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De aller fleste medlemmene i NTL Bergen tingrett er ikke uenig i en sammenslåing. Det som  
blir viktig er at prosessene blir gode og at det ikke går for fort. De ansatte, verneombudene 
og tillitsvalgte må tas med på råd under hele prosessen.  
 
DAs argument om at domstolene skal være av en slik størrelse at det skapes et godt faglig 
miljø, er vi enige i. 
En større kollegial domstol vil gi grunnlag for bedre samlet faglig kompetanse, og mulighet 
for noe spesialisering blant dommerne, og det vil gi bedre vilkår for å avvikle 
ressurskrevende saker. 
Vi er også enige i at det kan muliggjøre en mer effektiv og økonomisk drift, og redusere 
sårbarheten med hensyn til sykefravær, ferieavvikling m.m.  
 
Ellers har vi følgende kommentarer: 
 
De ansatte som rammes må sikres at lik lønn for likt/likeverdige arbeidsoppgaver jf. HTA 
2.3.3, pkt. c. Det må settes av nødvendige midler til dette. 
Videre forutsettes at alle lederstillingene lyses ut. De ansatte i domstolene som blir berørte 
må bli hørt ved tilsetting i disse viktige stillingene.  
Det også nødvendig å sette av midler til å få lokalene i begge domstoler til å bli mest mulig 
funksjonell til en ny stor domstol.  

 
Både Bergen tingrett og Nordhordland tingrett er så vidt store i dag, at vi er usikker på om 
argumentet for stordriftsmodellen kan brukes her.  
Det vises i den sammenheng til at begge domstolene pr. i dag fungerer godt faglig, samtidig 
som de begge er store nok til ikke å være sårbare ved sykdom, ferieavvikling, etc.   
Vi kan ikke se at argumentet om at det allerede er to tingretter i samme bygg som vesentlig i 
denne sammenhengen.  
 
Når det gjelder navnevalg på den nye domstolen høres Hordaland tingrett ut som det mest 
riktige.  
 
Videre blir det viktig å påpeke at vi har forhandlingsrett etter HA § 13 pkt. 2a i denne 
sammenhengen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tillitsvalgte i NTL, Bergen tingrett ,på vegne av medlemmene 
 
Agnete Skålevik                                             Randi Felde 
    
  
 
 
 


