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Trondheim/Oslo, 01.08.2017 
 

 
Høringsuttalelse fra Dommerfullmektigforeningen – Forslag til 
sammenslåing av Larvik tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord 
tingrett og Tønsberg tingrett  
    
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 9. juni 2017 hvor det bes om uttalelse til 
forslag om sammenslåing av Larvik, Nordre Vestfold, Sandefjord og Tønsberg tingrett. Fristen er satt til 
15. august 2016.  

 
Dommerfullmektigforeningen er positiv til departementets forslag om å slå sammen de nevnte 
tingretter til én domstol, med midlertidig videreføring av fire rettssteder/kontorsteder. 
Dommerfullmektigene er også positive til departementets klare ambisjon om å samlokalisere 
virksomheten så snart det lar seg gjøre.  

 
Etter uttalelsene fra Stortingets flertall ved behandlingen av Prop. 1 S (2015–2016), jf. Innst. 6 S (2015–
2016), kan sammenslåing kun skje ved frivillighet i de aktuelle domstolene og lokal oppslutning. 
Dommerfullmektigforeningen oppfatter at prosessen med å arbeide mot sammenslåing har vært ryddig, 
grundig og adekvat, og i samsvar med de krav som Stortingets flertall har stilt.  

 
Dommerfullmektigforeningen støtter sammenslåingen fullt ut ettersom forslaget kommer fra 
domstolene selv, samtidig som forslaget antas å innebære faglige og sosiale fordeler for domstolens 
faglige miljø som helhet, herunder for dommerfullmektigene. Dommerfullmektigforeningen antar at det 
også er en fordel for rekrutteringen av dommere og dommerfullmektiger at domstolene blir mer 
robuste, med større fagmiljøer som vil være attraktive for fremtidige søkere.  

 
Domstoladministrasjonen har i forbindelse med tidligere sammenslåingsprosesser fremhevet at alle 
tingretter fortrinnsvis bør ha 8–10 dømmende årsverk og at hver tingrett bør ha minst 25 prosent 
dommerfullmektiger. Dommerfullmektigforeningen er enig i dette. Av de fire domstolene som er 
omfattet av forslaget, er det kun Tønsberg tingrett som har 8 dømmende årsverk, de øvrige har 4 til 5 
dømmende årsverk. 
 
Dommerfullmektigforeningen understreker betydningen av at antallet dommerfullmektiger ved den 
sammenslåtte domstolen opprettholdes ved gjennomføringen av en sammenslåing. Ordningen med 
dommerfullmektiger sikrer rekrutteringer av embetsdommere over hele landet. Over 90 prosent av alle 
embetsdommere har vært dommerfullmektig tidligere. Det er derfor viktig å opprettholde balansen 
mellom antall dommerfullmektiger og embetsdommere ved den nye domstolen, for å sikre videre 
rekruttering.  
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Med utgangspunkt i dagens bemanning vil en sammenslått tingrett slik forslaget lyder, ha en ordinær 
bemanning på rundt 50 årsverk, herunder 21 dømmende. Etter Dommerfullmektigforeningens syn er 
den foreslåtte domstolen av en slik størrelse at den vil kunne fungere hensiktsmessig og adekvat. 
Dommerfullmektigforeningens oppfatning er at også de tingretter som i dag overstiger 15 dømmende 
årsverk, fungerer godt. Denne oppfatningen er i samsvar med evalueringen av strukturendringene i 
domstolene som Domstolsadministrasjonen gjennomførte i perioden 2002 til 2011.  
 
Den endelige samlokaliseringen bør skje sentralt i Vestfold fylke, slik at tilgjengeligheten for innbyggerne 
i fylket ivaretas. 

 
Tilbakemeldingene fra dommerfullmektigene som omfattes av sammenslåingen, er positive. 
Dommerfullmektigforeningen oppfatter videre at domstolene allerede har kommet langt på vei i å 
samkjøre administrative rutiner og ressursfordeling.  Dommerfullmektigforeningen antar derfor 
at sammenslåingen bør kunne gjennomføres i løpet av 2018. Dommerfullmektigforeningen vil likevel 
understreke viktigheten av at de ansatte, herunder dommerfullmektigene, fortsatt involveres i 
prosessen mot den endelige sammenslåingen, og samlokalisering.  
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