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Møtebehandling: 
Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 
FSK- 036/17 Vedtak: 
 
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 

1. Re kommune støtter en sammenslåing av dagens fire tingrettene til en felles tingrett i 
Vestfold. 

2. Felles tingrett bør lokaliseres i Tønsberg 



 

 
Bakgrunn for saken: 
Justis og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i domstolstrukturen 
i Vestfold. Departementet foreslår at tingrettene i Larvik, Nordre Vestfold, Sandefjord og Tønsberg 
slås sammen til en tingrett; Vestfold tingrett. 

Høringsfristen er nå forlenget til 06.09.17. 

 
Aktuelle lover og forskrifter: 
Domstolloven 

 
Faktaopplysninger: 
Stortingets flertall uttalte ved behandlingen av Prop. 1 S (2015-2016), jf. Innst. 6S (2015-2016) at 
en sammenslåing må baseres på lokale ønsker. Forslaget om sammenslåing har kommet til etter 
initiativ fra de fire sorenskriverne i Vestfold. 

Forslaget innebærer at det videreføres bemanning og aktivitet på dagens fire 
rettssteder/kontorsteder, men det legges til grunn at aktiviteten på noe sikt samles i et felles 
tinghus.  

Det er en klar ambisjon om samlokalisering av en felles tingrett så raskt som mulig. Tidspunkt må 
ses i sammenheng med utløp av de eksisterende husleieavtaler for de berørte domstolene. Målet 
er opprettelse av en felles tingrett i 2018. Ingen av dagens lokaler kan huse en ny samlokalisert 
domstol. 

Med utgangspunkt i dagens bemanning vil den nye domstolens ordinære bemanning være ca. 50 
årsverk, hvorav 21 dømmende årsverk, dvs. en av landets største fullfaglig domstoler. 

I oversendelsesbrevet trekkes følgende forhold fram som argumenter for en sammenslåing: 

· Gir grunnlag for et godt og bredt faglig miljø 
· Planmessig kompetanseutvikling 
· Bedre ivaretakelse av innbyggernes rettssikkerhet 
· Utvikling av mer rasjonelle administrative rutiner  
· Mer effektiv og økonomisk drift 
· Økt mulighet til å avvikle ressurskrevende saker 
· Økt ivaretakelse av sikkerheten i domstolene 
· Redusert sårbarhet 

 
Vurderinger: 
Re kommune bør være positiv til en sammenslåing av tingrettene. Kommunestrukturen i Vestfold 
er i endring og fra 2020 vil fylket bestå av 6 kommuner; Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, 
Horten og Holmestrand. Med få kommuner og korte avstander er en sammenslåing av tingrettene 
derfor helt naturlig. 

Etablering av en stor domstol antas å styrke det juridiske miljøet i Vestfold, og bidra til et enda mer 
attraktivt arbeidsmarked for advokater og jurister. 

Selv om felles tinghus for domstolen vil bli behandlet i en egen prosess på et senere tidspunkt 
mener rådmannen at det er viktig å synliggjøre standpunkt ang. lokalisering. 



Det er korte avstander i Vestfold og samtlige innbyggere vil kunne nå en ny, samlokalisert domstol 
innen en time. Det er likevel et poeng at tingretten lokaliseres slik at de fleste brukerne har kortest 
vei. De største brukerne av domstolene er advokater og påtalejurister. Reisetid er en viktig faktor 
for å holde kostnadene nede, både i form av dekning av direkte reiseutgifter men også i form av 
tidsbruk fra private advokater og påtalejurister. 

Det er etter rådmannens oppfatning flere forhold som gjør at Tønsberg peker seg ut som det beste 
stedet for lokalisering av en ny sammenslått domstol i Vestfold. Bl.a. gjelder det følgende: 

· Politiet i Sør-øst politidistrikt har sitt hovedsete i Tønsberg 
· Statsadvokatene i Vestfold og Telemark er besluttet flyttet til Tønsberg 
· Vestfold jordskifterett som har uttrykt ønske om samlokalisering med tingretten har sete i 

Tønsberg 
· Kriminalomsorgen region sør har kontor i Tønsberg  
· Agder lagmannsrett har kontor i Skien men har fast tingsted i de øvrige 

«fylkeshovedsteder», Kristiansand, Arendal og Tønsberg 
· Tønsberg tingrett er i dag den klart største av tingrettene i Vestfold 
· Av ca. 220 privatpraktiserende advokater i fylket er ca. halvparten lokalisert i Tønsberg. 

De fleste politijuristene er også lokalisert i Tønsberg 
· Geografisk er Tønsberg midt i Vestfold, langs hovedåren E-18 med ca. 40 km til Larvik og 

vel 40 km til Sande.  
· Sterkt juridisk fagmiljø tilsier samling ett sted. I Tønsberg finnes i dag juridiske miljøer hos 

fylkesmannen (som også blir værende i Tønsberg etter sammenslåingen av Vestfold og 
Telemark), Skatt sør og DSB 

· Nye Tønsberg kommune og Færder kommune vil i 2020 til sammen utgjøre 80000 
innbyggere, eller 1/3 av Vestfolds befolkning. Antall innbyggere sammen med lokalisering 
av størstedelen av det juridiske miljøet i Vestfold vil bidra til at en lokalisering i Tønsberg 
vil ha de laveste driftsutgiftene. 

Økonomiske konsekvenser: 
I høringsbrevet skriver departementet at en sammenslåing ikke vil ha store økonomiske eller 
administrative konsekvenser, men at det vil være rimelig å anta at en sammenslåing over tid kan gi 
visse administrative synergieffekter. Rådmannen er enig i denne vurderingen.  
 

Miljøkonsekvenser: 
Ingen 

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg: 
Ingen 

Konklusjon/anbefaling: 
Re kommune bør være positive til en sammenslåing til en felles tingrett i Vestfold. 

Tønsberg peker seg ut som det klart beste alternativet for lokalisering. 

 

 Re, den 08. august 2017.  

   

 Trond Wifstad  

 rådmann  

   

   
 



 
 


