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HØRING - HØRINGSNOTAT OM SAMMENSLÅING AV TINGRBTTER

Det vises til departementets brev av 5. juni 2015 med høringsnotat. I notatet foreslås

sammenslåing av tingretter.

Riksadvokaten har innhentet høringsuttalelse fra de statsadvokatembeter som blir berørt av

forslaget. Disse vedlegges i kopi.

Riksadvokaten gir sin tilslutning til forslagene, og bemerker:

I enkelte av statsadvokatregionene vil sammenslåingen ha liten praktisk betydning for
statsadvokatene. Det gjelder sammenslåingen av Modum, Eiker og Sigdal tingrett med

Kongsberg tingrett i Oslo statsadvokatregion, hvor dagens lokaliseringer på Kongsberg og i
Hokksund foreslås videreført. Videre gjelder det sammenslåingen av Bergen tingrett og

Nordhordland tingrett i Hordaland statsadvokatregion, i og med at begge tingrettene og
statsadvokatembetet alle er lokalisert i Bergen. Men, som påpekt i høringsuttalelsen fra
Hordaland statsadvokatembeter, er det rimelig ä anta en synergieffekt i form av en viss
stordriftsgevinst ved å redusere administrasjonen til én.

Sammenslåingen av Dalane og Jæren tingrett, med kontorsted i Sandnes, innebærer ikke de

store besparelser for Rogaland statsadvokatembeter i og med at embetet sjelden - opp til
fire ganger årlig - har hovedforhandling ved Dalane tingrett. For de saker det gjelder vil
imidlertid sammenslåingen være en gevinst for statsadvokatenes straffesaksbehandling.
Embetet, som støtter forslaget, uttaler blant annet:

"Det er et utviklingstrekk at straffesaker blir mer komflekse og tidkrevende. Dette gjelder særlig

økonomiske straffesaker og saker etter spesiallovgivningen. Tidvis vil det også oppstå større saker i det

som i dag er Dalane tingrett sin embetskrets. Som fremhevet i høringsbrevet vil en større kollegial domstol
gi grunnlag for bedre samlet faglig kompetanse- da også med mulighet for en viss spesialisering av
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dommere. Som fremhevet i høringsskrivet vil større domstolerogså gi bedre vilkår for å avvikle

ressurskrevende saker, og til å avvikle rettssaker med flerc dommere."

Vestfold og Telemark statsadvokatembeter (Skien) uttaler at en sammenslåing av Aust-
Telemark tingrett i Notodden og Nedre Telemark tingrett i Skien til en domstol lokalisert i
tinghuset i Skien vil være en ubetinget fordel for statsadvokatembetet. Fra embetets

uttalelse hitsettes:

"En større domstol vil gi bedre fleksibilitet ved berammelse av saker og en sammenslått domstol vil
medføre en effektiviserìngsgevinst påL grunn av redusert reisetid for statsadvokater ved rettsoppmøter."

Riksadvokaten tilføyer at Stortinget som kjent har besluttet sammenslåing av

politidistriktene Vestfold, Telemark, Søndre og Nordre Buskerud til ett stort politidistrikt.
Dette vil nødvendigvis fä betydning for statsadvokatstrukturen. Også i et slikt
fremtidsperspektiv er en sammenslåing å foretrekke.

Hva gjelder forslaget om sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim og Fosen

tingrett på Brekstad til én domstol i Trondheim, gjengir vi uttalelsen fra Trøndelag

statsadvokatembeter:

"Trøndelag statsadvokatembeter er ubetinget positiv til en sammenslåing av de nevnte tingretter. En

sammenslåing vurderes å være ressursbesparende- både økonomisk og tidsmessig- for de fleste

profesjonelle aktører i straffesakene. Dette gjelder både for forsvarere, bistandsadvokater, sakkyrdige og

aktorer, som i dag i det vesentligste har fast bosted og kontorsted i Trondheim. For en stor andel av tiltalte
og vitner vil det å reise til Trondheim, i stedet for til Brekstad, ikke medføre økt reisevei av noe

betydning.

En sammenslåing vil sikre høyt faglig nivå og kontinuitet hos dommerne også i fremtiden, noe som er av

stor rettssikkerhetsmessig betydning. "

Som det fremgår av de siterte høringsuttalelsene støttes forslagene av

statsadvokatembetene (Oslo statsadvokatembeter uttaler at det ikke har merknader til
forslaget som gjelder sammenslåingen i dets region, hvor kontorstedene foreslås

opprettholdt). Det kan være grunn til å merke seg at flere av embetene ikke nøyer seg med

å vise til effektiviseringsgevinster for Den høyere påtalemyndighet i form av forkortet
reisetid, men til forventede kvalitets- og effektiviseringsgevinster for domstolene.

Riksadvokaten deler disse synspunktene, og gir sin tilslutning til forslagene om

sammenslåing. Disse representerer et skritt i riktig retning mot en mer moderne og

hensiktsmessig domstolstruktur i Norge, hvilket er viktig ikke bare i et

effektiviseringsperspektiv, men også for å opprettholde en høy fa$ig standard i et lengre

perspektiv .
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HØRING . SAMMENSL,A.ING AV TINGRETTER

Deres brev av 12. juni d.å. og epost av i dag.

Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 5. juni d.å. sendt ut på høring et forslag
om å slå santmen flere tingretter. I Oslo statsadvokatembeters region omfatter forslaget kun
to domstoler, nærrnere bestemt Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett som
foreslås slått sammen til én tingrett. En eventuell sammenslåing påvirker ikke
kontorstedene for den nye tingretten idet det fortsatt vil være kontorsteder i Hokksund og
på Kongsberg.

oslo statsadvokatembeter har ingen merknader til det fremsatte forslag.
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DERES REF DATO

26.08.20r5

HØRING. HØRINGSNOTAT OM SAMMBNSLÅINGER AV TINGRETTER

Det vises til riksadvokatens brev av 12. juni 2015.
I Vestfold og Telemark statsadvokatregion er det foreslått en sammenslåing av Aust-Telemark
tingrett (Notodden) og Nedre Telemark tingrett (Skien) til én domstol lokalisert i tinghuset i Skien.
Etablering av en slik større domstol vil være en ubetinget fordel for statsadvokatembetet. En større
domstol vil gi bedre fleksibilitet ved berammelse av saker og en sammenslått domstol vil medføre
en effektiviseringsge..'inst på grllnn av rechlsert reisetid for statsarlvokatene ved rettsoppmøter.
Reisetiden fra vårt kontor i Skien til Nedre Telemark tingrett er 5 minutter, mens reisetiden til
Notodden er ca I time.
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Riksadvokaten
Postboks 8002, dep
0030 OsI-o

Deres ref: 2015100946-002 HSTOl56l I Vår ref: 2015101025

HØRING - SAMMENSL,Ä.ING AV TINGRETTER _ J,'[,REN TINGRETT OG
DALANE TINGRETT

Det vises til Riksadvokatens brev av 12.06.2015 jfr. høringsbrev av 05.06.2015 fra Justis- og
beredskapsdepartementet.

Dalane tingrett er foreslått sammenslått med Jæren tingrett, og da med kontorsted Sandnes
(som i dag er kontorsted for Jæren tingrett).

Dalane tingrett er en liten domstol. Distriktet har samlet innbyggertall på ca26.000. Antall
straffesaker er tilsvarende lavt. Rogaland statsadvokatembeter har de siste år aktorert 0 - 4 saker
pr. år for domstolen

Dalane tingrett har en embetsdommer og en dommerfulhnektig. Vi har hatt saker der domstolen
er inhabil ved hovedforhandling som følge av gjennomførte dornm eravhør utenfor rettsmøte av
barn. Dette likevel i så liten grad at det er nær uten praktisk betydning.

Reisetiden fra kontorsted Rogaland statsadvokatembeter til Dalane tingrett er ca 30 - 60 rnin
lenger enn til Jæren tingrett (avhengig av reisemåte og tidspunkt på døgnet). Som følge av det
lave saksantallet er spart reisetid uansett av marginal betydning for oss. Det følger av det samme
at det heller ikke vil være særlig merbelastende å måtte foreta reise evt. åstedsbefaringer fra
Sandnes til det område som dag er underlagt Dalane tingrett.
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Det er et utviklingstrekk at straffesaker blir mer komplekse og tidkrevende. Dette gjelder særlig
økonomiske straffesaker og saker etter spesiallovgivningen. Tidvis vil det og oppstå større
saker i det som i dag er Dalane tingrett sin embetskrets. Som fremhevet i høringsbrevet vil en
større kollegial domstol gi grunnlag for bedre samlet faglig kompetanse, - da også med mulighet
for en viss spesialisering av dommere. Som fremhevet i høringsskrivet vil større domstoler også
gi bedre vilkår for å awikle ressurskrevende saker, og til å awikle rettssaker med flere
dommere.

Selv om vi i dag er godt fornøyd med Dalane tingrett, ser vi at det vil kunne komme rettssaker
der det er en fordel å kunne forholde seg til en større domstol. Rogaland statsadvokatembeter
støtter derfor forslaget om sammenslåing.

Rogaland statsadvokatembeter, 0 I .09.20 I 5

Harald L. Grønlien
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HORDALAND STATSADVOKATEMBETER

Riksadvokaten
Postboks 8002 Dep.
0030 OsI-o

Deres ref.2015100946 Vår ref:201 501064 ESN/etj 1 l.august 2015

HØRING - SAMMENSLÅING AV TINGRETTER

Det vises til Deres brev av 12. juni då. i anledning høringsbrev av 5. juni då fra Justis- og
Beredskapsdepartementet omhandlende bl.a. sammenslåing av Nordhordland tingrett og
Bergen tingrett.
En ser ingen grunn til å ikke slå sammen disse to domstolene. Begge er lokaliserl i samme
tinghus og har tilstøtende distriktsgrenser. Det er rimelig ä anta synergieffekt i form av en
viss stordriftsgevinst ved å redusere administrasjonen til én. Det er en forutsetning at antall
embetsverk for dommere og dommerfullmektigstillinger ikke reduseres. En sammenslåing vil
da ikke ha betydning for avviklingen av straffesaker i Hordaland.
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Riksadvokaten
Postboks 8û02 Dep
0030 Oslo

Deres ref.:
2015/00946-002 HST015
611

TRøNDELAG STATSÄDVOKATEMBETER

Vår ref. Dato:
27. august 2015

HøRING _ SAMMENSLÅING AV TINGRETTER

Det vises til Riksadvokatens brev av 12. juni 20i5 hvor det er gitt ffist til 25. august 2015 ril å
fremme evenfuelle bemerkninger til Høringsbrev av 5. juni zofs aa Justis og
beredskapsdepartementet. Det beklages at fristen er ovãrsittet.

Våre bemerkninger gjelder foreslått sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen
tingrett.

Trøndelag statsadvokatembeter er ubetinget positiv til en sammenslåing av rde nevnte
tingretter. En sammenslåing fremstår å være ressursbesparende - både ãkonomisk og
tidsmessig - for de fleste profesjonelle aktører i straffeiakene. Dette gjelder båcte fol
forsvarere, bistandsadvokater, sakkl.ndige og aktorer, som i dag i detîesentligste har fast
bosted og kontorsted i Trondheim. For en stor andel av tiltalte õg vitner vil dei iå reise til
Trondheim, i stede for til Brekstad, ikke medføre økt reisevei av noe betydning.

En sammenslåing vil sikre høyt faglig nivå og kontinuitet hos dommerne også i fremtiden,
nûe som er ar¡ stor rettssikkerhetsmessig betydning.

Trøndelag statsadvokatembeter,
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