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Påtalejuristene Trøndelag politidistrikt
Trøndelag statsadvokatembete
Den norske Advokatforening Trøndelag krets

Invitasjon til aktørmøte
Trøndelag tingrett ble etablert 12. april 2021. I den forbindelse ønsker vi å invitere til
informasjons- og dialogmøter med advokater og påtalejurister i rettskretsen. Møtene
gjennomføres 23. november og 3. desember.
Tirsdag 23. november 2021 kl 17.00 – 19.00
Møtet gjennomføres i rettssal 5 på tinghuset i Steinkjer. Det vil også være mulig å delta på
møtet på lyd og bilde. For å delta på lyd og bilde benyttes denne linken:
https://meet.video.domstol.no/. Møteromadressen er 72317632@video.domstol.no. Gjestepin
er 4922.
Program:
Informasjon om organiseringen av Trøndelag tingrett.
Informasjon om arbeidet med straffesakene.
Informasjon om arbeidet med rettsmekling.
Fredag 3. desember 2021 kl 08.00 – 08.45
Møtet gjennomføres i første etasje på tinghuset i Trondheim. Det vil også være mulig å delta på
møtet på lyd og bilde. For å delta på lyd og bilde benyttes denne linken:
https://meet.video.domstol.no/. Møteromadressen er 79069293@video.domstol.no. Gjestepin
er 1703.
Program:
Informasjon om organiseringen av Trøndelag tingrett.
Påmelding skjer innen mandag 15. november 2021 til ttro.service@domstol.no. Det bes opplyst
hvilket møte du ønsker å delta på og om deltakelse skjer fysisk eller på lyd og bilde.
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Vi ønsker også å informere om at Trøndelag tingrett i samarbeid med fylkesnemnda inviterer til
aktørmøte torsdag 11. november 2021 på ettermiddags- og kveldstid, med følgende tema: De
sakkyndiges oppdrag i fylkesnemnda og retten med fokus på utforming av mandat og de
sakkyndiges erklæringer. Det vil bli lagt opp til fysisk deltakelse både på Steinkjer og i
Trondheim, samt deltakelse på lyd og bilde. Vi ber om at dato holdes av. Formell invitasjon vil
bli sendt ut senere.
Velkommen!
Trøndelag tingrett
Leif Otto Østerbø
sorenskriver
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