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Høring - NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om 
endringer i rettskretsene og domstolloven - innspill fra regionrådet 
for Kongsvingerregionen 
 
 
Høringsuttalelse domstolstruktur. 
 
Regionrådet for Kongsvingerregionen, bestående av Eidskog, Kongsvinger, Åsnes, Grue, 
Sør-Odal og Nord-Odal, støtter ikke forslagene i NOU 2019:17 om omfattende endringer i 
nåværende domstolstruktur for landets tingretter med sammenslåing og sentralisering av 
tingretten. 
 
Glåmdal jordskifterett har i over tre år vært samlokalisert med Glåmdal tingrett i 
Kongsvinger tinghus. Man har gode erfaringer med slik samlokalisering, og vil derfor tilrå at 
dette blir utvidet til å gjelde flere rettssteder. 
Det er foreslått felles rettskretser for tingrett og jordskifterett så langt dette er praktisk mulig. 
Vi tror at dette er svært fornuftig av flere årsaker. Dette aktualiserer samlokalisering i felles 
tinghus. 
 
Glåmdal tingrett bør styrkes og bestå som egen domstol med sete i Kongsvinger. 
Rettskretsen bør utvides til også å omfatte Nes. 
Domstolen bør fortsatt behandle foreldretvist- og barnevernssaker. 
Dersom Glåmdal tingrett legges ned som selvstendig domstol, bør rettskretsen slås sammen 
med domstolene på Romerike. den sammenslåtte domstol bør i tilfelle ha navnet Romerike 
og Glåmdal tingrett med sete i Lillestrøm og Kongsvinger 
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Kongsvinger bør opprettholdes som fast bemannet rettsted med fortsatt samlokalisering 
av tingrett og jordskifterett. 
Glåmdal tingrett og Glåmdal jordskifterett bør vurderes slått sammen til en 
førsteinstansdomstol. 
 
 
En lokal domstol vil ha større kunnskap om, og fokus på lokale forhold. Domstolsstrukturen 
må sikre at rettsystemet har legitimitet også utenfor de største byene. En sentralisering vil 
medføre at folk flest får et distansert forhold til domstolene. Det kan svekke allmennhetens 
tillit. For stor avstand til befolkningen kan svekke legitimiteten. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Knut Hvithammer 
Leder, Regionrådet for Kongsvingerregionen 
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