Saksbehandler
Direkte tlf.:
Dato:
Saksnr.:

OSLO

TINGRETT

Yngve Svendsen

20.o4.202t
2L/876 -

|

Arkivkode:
Deres ref.:

Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen fra26. aprí,a2O2t

Dermed får hovedstaden en fullfaglig domstol i førsteinstans, med et større og bredere fagmiljø enn før.
Den nye domstolens navn blir Oslo t¡ngrett, og den skal fortsatt holde til i Oslo tinghus.
Sammenslåingen vil få liten direkte betydning for brukerne. De endringene som brukerne må merke seg,
er de nye e-postadressene som fremgår på side 2. Våre nettsteder og sosiale mediekanaler blir også
slått sammen.
De sju rettsavdelingene i Oslo tingrett videreføres som nå. Det samme gjØr avdelingenes moderate
spesialisering innenfor flere rettsområder, som store kommersielle saker, entreprisesaker og
immaterialrettssaker. Straffesaksavdelingen fortsetter å ha ansvar for å beramme og å forberede

straffesaker.
Byfogdembetets to rettavdelinger videreføres som to rettsavdelinger i den sammenslåtte domstolen,
med samme organisering og bemanning som tidligere. Avdelingene skal være spesialavdelinger som
behandler konkurs, rekonstruksjon, arv og skifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, notarial og
midlertidig sikring, dvs. de samme sakstypene som lå under Oslo byfogdembete. Videreføringen av
avdelingene og spesialkompetansen er viktig for å ivareta brukernes, samfunnets og øvrige domstolers
behov. Ved rekruttering av nye ansatte til de to avdelingene skal behovet for å videreføre
spesialkompetansen ivaretas.
Vi ser fram til et godt samarbeid
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Kontaktinformasjon:
Sentralbord: 22 03 52 00
Postadresse: Pb. 2106 Vika, 0125 Oslo
Nettside: www.domstol.no/oslo
Følg @Oslotingrett på Facebook, Twitter og LinkedIn

E-postadresser:













Postmottak: oslo.tingrett@domstol.no
Straffesaker (for påtalejurister, forsvarere, sakkyndige):
oslo.tingrett.straff@domstol.no
Varetekt (for politiet, forsvarere, fengsler): oslo.tingrett.fengslinger@domstol.no
Meddommerkontoret (for meddommere): Oslo.tingrett.meddommer@domstol.no
Konkurs (for Konkursregisteret, Skatteetaten, bostyrere, større rekvirenter):
oslo.tingrett.konkurs@domstol.no
Skifte (for arvinger, bostyrere mv.): oslo.tingrett.skifte@domstol.no
Tvangssalg (for medhjelpere og andre brukere): Oslo.tingrett.tvangssalg@domstol.no
Notarialbekreftelse (generelle spm.) Oslo.tingrett.notarial@domstol.no
Notarialbekreftelse (timebestilling): https://notariuspublicusoslo.makeplans.no/
Dødsfall (for begravelsesbyråer, sykehus mv.): Oslo.tingrett.dodsfall@domstol.no
Registrering i/oppdatering av tolkedatabase: elektronisk.tolkedatabase@domstol.no
Presse: oslo.tingrett.presse@domstol.no

