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Fra Indre Østfold regionråd 
Høringssvar - NOU 2019:17 - Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene 
og domstolloven 
 
Vi viser til hyggelig telefonsamtale, og sender som avtalt høringssvar fra Indre Østfold 
regionråd.  
Indre Østfold regionråd består av kommunene Marker, Skiptvet og Indre Østfold.  
 

Beslutning: 

Indre Østfold regionråd utarbeider et felles svar som bygger på den politisk vedtatte 

innstillingen til Indre Østfold kommune.  

Indre Østfold regionråd sitt høringssvar er likelydende som Indre Østfold kommunes vedtak: 
 
Indre Østfold kommunes politiske vedtak: 
a. Indre Østfold kommune vil at Heggen og Frøland tingrett og sorenskriverembete skal 
opprettholdes som egen rettskrets, med egen administrasjon og sorenskriver. Det vises i denne 
forbindelse til kommunereformens uttalte intensjon om at ”store og robuste kommuner” både skal 
få bevart eksisterende og tilført nye statlige arbeidsplasser. En videreføring av dagens organisering vil 
derfor best sikre interessene til de mer enn 50 000 innbyggerne i Indre Østfold kommune og 
nabokommunene i regionen. Dette tilgodeser også best de hensynene som regjeringen vektlegger; 
nemlig å opprettholde en desentralisert domstolstruktur for å bevare kompetansearbeidsplasser i 
distriktene og sikre brukerne nærhet til domstolene. 
 
Heggen og Frøland tingrett har en ypperlig beliggenhet sentralt ved Mysen jernbanestasjon slik at 
forholdene ligger godt til rette for motstrøms pendling fra Follo og Oslo. 
 
Regjeringens forslag legger på sikt opp til en utarming av tingstedene som ikke lenger har 
sorenskriver og vil gjøre det enklere med mer omfattende strukturelle endringer på et senere 
tidspunkt. Indre Østfold kommune tar derfor ikke stilling til innholdet i NOU-en eller regjeringens 
forslag. 
 
b. En nedleggelse av Heggen og Frøland tingrett er ikke akseptabelt ut fra reisevei, 
bærekraftsmålene, det store geografiske området, de mange innbyggerne den betjener og områdets 
demografiske utfordringer. Dette er særlig kritisk for sårbare grupper. Det vil i tillegg tappe distriktet 
for viktige kompetansearbeidsplasser. 
 
c. Nærhet til innbyggerne er viktig for å ivareta tilliten til domstolen. Nærhet er også avgjørende for 
interessen for å delta som meddommere. 
 
d. Dersom regjeringen velger å slå sammen rettskretser er det avgjørende at Heggen og Frøland og 
Follo samarbeider om en god og hensiktsmessig arbeidsfordeling. Da vil Heggen og Frøland tilføres 
kompetanse og kapasitet framfor å tappes for dette. 
 



e. Dersom det legges opp til en administrativ samordning mener Indre Østfold kommune at ledelsen
skal legges til Heggen og Frøland tingrett. Dette vil unytte samferdselsinfrastrukturen i området best
og redusere befolkningspresset i områder som allerede er hardt presset. En slik organisering vil også
være i tråd med regjeringens reviderte ”Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og
statleg tenesteproduksjon (Kg.res. 08.11.19” som slår fast at nye og omlokaliserte statlige
virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo og sentrale kommuner i Oslo-området.
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