
HØRINGSUTTALELSE  - NOU 2019: 17 

 

Det vises til departementets høringsbrev 2. mars 2020, hvor NOU 2019: 17 er sendt på høring. 

Det bemerkes at høringen ikke er ment å omfatte den konkrete sammenslåing av domstolene i 

Østfold, men dommerne ved Moss tingrett vil med dette avgi høringsuttalelse, og særlig 

kommentere den del av strukturdebatten som angår Østfold.   

 

I Østfold foreligger det en såkalt frivillig intensjonsavtale mellom domstolledere og noen 

tillitsvalgte. Men sammenslåinger av tingretter ved såkalt frivillighet, kan ikke foretas uten at 

det er en reell frivillighet blant dem som vil bli berørt. Intensjonsavtalen gir verken uttrykk for 

noen reell frivillighet eller noen lokal enighet om sammenslåing av fire tingretter i Østfold. 

For Moss tingretts vedkommende er det en etablert motstand mot sammenslåing av de fire 

tingrettene blant dommerne, i advokatstanden og hos publikum. Det vises i denne forbindelse 

til høringsuttalelsene både fra dommerne og advokater til departementets høring vedr. 

sammenslåing av de fire tingrettene sommeren 2019. Videre har kommunestyret i Moss, som 

representerer ca. 50.000 av en befolkning på ca. 62.000 innen Moss tingretts rettskrets, 

enstemmig vedtatt at det ikke er akseptabelt at de fire tingrettene slås sammen uten at 

konsekvensene for innbyggerne er tilstrekkelig belyst, analysert og vurdert. 

 

Det er etter vår mening ingen grunn til at sammenslåinger av tingretter i Østfold skal foregå 

etter andre prinsipper enn de som skal gjelde for hele resten av landet. De overordnede 

nasjonale hensyn bør være de samme. Dette ga dommerne ved Moss tingrett uttrykk for 

allerede ved inngåelsen av intensjonsavtalen. Det fremgår derfor av avtalen at verken 

konsekvensene eller andre alternativer var nærmere utredet, og at man derfor burde avvente 

Domstolkommisjonens arbeid. Et flertall på Stortinget har nå signalisert at det vil stemme ned 

et forslag om å redusere antall rettskretser. Særlig i lys av Stortingets vedtak 28. mai 2020, 

hvor «Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en egen sak før sammenslåing av 

tingretter i Østfold og på Romerike eventuelt gjennomføres, og at sammenslåing av disse 

tingrettene stilles i bero frem til saken er behandlet», er det nå ingen grunn til at prosessen i 

Østfold ikke skal være en del av høringen og departementets videre arbeid, hvor 

domstolstrukturen for hele landet må ses i sammenheng.  

 

Det kan ikke sees å være godt nok dokumentert at en sammenslåing av domstoler, verken i 

Østfold eller andre steder, generelt vil gi tilstrekkelige positive effekter som oppveier de 

negative konsekvensene sammenslåing av tingretter vil ha. Dommerne ved Moss tingrett 

støtter dermed det stortingsflertall som har signalisert at det er enighet om ikke å gjøre 

endringer i domstolstrukturen, og understreker at dette selvsagt da også må gjelde for Østfold. 

 
 

Tron Gundersen 

Tillitsvalgt , dommere Moss tingrett 

 

 

 

 


