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Kommunale karantenevedtak:
Unntak for personell for å opprettholde drift i Hålogaland lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett er ankedomstol for hele Nord-Norge.Lagdømmet omfatter
området fra Bindal kommune i sør til Svalbard i nord og fra Sør-Varanger kommune i øst
til Jan Mayen i vest. Vi holder til i Tinghuset i Tromsø, ogbehandler i overkant av 60%o av
sakene våre her. Øvrige saker behandles i hovedsak i Bodø og Mosjøen, hvor vi disponerer
egne rettssaler.

Driften av domstolene i Norge er sterkt redusert som følge av nasjonale råd og tiltak for å
begrense utbredelsen av korona-viruset. I ukene etter 12. mars2020 har vi dessverre måttet
utsette flere saker av stor betydning for de involverte parter, blant annet mange
bamevernssaker og alvorlige straffesaker.

Domstolene driver en samfunnskritisk virksomhet. De negative konsekvensene av at
viktige saker blir utsatt er store, både for partene og for samfunnet. Både nasjonalt og
lokalt forventes det at domstolene gjør det vi kan for å holde hjulene i gang på et så høyt
nivå som mulig, også i en krisesituasjon.

Regjeringen har nylig vedtatt viktige endringer i prosesslovene, blant annet utvidet adgang
til å holde rettsmøter som fiernmøter. Vi kommer til å awikle så mange rettssaker som
mulig på denne måten, i den grad en slik møteform er forsvarlig utfra sakens art og
omfang.

For de sakene som ikke fullt ut kan behandles som flemmøier vil kommunale
karanteneregler for dommere og rettens aktører (prosessfullmektiger i sivile saker, aktorer,
forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker) i realiteten lamme store deler av
lagmannsrettens virksomhet. Dette reiser konstitusjonelle spørsmåI, som jeg foreløpig lar
ligge.

Som virksomhetsleder for Hålogaland lagmannsrett har jeg satt meg inn i regelverket og de
anbefalingene som gjelder for praktiseringen av kommunale karanteneregler. Jeg viser til
Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-412020 (Veileder til kommunene om lokale
karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19), særlig
punkt 3, jf. Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv l-312020 (Forskrift om karantene
mv. ved ankomst til Norge) og lister over kritiske samfunnsfunksjoner fra Justis- og
beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg har også
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lest noen av de kommunale vedtakene, med særlig fokus på unntaksregler for personell i
samfunnskritiske funksjoner, blant annet Tromsø kommunes vedtak av
26. mars2020, Alta kommunes vedtak av 27. marc2020 og Rana kommunes vedtak av
30. mars 2020.
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aktorer. prosessfullmektiger i sivile saker og sakkyndige. som lagmannsretten anser det
nødvendig å ha f.vsisk til stede i rettssalen for at saker skal kunne behandles. har g)'ldig
unntak fra lokale karantenebestemmelser.
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