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HØRING  - FORSLAG TIL  ENDRINGER I DOMSTOLSSTRUKTUREN I SØR-
TRØNDELAG  - UTTALELSE  FRA DE ANSATTE VED FOSEN  TINGRETT

Fosen tingrett ved sorenskriver Marit Holand har avgitt uttalelse dat. 26.08.2008.

Da det foreligger svært ulike oppfatninger innen domstolen ønsker funksjonærene å avgi egen
uttalelse.

Funksjonærene ved Fosen tingrett har ingen tro på at store enheter er mer funksjonell. Som
organisasjon vil en stor domstol være tungrodd og uoversiktlig og bære preg av
"fabrikkmessighet" for å kunne fungere optimalt på saksbehandlingssiden. Dette fører til at
arbeidshverdagen for de ansatte vil være langt mer rutinepreget og mindre interessant. Vi
mener videre at mindre organisasjoner er bedre i stand til å ivareta publikum. Denne
oppfatningen styrkes gjennom henvendelser til tingretten fra så vel private som profesjonelle
aktører som uttrykker stor misnøye med lang ventetid på telefonen og redusert servicegrad
etter at tinglysingen for 2 år siden ble overført til Statens Kartverk.

Vi kan ikke se at det foreligger noen dokumentasjon på at store enheter drives mer effektivt
og med bedre kvalitet enn små enheter.

Vi innser imidlertid at prosessen med å slå sammen Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim
tingrett langt på vei synes å ha fått aksept fra de berørte ved de to tingrettene.

Fosen tingrett fungerer godt som en domstol av mindre størrelse, men kunne med fordel fått
tilført en tingrettsdommerstilling som erstatning for en dommerfullmektigstilling.

Domstolen betjener i dag vel 26.000 innbyggere fordelt på 8 kystkommuner.

Telefon :  Telefaks: E -post og internettadresse Bankgiro:

72 51 30 50 72 51 30 80 6345 05 29127



Etter at tvisteloven ble innført og det via publikasjoner er gjort bedre kjent at domstolen er
behjelpelig med å sette opp stevninger, tilsvar, begjæringer med mer, har vi hatt en merkbar
økning av slike henvendelser. Dersom domstolen geografisk plasseres i Trondheim, vil
terskelen for å benytte domstolen oppleves langt høyere.

Fosen tingretts geografiske plassering i ytre del av Trøndelag skulle tilsi at også Agdenes og
Snillfjord hørte til vårt domssokn, og vi er av den oppfatning at domstolen bør styrkes ved å
få tilført disse kommunene og deretter også flere dommere.

Domstoladministrasjonen har en viktig oppgave med å ivareta faglig påfyll, enten domstolen
er stor eller liten.

Et faglig fellesskap kan også ivaretas ved at Fosen tingrett nytter et utstrakt samarbeid med
nye Sør-Trøndelag tingrett og innlemmes i de lokale opplæringstiltak den store domstolen i
Trondheim kommer til å ha.

Saksavviklingsstatistikken viser for vår domstol at vi ligger bedre an enn de fleste store
domstoler, og dommene som blir avsagt står seg like godt. DA har hvert år gitt oss gode
tilbakemeldinger mht. drift, saksavvikling og økonomi.

Funksjonærene ved Fosen tingrett innehar høy faglig kompetanse og kvalitetsnivået er fullt
faglig forsvarlig. Mulighetene til faglig kompetanseutvikling ivaretas veldig bra gjennom
Kompetanseutvalget.

Vi opplever det som en styrke at vi ved vår domstol dekker flere fagfelt, mens det i store
domstoler er det mye spesialisering. Tilbakemeldingen fra publikum er utelukkende positiv.
Vi mener oss fullt kompetent til å ivareta lovgivers og publikums krav også i fremtiden.

Funksjonærene utviser stor smidighet og er utrolig ansvarsbevisste, både overfor arbeidet de
utfører og overfor hverandre. Deler av dette kan muligens gå tapt i en større domstol.

Vi slutter oss til Domstoladministrasjonen sin vurdering om at det ikke er formålstjenlig å
forslå en sammenslåing med de øvrige domstoler i Sør-Trøndelag og videre til
Justisdepartementets høringsforslag til ny domstolsstruktur i Sør-Trøndelag.

Med hilsen og på vegne av de ansatte ved Fosen tingrett

Irene Selnes
tillitsvalgt

Kopi:  Domstoladministrasjonen


