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Høring fra Sør- Øst politidistrikt vedrørende forslag til sammenslåing av Larvik tingrett,
Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett.

Vestfold er et geografisk lite fylke med korte avstander, men med mange mennesker og særlig i
sommerhalvåret.

Det ligger derfor godt til rette for en sammenslåing av de fire eksisterende tingrettene til en felles
Vestfold tingrett.

I departementets høringsbrev er det pekt på en rekke gode argumenter som politiet tiltrer.
I den forbindelse påpekes at mange av de momenter som nevnes også er momenter som ligger til
grunn for den politireform som for tiden pågår i Sør-Øst politidistrikt.

Politiets vurdering:
Påtale i vestfold er for tiden lokalisert på de fire samme stedene som tingrettene i dag er lokalisert
hhv. Larvik, Sandefiord, Horten og Tønsberg. Tønsberg tingrett behandler i dag alle førstegangs
og re-fengslinger.
Politiets arbeid vil over tid bli fullelektronisk, også hva gjelder oversendelse av dokumenter.
Videre er det som nevnt i høringsbrevet slik at flere saker er blitt mer komplekse og tidkrevende
og det er vil etter politiets mening bli enklere å forholde seg til en domstol hvor det vil kunne
være mulighet for økt spesialisering, noe som også er og vil være et uttrykt mål for politi og
påtalemyndighet. Det er også satt som mål at påtalejuristene over tid skal samles til en enhet i
Vestfold. Det vil for noen innebære en noe lengre reisevei men sett i sammenheng med øvnge
besparelser og mulig profesjonalisering av tingretten vil dette ha liten betydning.
Det er og vil bli en økning i digitale aktorater noe som en ny tingrett med adekvat bemanning og
utstyr, g¡ør at en lettere vil kunne tilpasse seg fremtidige utfordringer. Det vil også gi mulighet
for mer tilpasset utstyr til avhør på lyd og bilde som vil gjøre det enklere for en del vitner og
andre aktører samt gi grunnlag for noe mindre kostnader forbundet med awikling av
hovedforhandlinger.

Straffesaksseksjonen i Vestfold, fordelt på straffesakskontorene i Larvik, Sandefiord, Tønsberg
og Horten forholder seg til de fire tingrettene når det gjelder berammelser av hovedforhandling,
stevninger og andre forkynnelser.

Selv om samarbeidet mellom straffesakskontorene og de fire domstolene fungerer godt, er det
ikke tvil om at det ville vært enklere med ensartede rutiner mellom etatene. Særlig for
stevnekontoret, som er felles for hele Vestfold, er det utfordrende å jobbe opp mot fire ulike
oppdragsgivere. Vi ser blant annet at hver av domstolene har utferdiget egne informasjonsskriv
vedrørende vitnestøtteordningen.
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Ettersom saksbehandlingen i stor grad er elektronisk, er det behov for kommunikasjon og
kvalitetskontroll når systemene ikke viker, eller man ser muligheter for forbedring av
eksisterende rutiner.

Det nevnes i den forbindelse at vi har en senkalarrest lokalisert i Tønsberg, Sør-Øst sitt hovedsete
er besluttet lagt til Tønsberg, ett utpekt varetektsfengsel lokalisert på Sem og at statsadvokatene
fra januar 2018 skal flytte fra Skien til det nye politihuset i Tønsberg.
Ved bygging av det nye politihuset vil en ta høyde for krav om økf sikkerhetsnivå, noe høringen
også peker på vil være med ved utformingen av nytt felles tinghus.

Politiet støtter derfor intensjonsavtalen og forslaget om ny Vestfold tingrett.
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