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Nedetid for domstolenes IT-systemer og ikrafttredelse nye rettskretser 
 
Stortinget avgjorde før jul at alle domstoler i førsteinstans skal slås sammen til færre og større 
rettskretser/jordskiftesogn. Dette medfører betydelige endringer i domstolenes IT-systemer. For å 
gjennomføre dette er det nødvendig å ta ned samtlige av våre systemer på de tidspunkter hvor 
sammenslåingene gjennomføres. Alle domstolenes IT-systemer vil derfor være nede på følgende 
tidspunkter: 
 

 Fredag 9. april fra kl. 16:00 til og med mandag 12. april kl. 00:00. 

 Torsdag 22. april fra kl. 16:00 til og med mandag 26. april kl. 00:00. 

 Fredag 28. mai fra kl. 16:00 til og med mandag 1. juni kl. 00:00. 

 Torsdag 10. juni fra kl. 16:00 til og med mandag 14. juni kl. 00:00. 
 
På disse tidspunktene må domstolene håndtere saker som haster, typisk tvangsmiddelsaker som for 
eksempel fengslinger. All kommunikasjon mellom politi, påtalemyndighet og domstol må i disse 
tidsrommene skje på papir og telefon - eller etter nærmere avtale med domstolen.  
 
Domstolene vil ta kontakt med politi og påtalemyndighet lokalt for å gjøre konkrete avtaler om 
håndtering av nedetidene. 
 
Ikrafttredelse for nye rettskretser 
Vi vil samtidig informere om når de nye rettskretsene for tingrettene vil tre i kraft. 
 
Alle de tidligere tingrettene vil bli rettssteder i de nye tingrettene. Det betyr at saker som i dag går for 
en tingrett skal behandles ved samme rettssted som tidligere.  

 Eksempel 1: En fengsling som tidligere skulle håndteres ved Namdal tingrett heretter behandles 
ved Trøndelag tingrett, Namsos rettssted.  

 Eksempel 2: En fengsling som tidligere skulle håndteres ved Lister tingrett heretter behandles 
ved Agder tingrett, Farsund rettssted. 
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De nye rettskretsene for tingrettene trer i kraft på følgende tidspunkter: 
12. april 
Trøndelag tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett blir Trøndelag tingrett. 
 
Søndre Østfold tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett blir Søndre Østfold Tingrett. 
 
26. april 
Agder tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Aust Agder tingrett, Kristiansand tingrett og Lister tingrett blir Agder tingrett. 
 
Buskerud tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Drammen tingrett, Hallingdal tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett blir Buskerud tingrett. 
 
Follo og Nordre Østfold tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett blir Follo og Nordre Østfold tingrett. 
 
Haugaland og Sunnhordland tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett blir Haugaland og Sunnhordland tingrett. 
 
Helgeland tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Alstahaug tingrett Sandnessjøen, Alstadhaug tingrett Mosjøen, Brønnøy tingrett og Rana tingrett blir 
Helgeland tingrett. 
 
Hordaland tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Bergen tingrett, Hardanger tingrett Lofthus, Hardanger tingrett Norheimsund og Hardanger tingrett 
Odda blir Hordaland tingrett. 
 
Indre og Østre Finnmark tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Indre Finnmark tingrett / Sis-finnmárkku diggegoddi og Øst-Finnmark tingrett blir Indre og Østre 
Finnmark tingrett. 
 
Midtre Hålogaland tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Ofoten tingrett, Trondenes tingrett og Vesterålen tingrett blir Midtre Hålogaland tingrett. 
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Møre og Romsdal tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett blir Møre og 
Romsdal tingrett. 
 
Nord-Troms og Senja tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Nord-Troms tingrett og Senja tingrett blir Nord-Troms og Senja tingrett. 
 
Oslo tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Oslo tingrett og Oslo byfogdembete blir Oslo tingrett. 
 
Ringerike, Asker og Bærum tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Asker og Bærum tingrett og Ringerike tingrett blir Ringerike, Asker og Bærum tingrett. 
 
Romerike og Glåmdal tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Glåmdal tingrett, Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett blir Romerike og Glåmdal tingrett. 
 
Salten og Lofoten tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Lofoten tingrett og Salten tingrett blir Salten og Lofoten tingrett. 
 
Sogn og Fjordane tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Sogn og Fjordane tingrett Førde, Sogn og Fjordane tingrett Nordfjordeid og Sogn og Fjordane tingrett 
Sogndal blir Sogn og Fjordane tingrett. 
 
Sør-Rogaland tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Dalane tingrett, Jæren tingrett og Stavanger tingrett blir Sør-Rogaland tingrett. 
 
Telemark tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Aust-Telemark tingrett, Nedre Telemark tingrett og Vest-Telemark tingrett blir Telemark tingrett. 
 
Vestfold tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Vestfold tingrett Horten, Vestfold tingrett Larvik og Vestfold tingrett Tønsberg blir Vestfold tingrett. 
 
Vestre Finnmark tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Alta tingrett, Hammerfest tingrett, Gjøvik tingrett, Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal 
tingrett og Valdres tingrett blir Vestre Finnmark tingrett. 
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Østre Innlandet tingrett 
Følgende tingretter slås sammen:  
Hedmarken tingrett, Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett blir Østre Innlandet tingrett. 
 
 
 

Med hilsen 
 

 

Sven Marius Urke  
direktør  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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