriftlig notat.  

Innledningsvis ønsker Aust-Agder krets å understreke at kretsen er svært godt fornøyd med hvordan 

Agder tingrett og rettsstedet i Arendal fungerer, og det er sterk tillit mellom medlemmene i 

foreningen og tingretten. Samtidig hadde vi også samme gode inntrykk av tidligere Aust-Agder 

tingrett.  

I den sammenheng finner vi grunn til å minne om det som ble uttalt av justiskomiteens innstilling til 
Endringer i domstolloven (domstolstruktur), jf. Innst. 134 L (2020-2021) side 18, andre spalte: 
 

«Flertallet understreker at Aust-Agder tingrett ikke er en liten tingrett, men en domstol med 
21 medarbeidere, hvorav 8 dømmende årsverk. Ingen av argumentene regjeringen anfører er 
gjeldende for tingretten i Arendal. Aust-Agder tingrett er en svært effektiv domstol som 
overholder alle lovpålagte frister. Heller ikke Domstolkommisjonen har vurdert at det er 
nødvendig å endre tingretten i Arendal.» 
 

Domstolsreformen så langt har gitt lite merkbare konsekvenser for kretsens medlemmer og våre 

klienter. 

 

For Aust-Agder krets, er det avgjørende at dømmende virksomhet i Arendal/Østre Agder består. 

Dette vil selvsagt også påvirke videre utviklingsstrategier for advokatvirksomheten knyttet til Arendal 

rettssted. Østre Agder er også en region med et næringsliv i sterkt vekst, som må forventes å med-

føre også sterk befolkningsvekst i regionen. Ikke minst for det rettssøkende publikum, som delvis 

allerede har lang reisevei, vil det være svært uheldig om man på sikt skulle ende opp med at 

nærmeste tingrett for regionen ligger i Kristiansand. 

Kretsen ønsker å fremheve at ordningen som er i dag, med leder i Lister og nestleder i Arendal, etter 

det vi forstår ikke er nedfelt noe sted. Vi kan ikke se at det ligger noen klare føringer på fordeling av 

de administrative oppgavene mellom de tre rettsstedene. Det vil derfor hefte usikkerhet omkring 

hvordan administrering av ledelsen vil se ut på lengre sikt. Kretsens frykt er at det kan skje en gradvis 

overgang til mer fokus på rettsstedene i vest, på samme måte man har opplevd i andre sammen-

henger, eksempelvis med hensyn til Sørlandet sykehus og prosessen rundt alarmsentralen. 

Når det gjelder tilgjengeligheten for det rettsøkende publikum, er vi enig i at det foreløpig ser ut til å 

være som tidligere. Men også på dette punktet er kretsen bekymret for at det på sikt vil bli et press 

på flytting av saker ut fra kapasitet osv., jf. erfaringen fra Agder lagmannsrett der advokater i stadig 

større grad må møte i Skien eller Kristiansand.  

Vi ser at det fra andre involverte, uttrykkes skepsis knyttet til både sakstilfang og kompetanse, særlig 

med henblikk på Særdomstolutvalgets utredning (NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?). Vårt 



inntrykk er at tidligere Aust-Agder tingrett fremstod like godt rustet faglig til å håndtere barnelov-

saker/barnevernssaker som det Arendal rettssted gjør i dag som del av Agder tingrett. Når det gjelder 

eventuelt fremtidig krav til antall dommere, kan debatten like gjerne dreie seg om tilføring av 

embeter til kvalitativt gode tingretter med en størrelse egnet til å stå på egne ben. Det fremstår for 

øvrig også noe søkt om tingrettsdommerne som sitter på Arendal rettssted skal være kompetente til 

å behandle foreldretvister om de administrativt er del av Agder tingrett, mens de ikke har denne 

kompetansen om de igjen skulle bli en selvstendig domstol.  

Domstolen har formidlet at det har vært nedgang i saksmengden. Dette vil naturlig kunne svinge, jf. 

også at regionen som vi viser til er i sterkt vekst. Slik vi oppfatter det, er det heller ikke slik at ned-

gang i sakstilfang har vært markant øst i Agder i forhold til andre tingretter. I forhold til fagmiljø som 

også har vært fremhevet i debatten, er vår erfaring at det lenge før reformen var etablert godt sam-

arbeid mellom Aust-Agder tingrett og tingrettene i vest. Blant annet har det i flere år vært arrangert 

fagdag knyttet til foreldretvister, der både advokater, dommere og sakkyndige har vært invitert og 

bidratt. Eventuell reversering stenger ikke for faglig samarbeid på tvers av rettskretser. Det samme 

gjelder for oppgradering i forhold til digitalisering osv.  

Aust-Agder krets mener det foreligger sterke tungtveiende grunner for at Arendal rettssted må bestå 

også i et lengre perspektiv. Dersom det ikke blir besluttet gjeninnføring av tidligere domstolstruktur i 

Agder, forutsetter vi at det legges som en klar premiss at Arendal skal bestå som eget rettssted, og 

med dagens bemanning med hensyn til dommere og administrativt personale. Det må unngås at 

stadig flere oppgaver og etter hvert besatte stillinger flyttes fra Arendal rettssted til Kristiansand. I 

motsatt fall vil konsekvensen bli den samme – en «sniknedleggelse» av Arendal rettssted med til-

hørende begrensninger i rettssikkerheten til det rettssøkende publikum knyttet til Arendal rettssted. 

Endringen av domstolloven § 25 som fastsetter at alle spørsmål vedrørende etablering, opprett-

holdelse eller avskaffelse av faste rettssteder skal besluttes av Kongen i statsråd, med Stortingets 

kontroll, er viktig i så henseende og skal sikre en demokratisk prosess. Dette hindrer imidlertid ikke 

en utvikling i retning av økt press på sentralisering og innsparing. Kretsen tiltrer på dette punktet 

regionrådets forslag vedrørende lovfesting av rettskretser og rettssteder, jf. Innspill ved revisjon av 

domstolsreformen datert 08.02.22. 

Arbeid med en eventuell lovendring vil ta tid, og det er usikkert om man vil få gjennomslag for en 

lovfesting av rettsstedene.   

Aust-Agder krets ønsker å fremheve tidligere erfaringer fra sammenslåingsprosesser, der det har blitt 

en gradvis overflytting av virksomhetene fra Arendal til Kristiansand. Domstolsreformen er gjennom-

ført uten at rettsstedene er lovfestet, og uten at det ligger klare føringer på fordeling av administrative 

oppgaver, med tilhørende usikkerhet knyttet til hvordan administrering av ledelse vil se ut på lengre 

sikt.  

Når kommunene i Østre Agder-samarbeidet nå skal ta stilling til om de vil ha en reversering av 

domstolsreformen eller ei, er det derfor grunn til å stille spørsmål ved om en reversering likevel i 

størst grad gir trygghet for dømmende virksomhet i vår region.  
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Til 

Den det måtte angå 
 

Arendal 8.februar 2022 

Innspill ved revisjon av domstolsreformen. 

Vedrørende Agder tingrett med rettssteder i Arendal, Kristiansand og Farsund. Forslag 
vedrørende lovfesting av rettskretser og rettssteder. 

Den 2. februar 2022 ble det holdt møte i Arendal knyttet til domstolstruktur og regjeringens 
høringsnotat. Til stede var leder og nestleder av regionrådet, ledelse og tillitsvalgte (stedtillitsvalgte 
i Arendal) i Agder tingrett, og nestleder i Advokatforeningen Aust-Agder krets. Temaet var å sikre 
domstolens virksomhet i Arendal og Østre Agder. Det var enighet om at dette var en viktig felles 
målsetting.  

Agder tingrett oppnår viktige mål som lå til grunn for strukturreformen, og de ansattes 
representanter opplyser om mye positivt med dagens struktur. Reversering av strukturreformen vil 
ikke fjerne risikoen for nye strukturendringer ved evt. fremtidig regjeringsskifte. Stabilitet er viktig 
for domstolen og regionen. Det vil etter forholdene være en klar fordel om man kunne klare å 
oppnå et bredt politisk forlik som ivaretar de ulike interessene, herunder de domstolfaglige og de 
viktige regionale hensynene som gjør seg gjeldende. 

I tilknytning til domstolsreformen som ble vedtatt i desember 2020, ble det gjort grep for å sikre 
rettsstedenes eksistens og relevans. Blant disse var: 

- Tilføyelse til domstolloven § 25: «Endringer i de faste rettsstedene skal forelegges for 

Stortinget». 

- Forskrift om inndeling av rettskretser og lagdømmer (ingen rettssteder kan legges ned 

administrativt). 

- Forskrift om fordelingen av sakene i domstolen (saker går i utgangspunktet der de 

geografisk hører hjemme) 

- Uttalelse i forarbeidene til tillegget til domstolloven § 25 om at: «Ved rettssteder som i dag 

har fire faste dommerårsverk eller mindre, skal nivået på dagens antall årsverk knyttet til 

kjernevirksomheten opprettholdes.» 

- Det ble også tilføyd vedrørende rettskretsenes (tingrettenes) utstrekning i domstolloven § 

22: «Endringer i rettskretsene skal forelegges for Stortinget». 

Når det gjelder rettskretsene, var det tidligere praktisert behandling i Stortinget, men praksisen var 
ulovfestet. 

Når det gjelder tilføyelsen til domstolloven § 25 om de enkelte rettssteder, medførte denne en reell 
endring ift. tidligere. Endringer i rettsstedene må nå forelegges for Stortinget, men det er ikke krav 
om Stortingsvedtak, og myndigheten ligger hos regjeringen. Det kan være usikkert om en regjering 
vil anse seg bundet av et flertall i Stortinget ved spørsmål om for eksempel nedleggelse av et 
rettssted. Det er ingen praksis å bygge på her. 

Et bidrag til å gi bedre sikkerhet for landets rettssteder vil kunne ligge i en lovfesting av disse. 
Dette kan eksempelvis gjøres ved å erstatte domstolloven § 22 og § 25 med følgende ny § 22:  
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§ 22:  

Riket inndeles i følgende rettskretser, med fast bemannede rettssteder:  

- Agder tingrett, med rettssteder i Farsund, Kristiansand og Arendal. 

 -  (etc.) 

Ved å bestemme rettskretser og rettssteder direkte i domstolloven i stedet for forskrift, sikres 
grundig lovbehandling og avstemning i Stortinget før et rettssted kan legges ned. Lovbestemmelse 
gir selvsagt ingen garantier for fremtiden, men vil heve terskelen for nye prosesser. Dertil vil 
regionale politiske krefter få større innflytelse. 

I forarbeidene til en lovendring kan det suppleres med uttalelser, forutsetninger og nyanseringer. 
Dette vil kunne være et nyttig verktøy ved et evt. bredt politisk forlik, og skape enda større 
sikkerhet for at for eksempel de mindre rettsstedene ikke bygges ned. 

Det antas at SP, AP og SV vil kunne skaffe flertall for en slik lovendring, men det vil være en klar 
fordel om forliket også omfatter så mange som mulig av de øvrige partiene. Får man med de fleste 
partiene i et bredt politisk forlik, vil dette i stor grad sikre en stabil domstolstruktur, som ikke vil bli 
utsatt for nye endringsforslag med skiftende politisk flertall og skiftende regjeringer. Dette vil kunne 
være det beste fundamentet for ro rundt en lokalt forankret domstolstruktur i fremtiden.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune 

Leder i representantskapet i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)  
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Program for formannskapssamling i 2022 

 

Samlingen avholdes ved Tvedestrand videregående skole onsdag 26.april 2022 fra kl.12.00-18.30. 

Deltakerne fordeles på bord sammensatt på tvers av kommunene. 

Målsetting for formannskapssamlingen 

Godt liv for innbyggere og besøkende – Østre Agder i endring 

 

Kl.12.00-12.30  Ankomst – servering av bagett 

Kl.12.30-12.35 Velkommen til formannskapssamling i regi av Østre Agder-samarbeidet ved 
leder i representantskapet Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli 

Kl.12.35-12.45 Prosjektet Bærekraftige helse- og omsorgstjenester – et felles løft 

 Samhandlingskoordinator Harry Svendsen presenterer prosjektet  

Kl.12.45-13.35 Bærekraftige helse og omsorgstjenester – fra kvalitetssikret kunnskap til 
iverksetting av felles omsorgstrapp 

 Seniorkonsulent Rune Holbæk møter det politiske miljø for å utfordre dem 
på å gå fra ord til handling – Mot til å gjøre endringer som innbyggere forstår 
og får eierskap til! 

Kl.13.35-13.55 Samtale rundt bordene med synspunkt på hvilke beslutninger egen 
kommunes må fatte for å kunne håndtere flere som trenger bistand. 

Kl.13.55-14.05 Pause - frukt 

 Regionale framtidsutsikter med bakgrunn i grønn næringsutvikling ved 
etableringen av Morrow Batteries med mer 

Kl.14.05-14.50 Framtidens næringsliv i Norge bygges nå! 

 Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer regjeringens politikk for et 
framtidsrettet og bærekraftig næringsliv. Nasjonale prioriteringer. Hvilke 
verktøy råder nasjonen Norge over.  

Kl.14.50-15.10 Agder fylkeskommune drivkraft i landsdelens næringsutvikling. 

 Fylkesordfører Arne Thomassen tar med utgangspunkt i Regionplan Agder 
2030 for seg fylkeskommunens rolle som landsdelens viktigste 
utviklingsaktør. Dristige grep for å bidra til etableringen av Batterikysten fra 
Lister til Grenland. 

Kl.15.10-15.45 Spørsmål fra salen til statsråd og fylkesordfører 

Kl.15.45-16.30 Tapasbuffett i Aulaen 
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Møtet flytter til Aulaen 

 Sammen om framtiden – kommunene i Østre Agder mobiliserer 

Kl.16.30-16.45 Kommunale planleggingsutfordringer – «100 hoder i sving»  

Kommunalsjef for plan og utvikling Geir Skjæveland presenterer litt av 
utfordringene i Arendal og forventninger til kommunens samarbeidspartnere 
i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 

Kl.16.45-17.10 Samtale rundt bordene med synspunkt på planleggingsutfordringene i egen 
kommunes for å kunne bidra til å løse regionens samlede utfordring. 

Kl.17.10-18.25 Privat næringsliv – sentral medspiller for å møte utfordringer og å ta i bruk 
mulighetene. 

 Regiondirektør NHO Agder Høye Gerhard Høyesen, leder LO Agder Agnes 
Nordgaard, assisterende direktør – markedssjef hos Sørmeglerne Tone 
Solheim Grøsle, Lindal hus ved Kjell Rune Lindal, Ugland eiendom v/Geir 
Jonny Ringvold og eiendomssjef Tom Krusche Pedersen utfordres til å svare 
på hvordan de vil bidra til at regionen lykkes. 

 Hvilke muligheter gir det grønne skiftet for næringsvirksomheten i 
landsdelen og for den enkelte virksomhet? 

 Attraktive boliger – tilpasset dagens ønsker, digitale muligheter og 
behov i lys av eldre befolkning og mange tilflyttere. 

 Hva kreves det av det offentlige myndigheter for å gi 
næringslivsaktørene forutsigbare rammevilkår og rask framdrift? 

 Hva er det rimelig at offentlig myndighet kan forvente? 

Kommunalsjef Petter N. Toldnæs i Grimstad kommune er invitert til å 
moderere samtalen som avrundes med å utfordre statsråd og fylkesordfører 
på hva de vil ta med seg inn i sine roller på nasjonalt g regionalt nivå etter 
samlingen i kanskje Norges fremste utstillingsvindu for framtidens 
næringsliv.  

Kl.18.25-18.30 Noen tanker ved avslutningen av samlingen ved nestleder i 
representantskapet ordfører i Tvedestrand Marianne Landaas. 



  
  
  
  
Til  
Medlemmer i representantskapet og i kommunedirektørutvalget  
  

Utkast til program for samling av representantskap og 
kommunedirektørutvalg i Oslo 5. og 6.mai 2022.  
 

Torsdag 5.mai 2022   

Avreise fra Arendal Harebakken      kl.07.30  

Stopp på Grenstøl        ca.kl.07.45  

Stopp på Vinterkjær        ca.kl.08.00  

Stopp på Brokelandsheia       ca.kl.08.15  

Ankomst Thon hotell Slottsparken      ca.kl.11.20  

Innsjekk - lunsj  

 

Program i Oslo: 

 

Besøk på Stortinget - møte med representanter i næringskomiteen  

Tema Nasjonal tilrettelegging for grønn industri  kl.12.30-13.15  

Besøk på Stortinget - møte med representanter for finanskomiteen - presentasjon av effekter 

av overføringsordningen for særlig ressurskrevende brukere ved Steinar 

Pedersen ordfører i Gjerstad kommune. Drøfting av denne ordningen og 

andre element med effekter for kommunenes økonomi som for 

eksempel kriteriene for overføringer til barnehager i 

rammeoverføringen til kommuner.   kl.13.30-14.15  

Besøk ved hovedkontoret for NHO - møte med representanter for NHO + LO   
Tema Samarbeid offentlig og privat sektor –  

ny industri krever kompetent arbeidskraft   kl.15.00-16.00  

 

Samling i Thon hotell Slottsparken med stortingsrepresentanter fra Agder   
Tema Mobilisering av nasjonale myndigheter ved etablering   

av batteriindustri kl.17.00-18.00  

Felles middag ved Litteraturhuset med Stortingsrepresentanter for Agder kl.18.30-20.00  

  

Fredag 6.mai  

 

Representantskapsmøte kl.08.00-09.30  

 

Besøk ved Nærings- og fiskeridepartementet   
Tema – ny industrireisning batteriindustri og   
industri basert på råstoff fra skogbruket -  
regjeringens ambisjon for sysselsettingsvekst.   
Møte med politisk ledelse i departementet   kl.10.00-11.00  



 

Individuell lunsj kl.11.00-12.15  

 

Møte med KS i møterommet på hotellet  

Tema: Kommunesektoren etter pandemien – hvor står vi?   
Avdelingsdirektør Frode M. Lindtvedt   kl.12.15-13.00  

Tema: Hvor tar kommuneøkonomien veien?  

Herunder KS sitt arbeid knyttet til effekter av tilskuddsordningen for 

særlig ressurskrevende brukere. 

Avdelingsdirektør Rune Bye    kl.13.00-14.00  

Tema Digitalisering og bruk av smart teknologi i kommunene!   
Avdelingsdirektør Asbjørn Finstad    kl.14.15-15.00  

 

Avreise fra hotell         kl.15.30 

Stopp for påfyll av mat etter eget ønske     kl.17.00  

Ankomst  Brokelandsheia       ca.19.30  

Ankomst  Vinterkjær        ca.19.45  

Ankomst  Grenstøl        ca.20.05  

Ankomst  Harebakken        ca.20.20   
 

Hver kommune bestiller hotell etter eget ønske. Våre møter avholdes på Thon hotell 

Slottsparken unntatt møtene på Stortinget og i regjeringskvartalet. 

 

Etter at representantskapet godkjenner utkastet med eventuelle endringer i sitt møte 18.februar 

vil sekretariatet starte arbeidet med å realisere programutkastet. Endringer må påregnes. 

Derfor vil et revidert program for samlingen bli lagt fram i representantskapets møte 1.april. 

  

  

  
 

 



 

Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjoldsgate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

+47 38 05 00 00 921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
 
   
 

 
   
 

Dato: 11.01.2022 

Vår ref: 20/26972-29 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Tanja Øverland 

 

  

 

Referat - møte angående fast organisering av vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva  
 

Dato: 02.12.2021 

Tid: 10:00-13:00 

Sted: Pan Garden, Åmli kommune 

   
Tilstede: 

Agder fylkeskommune 

Tanja Øverland Rådgiver, vannregion Agder/Bærekraftig utvikling 

Anita Henriksen Fylkesdirektør, Regionplan Agder 2030 

Kaya Asdal Rådgiver, Bærekraftig utvikling 

Grimstad kommune 

Beate Skretting Ordfører 

Tokke kommune 

Olav Bjørn Bakken Administrasjon 

Vegårshei kommune 

Kjetil Torp Ordfører 

Ole Petter Skjævestad Kommunedirektør 

Arendal kommune 

Ragnhild Hammer Administrasjonen  

Tvedestrand kommune 

Marianne Landaas Ordfører 

Risør kommune  

Viktor Hauge  

Fyresdal kommune 

Kristine Gisholt Avdelingsingeniør  

Åmli kommune 

Bjørn Gunnar Baas Ordfører  

Christina Ødegård  Kommunedirektør 

Gjerstad kommune 

Steinar Pedersen Varaordfører 
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Orientering om bakgrunnen for møtet  
(se vedlagte bakgrunnsdokumenter og power-point presentasjon) 
 
Agder fylkeskommune, som vannregionmyndighet for Agder vannregion, har invitert 
kommunene i vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva til et samarbeid om å organisere 
vannområdet. Dette inkluderer også å etablere en fast vannområdestilling for å ivareta oppgaver 
og god samordning.  
 
Arbeidet etter vannforskriften setter rammer for en helhetlig vannforvaltning som følger 
nedbørsfelt, og ikke kommunegrenser. Dette forutsetter mer samarbeid på tvers av både 
geografiske og administrative grenser enn det som er etablert i vannområdet dag.  
 
AFK er vannregionmyndighet for Agder vannregion, som basert på nedbørsfelt inkluderer 7 
vannområder (nedbørsbasert forvaltning). I rollen som vannregionmyndighet er AFK plan og 
prosessansvarlig og har det overordnede ansvaret for å sikre samordningsprosesser i 
vannregionen.  
 
Alle med sektormyndighet-ansvar eller driftsansvar som berører vann, har et felles ansvar for å 
sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Kommunene har en 
nøkkelrolle i vannforvaltningen, blant annet innenfor oppgaver knyttet til drikkevann, vann og 
avløp, overvann, landbruk, arealforvaltning og forurensning og også for å sikre 
brukerinteressene for eksempel knyttet til badeplasser, fiskeinteresser osv.  
Innenfor sine ansvarsområder har kommunen blant annet ansvar for å utrede forslag til tiltak, 
sikre at vannkvalitet ikke forringes, ivareta vannet forebyggende i planer, og de er ansvarlige for 
å oppdatere Vann-Nett og ellers delta og sikre medvirkning i planarbeidet. 
 
AFK ser behov for økte ressurser i de ulike vannområdene for å følge opp dette og for å ivareta 
kommunenes lovpålagte oppgaver i vannforvaltningsarbeidet. Hovedutvalg for næring, klima og 
miljø vedtok derfor i oktober 2020 at det skal opprettes tre stillinger i Agder vannregion, basert 
på samarbeid mellom kommunene og AFK. Stillingene skal lokaliseres i vertskommuner, som et 
spleiselag mellom AFK og de berørte kommunene. 
 
Som oppfølging av dette vedtaket inviterer AFK nå kommunene i vannområdene til et samarbeid 
om å etablere faste stillinger i vannområdene. 
 
Dagens organisering av vannområdekoordinatorer som er ansatt i prosjektstillinger til 31.03.22: 

- 100 prosent stilling som vannområdekoordinator for vannområdene Gjerstad-Vegår og 

Nidelva. Vertskommune er Froland kommune. 

- 50 % stilling som vannområdekoordinator for Tovdal vannområde. Vertskommune er 

Birkenes kommune. 

- 30 % stilling som vannområdekoordinator for Lygna vannområde. Vertskommune er 

Farsund kommune. 

Stillingene utløper i mars 2022. 
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Styringsgruppe og organisering av vannområdene 

 
Agder fylkeskommune legger frem en mulig organiseringsmodell for vannområdene: 
 

 
 
Tilbake til i tid: Styringsgruppen for vannområdet ble avviklet i 2016. Begrunnelsen var at siden 
de politiske beslutningene nå lå i den vedtatte vannforvaltningsplanen, anså man at videre 
oppfølging av planen var en administrativ oppgave.  
 
I etterkant erfarte man imidlertid redusert administrativt deltagelse fra noen av kommunene, og 
det kom også tilbakemeldinger om at noen kommuner ikke fikk avsatt ressurser til å følge opp 
sitt ansvar.  
 
Fylkeskommunen foreslår derfor å gjeninnføre styringsgruppen for vannområdet.  
 
Innspill fra møtet: 
 

- Flere gir innspill om at administrativ styringsgruppe anses som mer hensiktsmessig enn 
politisk styringsgruppe. 

- Administrativ deltakelse på ledelsesnivå blir foreslått.  
- Det blir opp til det enkelte VO hvordan de har lyst til å gjøre det.  
- Hadde vært optimalt med en tilnærming som var ca. lik i de forskjellige kommunene 
- Det er ingen som er tjent med å sette av én egen person i vår egen kommune til å kun 

svare på vannspørsmål uten å se det i helhet. 
- En VO-koordinator er en måte for oss å være innenfor kravene som gjør at kommunene 

slipper å ha det ensidige fokuset i det daglige. 
- Diskusjon om hvorvidt det er nødvendig med den organiseringen som er foreslått. 

 
Finansieringsmodell for en vannområdestilling 
 
Agder fylkeskommuner legger frem følgende forslag til fordelingsnøkkel for finansiering av fast 
organisering og en fast vannområdekoordinatorstilling. Dette vil være en felles ressurs for 
kommunene og FK for å sikre oppfølging i tråd med gjeldende vannforvaltningsplan og 
vannforskriften og nødvendig samordning i vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva. 
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Innspill fra møtet: 
 

- Dette forslaget til finansiering er ikke fastsatt; det er opp for diskusjon og rom for justering 
- Erfaringsmessig er det hensiktsmessig å ha en gruppe som setter kurs (styringsgruppe). 

 

Vertskommune 
 

- En gjensidig avtale mellom kommunene og fylkeskommunen 
- Vannområde-koordinator er ansatt i en vertskommune for samarbeidet 
- Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret 
- Vannområde-koordinator får faglig støtte fra vannregionmyndigheten/fylkeskommunen og 

Statsforvalteren 
- Målet er å få på plass prosessen så fort som mulig slik at vi har klar en koordinator-stilling 

når planen blir godkjent våren 2022. 
 
Forslag til vertskommune: 
I møtet ble Åmli kommune av flere møtedeltakere fremhevet som en aktuell kandidat. Åmli 
kommune stilte seg positive til dette. 
 
De kommunene som ønsker å være vertskommune, ble bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding 
til AFK om dette innen 20. des. 2021. 

 
Konklusjon oppsummert: 
Prosess om fastsetting av organisering, styringsstruktur, samarbeidsavtale og hvilke kommuner 
som skal være vertskommune følges opp etter at AFK har fått tilbakemelding fra kommunene i 
vannområdene Gjerstad-Vegår og Nidelva i forhold til om de ønsker å delta i et felles samarbeid 
om organisering av vannområdene.  
 

- Alle kommunene gir tilbakemelding om dette innen 20. desember.  

- De som ønsker å bli vertskommune gir skriftlig tilbakemelding innen 20. desember.  

Noen kommuner må løfte dette politisk. Det sendes derfor ut forslag til politisk sak, hvor 
kommunene i første omgang tar stilling til om de ønsker å være med i samarbeidet med foreslått 
økonomisk bidrag i trad med forslag i finansieringsplanen.  



 

 5 

 
De kommunen som ikke rekker politisk behandling før fristen den 20. des. tar kontakt med AFK 
v/Tanja Øverland. 
 
AFK utarbeider et samlet notat med oppsummerte tilbakemeldinger fra de fire møtene med 
vannområdene. 
 

 
Med hilsen 
 
Tanja Øverland 
Rådgiver 
Bærekraftig utvikling 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
Mottakere: Magnus Mathisen 

Halvor Homme 
Sverre Seter 
Erik Skjervangen  
Une Tangen 
Kristine Gisholt 
Bjørn Nordskog 
Øystein Tveit 
Finn Arne Askje 
Olav Bjørn Bakken 
Marianne Landås 
Viktor Hauge 
Kviteseid kommune 
ARENDAL KOMMUNE 
ARENDAL KOMMUNE v/ Robert Cornels Nordli 
ARENDAL KOMMUNE v/ Harald Danielsen 
FROLAND KOMMUNE 
FROLAND KOMMUNE v/ Ove Gundersen 
FROLAND KOMMUNE v/ Bo Andre Longum 
GJERSTAD KOMMUNE 
GJERSTAD KOMMUNE v/ Torill Neset 
GJERSTAD KOMMUNE v/ Inger Haldis Løite 
GRIMSTAD KOMMUNE 
GRIMSTAD KOMMUNE v/ Beate Skretting 
NISSEDAL KOMMUNE 
RISØR KOMMUNE 
RISØR KOMMUNE v/ Per Kristian Lunden 
RISØR KOMMUNE v/ Trond Aslaksen 
TVEDESTRAND KOMMUNE 
TVEDESTRAND KOMMUNE v/ Hans Magnus Sætra 
TVEDESTRAND KOMMUNE v/ Jarle Bjørn Hanken 
VALLE KOMMUNE 
VALLE KOMMUNE v/ Steinar Kyrvestad 
VALLE KOMMUNE v/ Aud Sunniva Fuhr 
VEGÅRSHEI KOMMUNE 
VEGÅRSHEI KOMMUNE v/ Kjetil Torp 
VEGÅRSHEI KOMMUNE v/ Ole Petter Skjævestad 
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ÅMLI KOMMUNE 
ÅMLI KOMMUNE v/ Bjørn Gunnar Baas 
ÅMLI KOMMUNE v/ Christina Ødegård 
TOKKE KOMMUNE 
TOKKE KOMMUNE v/ Jarand Felland 
FYRESDAL KOMMUNE 
Steinar Pedersen 



 

Froland som vertskommune for vannområdekoordinator 

Stillingen skal ivareta vannområdene Nidelva og Gjerstad/Vegår, et meget stort geografisk område 

fra Agderkysten i sør til fjellområder i Telemark i nord. Nåværende vannområdekoordinator har bygd 

opp et stort nettverk innen fagmiljøer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner, næringsliv og 

befolkning, med Froland som kjent og praktisk plassering for alle disse gruppene. 

Stillingen er utadvendt. Det er derfor uansett kommuneplassering viktig å være mobil til alle deler av 

vannområdene, men også viktig med nærhet både til tunge fagmiljøer og pressområder der 

befolkningen er størst og vannforvaltning har størst utfordringer. 

Alle kommuner i vannområdet skal ivaretas like godt. Med plassering i Froland er kjøretid både til 

Åmli, Fyresdal, Gjerstad, Risør og Vegårshei innenfor rekkevidde for eventuelle befaringer og fysiske 

møter innen samme dag. Når det gjelder distriktskommunenes nytte, så må en ivareta kommunene 

lengst øst, nemlig Gjerstad, Risør og Vegårshei, like godt som kommunene i nord.  Vannområdene 

omfatter mindre arealer også i flere kommuner enn nevnt her. Med stillingen plassert i Froland er 

alle innen rekkevidde både for koordinator og besøkende til koordinator. Praktiske ting som 

parkering og liknende er også uten store utfordringer. 

Miljø- og tidsaspektet er også viktig. Det meste av fysisk møtevirksomhet vil trolig ligge sentralt, 

avstanden fra Froland til alle aktuelle møtepunkter er generelt og etter erfaring de siste to årene 

ideell. 

Froland kommune har et utadvendt og sterkt fagmiljø på eiendom, bygg og anlegg, landbruk, 

skogbruk og VA, hvor koordinatoren de siste to årene har funnet seg særdeles vel til rette både faglig 

og kollegialt. 

Froland kommune drifter to kalknings prosjekt knyttet til Nidelva, dette har kommunen utført over 

flere år. Kompetanse overføring mellom drift - utført av VA avdeling i Froland kommune, og 

vannområdekoordinatoren bør vektlegges. Spesielt om det skulle tilkomme flere kalknings prosjekt i 

vassdragsområdet. 

Samtidig renner det nasjonale laksevassdraget Nidelva gjennom kommunen før den berører Arendal 

og Grimstad. Det er store kraftutbygginger innen kommunegrensene, landbruk og en stadig større 

utbygging innen næring som reiser betydelige vannforvaltningsmessige utfordringer. Utfordringene 

blir generelt større langs vassdragene jo nærmere kysten man kommer. 

Det distriktspolitiske aspektet ved å legge stillingen til Froland er ideelt. Kommunen ligger plassert 

midt i stillingens geografiske ansvarsområde. Samtidig som Froland er en landkommune på Indre 

Agder, er avstanden til befolkningssentra i vannområdene høyst overkommelig. 

Helt i utkanten av vannområdene vil man kunne risikere at stillingen blir en transittstilling for 

nyutdannede som skal ha sin første jobb. Denne risikoen er lav eller fraværende i Froland, noe som 

vil sikre kontinuitet. Dersom stillingen plasseres helt nord i vannområdene, blir avstanden til andre 

utkantkommuner for stor. Dermed har Froland alle fordeler, også dersom distriktspolitiske hensyn 

skal vektlegges i valget av plassering. 
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