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Rådmannens forslag til høringsinnspill er at Romerike tingrett bør legges til Eidsvoll, forutsatt
utbygging av eksisterende Tinghus. Dette begrunnes både med at statlige arbeidsplasser bør være
spredt utover, god offentlig kommunikasjon til/fra Eidsvoll, samt Eidsvolls lange historie som
tingsted.

Rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til høringsinnspill er at Romerike tingrett bør legges til Eidsvoll, forutsatt
utbygging av eksisterende Tinghus. Dette begrunnes både med at statlige arbeidsplasser bør være
spredt utover, god offentlig kommunikasjon til/fra Eidsvoll, samt Eidsvolls lange historie som
tingsted.

Bakgrunn for saken:
Øvre Romerike tingrett er lokalisert i Sundet i Eidsvoll og er en førsteinstansdomstol under
Eidsivating lagdømme. Tingretten dekker kommunene Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Hurdal
og Nes. Tinghuset ble bygget i 2004.
Nedre Romerike tingrett er lokalisert til Lillestrøm og er en førsteinstansdomstol under
Eidsivating lagdømme. Tingretten dekker kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet,
Aurskog-Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal. Tinghuset ble bygget i 1990.

Sorenskriverne ved Nedre og Øvre Romerike Tingrett tok våren 2019 initiativ til å utrede en
frivillig sammenslåing av de to embetene. 10.5.2019 signerte sorenskrivere og tillitsvalgte en
felles intensjonsavtale om sammenslåing. I intensjonsavtalen uttrykkes det at man skal
samarbeide for en lokal initiert og godt forankret strukturprosess gjennom 2020, med ønske om
så raskt som mulig å realisere en felles tingrett i et velegnet domstolbygg.
Det er domstolskommisjonen som skal utarbeide en rapport med innstilling til endelig struktur i
løpet av høsten 2020.
Når sammenslåingen av Nedre Romerike tingrett (Lillestrøm) og Øvre Romerike tingrett
(Eidsvoll) blir gjennomført vil det nye navnet på tingretten være Romerike tingrett. Det er
antydet at en samlokalisering først skal skje i 2024.
Romerike tingrett vil dekke et område med om lag 300 000 innbyggere, og få rundt 50 årsverk,
hvorav 20 dommere. Dette vil gjøre domstolen til landets tredje største tingrett, etter Oslo og
Bergen.

Vurdering:
Hurdal kommune vurderer at en sammenslåing av de to tingrettene kan være hensiktsmessig,
da dette vil bidra til at kompetansen samles i et større faglig og kollegialt miljø. Det vil også
kunne sikre en større grad av likeverdighet i vurderingene knyttet til den enkelte sak. Satsning på
digitalisering er uansett positivt og vil gi større fleksibilitet i saksavviklingen.
Hurdal kommune vurder likevel at denne sammenslåingen kun skal gjennomføres dersom
Romerike tingrett blir lokalisert i Eidsvoll, og ikke i Skedsmo kommune (Lillestrøm).
Lokaler / fasiliteter
I høringsnotatet fremkommer det at «Ved samlokalisering av virksomheten på ett sted vil det i
prosessen bli lagt vekt på å etablere domstolen i moderne lokaler som tilfredsstiller behovene for
alle typer brukere. Dette vil skje i samarbeid med representanter for de profesjonelle brukerne».
Ingen av de eksisterende byggene vil kunne romme en sammenslåing, slik at det forutsettes en
utvidelse av byggene, alternativt et nybygg. Dagens Øvre Romerike er et moderne, arkitektonisk
vakkert bygg, som eies av Bjørn Dæhli. Dæhlie har allerede fått utarbeidet tegninger til et
eventuelt nytt tinghus med utvidelse av eksisterende bygning, som foruten økning i antall
rettslokaler, også vil romme kantine, venterom, lokaler for konferanser mellom advokater og
klienter, arrestlokaler og parkering. Økt kapasitet i et nytt bygg vil bidra til effektiv utnyttelse av
digitale løsninger som vil bidra til å effektivisere rettsforhandlinger.
Det kan legges til at Eidsivating lagrett (gjelder domssogn Eidsvoll, Nes og Nedre Romerike) er
lokalisert i nabobygget til Øvre Romerike tingrett. Ved etablering av et felles nytt bygg for
Romerike tingrett, vil det ligge godt til rette for sambruk av kantine og andre fellesfunksjoner. I
tillegg vil det være et godt utgangspunkt for et styrket juridisk fagmiljø.

Reisetid og kommunikasjon
Øvre Romerike tingrett ligger kommunikasjonsmessig gunstig til. Eidsvoll stasjon ligger ca. 50
meter fra tingretten og reisestrekningen med tog fra Oslo er på 35 min, med tre avganger i timen.
Reisetid fra Gardermoen er 10 minutter. Kjøretid med bil fra Oslo er på under en time.

Arbeidsplasser
Det er bred politisk enighet om at statlige arbeidsplasser bør være spredt geografisk og at det
dermed legges til rette for vekst og utvikling i hele landet (Plan for lokalisering av statlige
arbeidsplasser, St.melding 18, 2016-2017).
Øvre Romerike tingrett har i dag, foruten sorenskriver, fem tingrettsdommere, fire
dommerfullmektiger, administrasjonssjef og åtte saksbehandlere. Tingretten er en viktig
kompetansearbeidsplass i Eidsvoll, selv om ikke alle ansatte bor i kommunen. Med en
samlokalisering vil det bli mer enn en dobling av antall ansatte. Dette vil være viktig for
utviklingen av den nordre delen av Romerike.
Historien
Eidsvoll har en lang historie som tingsted, fra Eidsivating på Tingvoll i år 1000, via
riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 til dagens tingrett og lagmannsrett. Denne delen av historien
vil videreføres ved en samlokalisering av rettsinstansene, og bidra til å binde sammen fortid og
nåtid på en måte som gir en ekstra dimensjon i valget av lokalisering.

Konklusjon og anbefaling:
Dersom Romerike tingrett ikke lokaliseres til Eidsvoll, vil kommunen foreslå at de to
tingrettene ikke slås sammen. Økt satsning på digitalisering vil kunne bidra til god og
effektiv drift i eksisterende lokaler.
Romerike tingrett bør legges til Eidsvoll, forutsatt utbygging av eksisterende Tinghus. Dette
begrunnes både med at statlige arbeidsplasser bør være spredt utover, god offentlig
kommunikasjon til/fra Eidsvoll, samt Eidsvolls lange historie som tingsted.
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