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SV: Høring om ny domstolstruktur

Hei,
Vår høringsuttalelse på overtid:
Styret i Østfold og Follo krets gir sin tilslutning til Domstolskommisjonens forslag om utvidede rettskretser i
prinsippet. Samtidig støtter vi Justisdepartmentets forslag om å opprettholde bemannede rettssteder som dagens
lokalisering (i hovedsak), innenfor de utvidede rettskretsene. Denne modellen er vinn-vinn. Man oppnår både
forutsetning for et styrket faglig dommerkollegium, mer rasjonell saksavvikling og opprettholder nærhet til publikum
og det lokale advokattilbudet. Det forutsetter selvfølgelig at domstolene finansieres tilstrekkelig.
Saksberamming på de ulike rettstededene i kretsen, f. eks. etter sakstyper, må fastsettes i forskrift. På rettsstedet
må det være administrativt personale, med en åpningstid for publikumshenvendelser og veiledning. Dette
servicetilbudet er viktig for mange, f. eks. i forbindelse med skiftesaker, og det må også ses i forhold til retten til å
inngi muntlig tilsvar m.m. som følger av loven.
Om Østfold tingrett:
Sammenslåingen av tingrettene i hhv. Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss til Østfold tingrett er allerede vedtatt,
og er ikke en del av høringen i følge høringsbrevet. Styret i kretsen kan ikke se noen grunn til at ikke de samme
prinsippene om å opprettholde lokale rettssteder innenfor en utvidet krets må legges til grunn også i Østfold. Det er
riktignok kortere avstander her enn i mange andre foreslått utvidede kretser, men det er et befolkningstungt
område og det oppstår i sum betydelig ulemper ved samlokalisering av alle funksjoner på enkelt ett sted.
Samlokalisering på ett sted vil være negativt for advokattilbudet lokalt andre byer enn der rettsstedet ligger. For
advokater med fri rettshjelpssaker og straffesaker er reiseavstand rent tap. Særlig for ressurssvake grupper vil
reising bety en høyere terskel for å oppsøke advokat. Også oppmøte i rettsak vil være mer problematisk for flere i
ressurssvake grupper. Lengre dager pga reising får også konsekvenser for henting/bringing i barnehage o.l.
Sammenslåing til lokalisering på ett enkelt rettssted vil bl.a. få økonomiske konsekvenser for sakstyper som
varetektsfengsling og saker med befaring. Ekstra kjøreavstand innebærer større ressurs og tidsbruk for alle aktører,
også med konsekvens for saksomkostningene. Eksempelsvis er det svært mange varetektsfengslinger i grensebyen
Halden. Når det gjelder befaringer, f. eks. i eiendomstvister, kan reiseavstanden fort bety at en i utgangspunktet éndagssak ikke forsvarlig kan gjennomføres på en enkelt dag.

Med vennlig hilsen
For styret i Østfold og Follo krets
Leder
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