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EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT
Tinghuset, Vestre Nøstegate 59, Postboks 82,3301 HOKKSUND
Telefon: 32250500 - Bankgiro: 63450528805
Telefaks: 3225 05 05 - Org. nr.: 971 540 230
E-mail: eiker-modum-sigdal.tingrett@domstol.no

KONGSBERG TINGRETT
Storgl. 30, 3611 KONGSBERG
Postboks 454, 3604 KONGSBERG
Telefon: 3273 1224 - Bankgiro: 8276.01.01350
Telefaks: 327200 14 -Org.nr.: 971 538724

Justisdepartementet
Sivilavdelingen
Postboks 8005 Dep.
0030 OsI,o

Høring - forslag til sammenslåing av Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal
tingrett

Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet 5. juni om sammenslåing av tingretter.
Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett har følgende synspunkter:

Våre to domstoler har hatt felles administrativ leder siden 1. juni 2015. Detter har fungert fint.
Ordningen har også lagt forholdene godt til rette for utvidet samarbeid, og en sammenslåing
vil derfor kunne gjennomføres uten dyptgripende endringer i verken bemanning eller
oppgaveløsning.

En sammenslåing vil innebære en vesentlig bedre bemanning, bredere sammensatt
kompetanse og styrking av det faglige fellesskap både for dommere og saksbehandlere. Det er
riktig som høringsnotatet viser til, nemlig at sakene i de senere årene er blitt større og mer
kompliserte. Større domstoler vil gi bedre mulighet for å awikle ressurskrevende saker.

Større domstoler vil også gjøre awikling av ferie, sykefravær og administrasjon mer effektivt.

Konkret viser vi til at en sammenslåing vil bety vesentlig bedre utnyttelse av
dommerressurser, bedre utnyttelse av rettssalskapasitet og større fleksibilitet i forbindelse med
ferieawikling. Det er allerede oppnådd gode resultat med hensyn til saksawiklingen med
felles ledelse i de to domstolene. Blant annet har det latt seg gSørepäkort varsel å fl¡te på
saker fra den ene domstolen til den andre etter domstolloven $ 38 for å kunne motvirke
problemer med habilitet og dommermangel. Dette vil bli vesentlig mer fleksibelt med en

felles domstol. En felles domstol vil således bety et vesentlig bedre tilbud for alle våre
brukere enn dagens ordning med to domstoler. Men en sammenslåing vil også bety mye for
de ansatte med hensyn til at det er flere til å utføre arbeidsoppgaver for hverandre ved ferie og
sykdom. Generelt vil det g¡øre arbeidet lettere.

Det er foreslått at den sammenslåtte tingretten skal ha to kontorsteder. En slik ordning vil
innebære liten endring for de ansatte og ingen endring for det rettssøkende publikum. Det vil



innebære administrative utfordringer med to rettssteder, men disse er ikke større enn at de vil
kunne avhjelpes på kort sikt.

Når det gielder domstolens navn, mener vi Kongsberg og Eiker tingrett (altemativt Eiker og

Kongsberg tingrett) sannsynligvis gir et mer dekkende og informativt navn enn Vestre Buskerud
tingrett.

I forbindelse med en sammenslåing mener vi det også bør kunne åpnes for å se på
grensejusteringer. For eksempel er vi kjent med at enkelte kommuner i Telemark ønsker å

tilknytte seg Kongsberg tingrett på grunn av reiseavstanden som er vesentlig kortere hit enn til
Skien. Vi ser positivt på en slik løsning og mener at det vil kunne være gunstig å tilby dette

som et alternativ til å flytte ansvaret for alle kommunene til Skien.

Kongsberg og Hokksun d 24. august 201 5

med vennlig hilsen
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