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Denne uttalelsen er skrevet på vegne av psykologene Audun Abildsnes, Svein

Kristiansen, Hans Georg Kayser og Thor Aage Egeland. Alle fire er av de mest
brukte barnefaglig sakkyndige ved Fjordane og Sogn Tingrett. Alle fire har mangeårig

og omfattende erfaring ved disse domstolene.

Vi støtter forslaget om sammenslåing av Fjordane Tingrett og Sogn Tingrett slik
departementet foreslår i høringsbrevet. Det er meget positivt at Sogndal kan

opprettholdes som kontor- og rettssted.

Vi har gode erfaringer med prosedyrer, saksbehandling og den rettslige
behandlingen av barnelovs- og barnevernsakene ved disse domstolene. For oss
sakkyndige er rettens saksbehandlingen av særlig betydning. Dette gjelder f.eks.
utsending av prosesskriv og at noen ved domstolen har oversikt over sakspapirene
og framdrift i saken. Erfaringene fra Fjordane tingrett er særdeles gode hva gjelder
dette momentet. Poenget er ikke ment som en sammenligning mellom Fjordane og

Sogn tingrett. Vi har også relevant erfaring fra en rekke andre domstoler.

Slik vi ser det, blir en mindre domstol mer sårbar enn en større enhet hva gjelder
saksbehandling.

I tillegg er det slik at saker som gjelder barn med fordel kan behandles av erfarne
dommere. Vi har intet å utsette på det vi observerer av juridisk kvalitet ved de to
domstolene, men vi er sikre på at sårbarheten ved sykdom, nytilsetting osv er
mindre ved en større domstol.

Det er åpenbart at domstolene i den nærmeste framtid vil bli digitalisert.
Domstolsadministrasjonen har opplyst at de ønsker å følge opp dette etter en

eventuelle sammenslåing. Vi ser digitalisering som en klar fordel og som et
framtidsretta effektiviseri ngsti ltak.

Balestrand, 28.08.20 I 6

Av praktiske grunner underskriver jeg etter avtale og på vegne av de fire

isk NPF

rngsvrs.


