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Føringer fra regjeringen/Stortinget 

DA skal: 
«Sikre økt effektivitet i domstolene, herunder mer effektiv oppgaveløsning 
gjennom å digitalisere tjenester og arbeidsmåter i hele rettsprosessen»  

Motta 
sak

Forberede sak Gjennomføre rettsmøte Avgjøre sak Etterarbeid
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Omstilling og modernisering 
er fremtiden vår 
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Bakgrunn og omfang

• Bakgrunn
– Modernisering
– Effektivisering

• Omfang
– 240 mill. kroner over 6 år, 208 mill. i økt bevilgning over 

statsbudsjettet
– Digitale domstoler er en strategi
– Skal gi årlige gevinster på om lag 47 mill. kroner når strategien er 

realisert
– Starter med HR, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifterettene
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Med digitalisering og nye arbeidsmåter kan vi 
forenkle og forbedre rettsprosessen. 
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Overordnede utfordringer

• Eskalerende digitalisering i samfunnet både i privat og offentlig sektor -
Offentlig sektors strategier er mer ambisiøse nå enn i 2015 

• Fokuset på brukerbehov og brukermedvirkning har økt vesentlig

• Økende forventing om at det offentlige, også domstolene, leverer enhetlige 
digitale løsninger og tjenester til brukerne

• Økt forventing om moderne og digitale arbeidsformer i domstolene og hos 
medarbeiderne
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Halv-digitalt rettsmøte



Hurtigmelding
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 Mer effektiv kommunikasjon med eksterne aktører, også de som ikke er på 
Aktørportalen

 Gjelder enkle, administrative beskjeder knyttet til saken
 Automatisert journalføring av vedlegg fra aktører
 Felles postmottak for domstolen/avdeling
 Samler all kommunikasjon på saken i LOVISA

DOMSTOL EKSTERNE AKTØRER

Hvis jeg 
avtaler 

endringer i 
saken, er det 
kjekt at andre 
kan finne det 
hvis jeg blir 

syk 



Digitale Arbeidsmapper
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Jordskiftedommer Trine har fått ny 
dommer-PC 

Med Digitale Arbeidsmapper vil Trine…

 kunne jobbe hvor som helst og når som helst
 alltid ha saksdokumenter tilgjengelige
 slippe manuell kopiering og lagring av 

saksdokumenter
 kunne gjennomføre rettsmøte uavhengig av 

Citrix og LOVISA
 bli mer produktiv og få jobben gjort raskere!

Digitale
Arbeidsmap
per



Aktørportalen for Meddommere
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Utvide Aktørportalen til brukergruppen meddommere 

LOVISA styrer meddommers tilgang til saksinformasjon og 
saksdokumenter 

Formålet er at domstolene slipper ulike elektroniske kanaler og papir 
for å dele saksinformasjon og saksdokumenter med meddommere

Domstolene har svært ulike rutiner på dette i dag, nå blir det mer 
enhetlig og sikkert

Saksinformasjon og
saksdokumenter
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Meddommer får 
tilgang til 
saksinformasjon og 
saksdokumenter

Saksinformasjon og
saksdokumenter



Elektronisk signatur
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Meddommere i lagmannsrettFagdommere i lagmannsrett

Rettsbok
Rettsavgjørelse

Signatur Signatur
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E-signeringsløsning 
fra Difi/Posten

 I første omgang lages det en løsning som lar fagdommere og 
meddommere i lagmannsretten signere rettsbok og 
rettsavgjørelse i straffesaker

 Løsningen kan deretter utvides til å gjelde tingrett og flere 
sakstyper



• Startet i 2017 og pågår 
fortsatt

• I Nord-Troms tingrett 
og Hålogaland 
lagmannsrett i Tromsø 

• Utvides nå til Jæren 
tingrett og Gulating 
lagmannsrett

• Utprøvingen vil være 
grunnlaget for et 
satsingsforslag  

Prøveprosjekt – Opptak i retten

Norges domstoler



Elektronisk samhandling mellom advokat og 
domstol i saker for jordskiftedomstolen via 

Aktørportalen
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Advokat kan motta 
dokumenter fra 
domstol i saker for 
jordskifteretten Utvide Aktørportalen slik at advokat kan ha elektronisk 

samhandling med domstolen i saker for jordskifteretten
 Ved å tilpasse Aktørportalen til disse sakstypene vil også 

lagmannsrettens behov i anke over saker fra jordskifteretten 
ivaretas

 Målet er at all kommunikasjon og dokumentforsendelse 
mellom advokat og domstol i saker for jordskiftedomstolen 
skal gå papirløst, via Aktørportalen

 Advokatene vil får en mer effektiv og enhetlig kommunikasjon 
med domstolene

Dokument
er fra 

domstol 
og 

advokater
m/varsel

Dokument
er fra 

domstol 
og 

advokater
m/varsel
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Norges domstoler
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KONTAKT MED RETTEN SOM Å 
BESØKE NETTBANKEN

Reduserte saksbehandlingsoppgaver
Endrede arbeidsoppgaver 
For jordskifteretten blir det viktig å få med 

selvprosederende parter
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SMERTEFRITT Å FÅ ADVOKATENE 
PÅ  AKTØRPORTALEN

Alle advokater må ta i bruk aktørportalen
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NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

Nord-Troms jordskifterett 16-007979RFA-JTRM 

Ekkernes
16-007979RFA-JTRM
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Grensefastsettelse
Jordskifteloven § 4-2

Jordskiftedommer Trygve Pedersen 
Teknisk utreder Arnulf Sørum

07.06.2016



NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT
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Økonomisk kartverk 
etter kartlegging på 1960-70-tallet 
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Sentrale bevis

• 01.07.1901 Skylddelingsforretning, gnr. 89/10 fra bnr 1
• 02.10.1937 Skylddelingsforretning, gnr. 89/43 fra bnr 10
• 10.12.1949 Skylddelingsforretning, gnr. 89/93 fra bnr 43
• 01.07.1972 Skylddelingsforretning, gnr. 89/105 fra bnr 10

• 26.08.1983 Målebrev, gnr. 89/429 fra bnr. 43

• Grensemerker som kan påvises i terrenget.



Skylddelingsforretning fra 1949
Bnr. 93 ut fra bnr 43

Beskriver et areal på 40 x 200 m
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Bruk av geodata
• GNSS / kart inne på rettsmøtet og ute på befaring

• 3D modeller av åsted

• Programvare som konstruerer løsning etter vassdragsloven § 4

• Programvare som konstruerer vannskillet med hjelp at laserdata

• Programvare som beregner misvisning/retningsvinkel

• Georeferering av eldre utskifningskart

Nord-Troms jordskifterett
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Nord-Troms jordskifterett

ALLE GRENSER I MATRIKKELKARTET ER FEIL 
INNTIL DET MOTSATTE ER BEVIST

ØK DEK Matrikkelkart
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Nabolandene har betydelig bedre kartgrunnlag

• I Norge var det «amatører» som foretok delinger helt fram til 1978

• I nabolandene overtok profesjonelle 100 – 150 år tidligere
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