
 
 

Høringssvar - Forslag til endring i organiseringen av sivil rettspleie i Øst politidistrikt 

Indre Østfold regionråd som består av Skiptvet, Marker og Indre Østfold kommune besluttet i møtet i 

regionrådet 12.02.21 og stille seg bak Indre Østfold kommunes høringssvar vedørende forslag til 

endring i organiseringen av sivil rettspleie i Øst politidistrikt, sak 026/21 som ble behandlet i 

kommunestyret i Indre Østfold kommune 10.02.2021, kommunens høringssvar ligger vedlagt.  

1. Indre Østfold regionråd er negativ til å kutte kontorer med tjenesten sivil rettspleie fra ni kontorer 

til tre kontorer da det vil skape avstand mellom innbyggerne og tjenesten, samt at det vil føre til 

sentralisering av statlige arbeidsplasser. 

2. Indre Østfold regionråd stiller seg negativ til flytting av stillinger innen tjenesteområde sivil 

rettspleie fra Askim til Ski. 

3. Indre Østfold regionråd etterspør utredning av alternativ plassering av kontor for midt-regionen. 

4. Om det likevel velges å kutte til tre kontorer foreslår Indre Østfold regionråd at kontoret for midt-

regionen lokaliseres i Askim for å sikre spredning av statlige tjenester. 

Det er bred politisk enighet om at statlige arbeidsplasser bør være spredt geografisk (Meld. St. 18, 

2016-2017, Berekraftige byar og sterke distrikt). Spredning av kompetanse er et bidrag til å styrke 

kunnskapsmiljøer regionalt. Statlige arbeidsplasser kan bidra til mer dynamiske og velfungerende 

arbeidsmarkeder, med bedre rekrutteringsmuligheter for bedrifter og bedre karrieremuligheter for 

arbeidstakere. 

 Indre Østfold regionråd merker seg ønsket om ytterligere sentralisering av politiets oppgaver i 

politidistriktet. Med en stadig reduksjon av politikontorets innehold blir det en selvforsterkende 

effekt i retning av ytterligere nedbygging. Digitaliserte løsninger, kompetanseutveksling og ledelse av 

samhandlingsprosesser bør snarere understøtte en desentralisert myndighetsstruktur enn motsatt. 

Namsmannen sitter i dag på lokal kunnskap som bidrar til rask løsning av saker. Ved større 

geografiske arbeidsområder vil det oppstå ulemper i arbeidsutførelsen som kan medføre redusert 

effektivitet. Selv om det finnes digitale løsninger, er det også behov for personlige møter. Mange 

som søker gjeldsordning har begrensede ressurser og muligheter til å kommunisere elektronisk. 

Mange har behov for å kunne møte opp personlig hos namsmannen for å kunne få hjelp, råd og en 

forsvarlig saksbehandling av saken sin. Hvis disse oppgavene sentraliseres, hvor da kommunikasjonen 

må foregå digitalt, vil dette gå utover rettsikkerheten til de som er berørt. For å få en forsvarlig 

behandling av sakene er det i mange tilfeller nødvendig med fysiske møter mellom partene. 

Det er en svakhet i høringsdokumentet at det ikke utredes alternativer til den ønskede struktur. 

Alternativer synliggjøres ikke, og sannsynligheten for en ytterligere sentralisering av ressurser og 

kompetanse fram i tid øker med den foreslåtte løsningen. Et alternativ som burde utredes er 

hvorvidt midt-regionens plassering av sivil rettspleie kan lokaliseres til Indre Østfolds politistasjon i 

Askim som har gode fysiske lokaliteter. Det vil fremme spredning av kompetanse, styrke 

lokalsamfunnet og motvirke sentralisering. Namsmannens tjenester tilsier ikke at de må være 

samlokalisert med øvrig polititjeneste. Indre Østfold politistasjon er også sentralt lokalisert i midt-

regionen med gode togforbindelser. 
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