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POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR- FORSLAG OM SAMMENSLÅING AV 

NEDRE ROMERIKE TINGRETT OG ØVRE ROMERIKE TINGRETT 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 24. juni 2019 med forslag om 

sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett.  

 

I høringsnotatet foreslås det å sammenslå Nedre Romerike tingrett og Øver Romerike tingrett 

til én domstol. Navnet på den nye domstolen foreslås å være Romerike tingrett. Bakgrunnen 

for forslaget er en felles intensjonsavtale om sammenslåing mellom de to nevnte tingrettene. 

Det er i høringsnotatet foreslått en videreføring av de nåværende retts- og kontorstedene i 

Nedre Romerike og Øvre Romerike, hvilket innebærer at dagens bemanning og aktivitet på de 

to retts- og kontorstedene videreføres inntil videre. I intensjonsavtalen uttrykkes det imidlertid 

en ambisjon om snarlig samlokalisering og det er antydet et mål om at dette bør kunne skje 

innen 2024. Det legges til grunn at aktiviteten på sikt vil samles i et felles tinghus. I 

høringsnotatet påpekes det at spørsmålet om et felles tinghus for den nye domstolen må 

utredes nærmere og vil bli behandlet i en egen prosess på et senere tidspunkt. 

 

Øst politidistrikt fikk høringen direkte, men ble bedt om å henstille høringsuttalelsen sin til 

direktoratet. Distriktets uttalelse følger vedlagt Politidirektoratets høringssvar. 

 

Politidirektoratet stiller seg positiv til forslaget og tiltrer i det vesentligste departementets 

vurderinger. Dette er også i tråd med innspillet vi har mottatt fra Øst politidistrikt. 

Politidirektoratet har i høringssvar av 12. august 2019 kommet med merknader til høring om 

sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett, 

som Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring den 27. mai 2019. De samme 

momentene som ble fremhevet i vårt høringssvar, gjør seg også gjeldende her. Vi viser derfor 

til det som fremkommer i vårt høringssvar av 12. august 2019, som ligger vedlagt. 

 

Med hilsen 

 

Kristine Langkaas      Anette Trondsen 

seksjonssjef       rådgiver 
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