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UTTALELSE VEDR. SPØRSMÅL OM FELLES LEDELSE MELLOM NORD-ØSTERDAL TINGRETT OG
SØR-ØSTERDAL TINGRETT
Regjeringen har nedsatt en domstolkommisjon som skal arbeide fram til 2019.
Domstolkommisjonen er nedsatt for «å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å ivareta
forventninger om effektivitet, kvalitet og uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold».
Kommisjonens arbeid innebærer at det med stor sannsynlighet vil bli lagt fram forslag om en
reduksjon i antall domstoler.
Regionrådene i Nord- og Sør-Østerdal organiserer 12 kommuner i Hedmark med et samlet
folketall på mer enn 50 tusen innbyggere.
Lokale domstoler er viktige for rettssikkerheten og for opprettholdelse av juridiske fagmiljøer
over hele fylket. En sentralisering av domstolene vil øke kostnadene for innbyggerne når de har
behov for rettstjenester, det vil føre til sentralisering også av advokattjenestene og det vil svekke
lokalkunnskapen i tingretten.
De lokale tingrettene i Hedmark er i dag blant de mest effektive tingrettene i landet regnet i
saksbehandlingstid.
Domstolene i Nord- og Sør-Østerdal har over flere år hatt en samarbeidsavtale. Den har ført til at
de har kunnet benytte felles ressurser så som dommere, rettslokaler mv til å styrke tilbudet til
det rettssøkende publikum i begge rettskretser. Domstolene har mye til felles når det gjelder
sakstyper, f. eks. avhendingssaker, saker om fast eiendoms rettsforhold, skjønn, juridiske
problemstillinger knyttet til landbruk og skog, faunasaker, grensekriminalitet med videre. De har
derfor kunnet spesialisere seg på noe av dette – til begges fordel - og til en betydelig
kostnadsbesparelse for samfunnet. Særlig har dette kunnet skje ved bruk av dommere og
rettslokaler med digital kapasitet.
Nord- og Sør Østerdal var i sin tid ett embete (sammen med Solør) og ble av
Skoghøykommisjonen (NOU om domstolstruktur i Norge) foreslått som ett embete dels på grunn
av de samme momentene som her er nevnt.

Regionrådet i Fjellregionen vil derfor i likhet med Regionrådet i Sør Østerdal be om at
Domstolkommisjonen legger til grunn at de to tingrettene i Østerdalen skal videreutvikle sitt
samarbeid og om ønskelig samles under en felles ledelse, men med virksomhet på Tynset og i
Elverum som i dag.
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