Referat
Samarbeidsmøte mellom aktører ved Kristiansand tingrett
Årsmøte

Innledning:
År 2021 den 10. mars, holdt aktører ved Kristiansand tingrett samarbeidsmøte via virtuelt fjernmøte over
verdensveven. Møtet ble ledet av Sorenskriver Steinar Langholm. Til referent ble valgt Eirik Ramsland
Til stede var:
For Kristiansand tingrett:
Sorenskriver
Tingrettsdommer
Seksjonsleder

Steinar Langholm
Ben Fegran
Siren Eriksen

For politi- og påtale ved Agder Politidistrikt:
Påtaleleder
Terje Skaar
Politiinspektør,
Fung. seksjonsleder påtale Midt &
Fag- og opplæringsansvarlig, påtale
Jan Are Amundsen
For Agder Statsadvokatembeter:
Førstestatsadvokat

Erik Erland Holmen

Advokatforeningen Vest-Agder Krets/faste forsvarere og bistandsadvokater:
Advokat
Eirik Ramsland
Advokat
Elise Kristine Valvik

Dagsorden:
Sak 1

Politi- og påtaleenheten ved Agder Politidistrikt

Skaar:
-

Heldigitalisering av straffesaksbehandlingen.

-

Redegjørelse for samhandling med fengslene ifbm. med fremstilling ved fjernmøte, fengslenes
fremtidige rutiner.

Sak 2

Agder Statsadvokatembeter

Holmen:
- Arbeidstid for aktorene.

Sak 3

Advokatforeningen Vest-Agder Krets/ Forsvarere og bistandsadvokater

Tveito:
- Orientering til bistandsadvokater i fengslingssaker.
- Etterforskningen stopper opp fordi man venter på teknisk gjennomgang av beslag
- Lang saksbehandlingstid i saker om seksuelle overgrep og familievold
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Sak 4

Kristiansand tingrett

Eriksen:
- Om sak uten stifinnersak
- Overføring av saksdokumenter i stifinnersak
- Merking – beskrivende navn
- Verneting
Langholm:
- Smittevern - synspunkter på hvordan smittevernet drives i tingretten
- Hurtigtesting av tiltalte

Sak 5

Eventuelt

Referat:
Sak 1

Politi- og påtaleenheten ved Agder Politidistrikt

Skaar:
- Heldigitalisering av straffesaksbehandlingen:
Terje Skaar redegjorde for digitalisering av straffesaksbehandlingen i politi og påtale. I korte trekk gjelder
dette alle 505 ansatte i Agder politidistrikt og alle ledd i straffesaksbehandlingen, fra patruljene ute til
politiadvokatene på kontoret. «Grønne» omslag rundt saksdokumenter i papir, tilhører fortiden. En
heldigitalisering innebærer mange nye rutiner for politiet, påtalemyndigheten og politiets sivile oppgaver.
Det har vært en arbeidskrevende prosess å sikre gode rutiner og arbeidsflyt mellom alle ledd i
straffesaksbehandling, likevel er det stor optimisme å spore hos Skaar og politiet «dette kommer til å gå
bra». Skaar fremhevet at det alltid er en risiko for at noe «glipper», men p.t finnes det gode backup
løsninger som en sikkerhetsventil. Politiet tar imot tilbakemeldinger fra tingretten og andre aktører
dersom aktørene avdekker forhold som kan forbedres eller må endres. Tilbakemeldinger kan gis til
påtales digitale fyrtårn, Jan Are Amundsen.
-

Redegjørelse for samhandling med fengslene i fbm. med fremstilling ved fjernmøte, fengslenes
fremtidige rutiner:

Det ble i januar avholdt et samarbeidsmøte mellom Kriminalomsorgen, fengselsledelsen i Agder og
påtale i politiet. Bakgrunnen for møtet var utfordringer i forbindelse med fengsling og fjernmøte.
Kriminalomsorgen/Agder fengsel var langt på vei kjent med problemene og innstilt på å få dette på plass
snarest mulig. Agder fengsel har nå innarbeidet nye rutiner og tidligere utfordringene skal tilhøre fortiden.
Blant annet har politiet fått egne telefonnummer som kan brukes dersom det oppstår tekniske eller
praktiske utfordringer under fengslingene. Skaar var usikker på om aktorene også hadde
telefonnummeret tilgjengelig, men skulle undersøke dette.

Sak 2

Agder Statsadvokatembeter

Holmen:
- Arbeidstid for aktorene:
Holmen opplyste at politijuristene og statsadvokatene har regulert arbeidstid med tidsregistrering. Dette
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innebærer maksimalt antall arbeidstimer pr dag, uke og måned i henhold til arbeidsmiljølovens
bestemmelser. Aktorjobben, med mye arbeid etter rettsdagens slutt, utfordrer disse reglene.
Det arbeides derfor både sentralt og lokalt for å lage rutiner for å unngå brudd på arbeidsmiljøloven. Fra
sentralt hold har Riksadvokaten og advokatforeningen sammen sendt et brev til
domstolsadministrasjonen, hvor problemstillingene rundt dette tas opp. Lokalt er det også en dialog
mellom tingretten i Kristiansand og statsadvokatembetet med søkelys på arbeidsmiljølovens
bestemmelser om arbeidstid. Det har i den sammenheng vært fokus på å begrense rettsdagens lengde
til tidsrommet 09:00 til 15:00, mer bruk av forhåndsberammelser, rettsfrie dager ved lengre
hovedforhandlinger og at frister for forsvarers bevisoppgaver overholdes.
Viktigheten av at arbeidstidsbestemmelsene følges fremheves av Holmen, med støtte fra Langholm.
Arbeidet evalueres løpende.

Sak 3

Advokatforeningen Vest-Agder Krets/ Forsvarere og bistandsadvokater

Valvik:
- Orientering til bistandsadvokater i fengslingssaker:
Ifølge Valvik går dette stort sett bra så lenge bistandsadvokaten er lagt inn som part i aktørportalen. De
fleste avgjørelser kommer nå via aktørportalen, men noen kommer fortsatt pr. e-post. Eriksen ville følge
dette opp med saksbehandlerne i retten og minnet om at det i politiets oversendelser til retten må
komme frem hvem som er bistandsadvokat i saken.
- Etterforskningen stopper opp fordi man venter på teknisk gjennomgang av beslag:
Valvik tok opp problemstillinger knyttet til lang behandlingstid for gjennomgang og utlevering av beslag.
Dette gjelder særlig beslag av telefoner til unge vitner/fornærmende.
Skaar opplyste at behandlingstiden var et direkte resultat av ressurs- og restansesituasjonen hos politiet
innenfor sedelighetssaker. For tiden alle stillinger innenfor digitalt politiarbeid (DPA) besatt, men i forhold
til den økte arbeidsmengden over tid er det mangel på ansatte med kompetanse innenfor (DPA).
Ressurssituasjonen er viden kjent for politiet og problemstillingen er løftet opp til politidirektoratet, men
foreløpig vil ikke DPA ansettelser bli prioritert. Første prioritet er ansettelser av politibetjenter for å
oppfylle regjeringens målsetning om 2 politibetjenter pr. 1 000 innbygger. Videre skyldes restansene,
dels endringer i kriminalitetsbildet og politiets økende fokus og arbeid i sedelighetssaker med
mindreårige.
Politiet er klar over saksbehandlingstiden og har foretatt endringer på hvilke saker som prioriteres og
hvilke enheter som etterforsker disse. Seksjon for grov vold og seksuelle overgrep (SO) under felles
enhet for etterretning, forebygging og etterforsking, som i dag tegner 30 ansatte, har gjennomgått flere
organisatoriske endringer. SO arbeider nå primært med straffesaker der fornærmende er mindreårig.
Voldtektssaker der partene er voksne, etterforskes av politistasjonene i politidistriktet. Det politifaglige
ansvaret for denne type saker er tildelt bestemte personer på politistasjonene. Videre er det opprettet et
«restanse»-team som skal jobbe ned restansene innenfor blant annet sedelighetssakene. Målsetningen
er at restansene skal komme betydelig ned innen sommeren 2021.
Når det gjelder straffesaker som omhandler vold og mishandling i nære relasjoner, har det vært en
betydelig reduksjon i restansene og porteføljen går nå bra. P.t er antall saker under etterforsking halvert i
forhold til tidligere. Konsekvensen er at saker under etterforsking nå ikke blir liggende. Seksjonen som
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arbeider med denne type saker har bemannet alle sine stillinger.
- Lang saksbehandlingstid i saker om seksuelle overgrep og familievold:
Se punkt over.

Sak 4

Kristiansand tingrett

Eriksen:
- Om sak uten Stifinnersak:
Eriksen opplyste at i noen tilfeller er overføringene fra politiet ufullstendige, og retten mottar sak uten
stifinnersak. Det avtales at Eriksen kontakter påtales digitale fyrtårn, Jan Are Amundsen, neste gang de
mottar en slik sak for videre oppfølging.
- Overføring av saksdokumenter i Stifinnersak:
Tingretten mottar av og til alle straffesaksdokumentene i Stifinner, når disse skulle ha vært oversendt i
egen sak eller ikke sendt over i det hele tatt. Påtales digitale fyrtårn, Jan Are Amundsen, vil ta dette opp
med politijuristene.
- Merking – beskrivende navn:
I forbindelse med opprettelsen av Agder tingrett, er tingretten opptatt av at alle saker som kommer inn,
merkes med; A for Arendal, K for Kristiansand og L for Lister, slik at tingretten raskt kan avgjøre hvilken
domstolsavdeling saken hører inn under. Tingretten ønsker at dette implementeres i rutinene til politiet
så fort som mulig.
Skaar vil gi tingretten en tilbakemelding på om dagens IT-systemer allerede er dimensjonert for dette
eller om det må gjøres noen omprogrammeringer.
- Verneting:
Se punkt over.
Langholm:
- Smittevern - synspunkter på hvordan smittevernet drives i tingretten
Langholm orienterte om at tingretten har stort fokus på smittevern og er åpen for innspill på forbedringer.
Blant annet registrerer tingretten at det under rettsmøter kan være utfordringer knyttet til å holde avstand
(en-meters reglen) i kontakten mellom forsvarer og klient.
- Hurtigtesting av tiltalte:
Fra Skaar ble det fremhevet at alle som skal fremstilles i retten og samtykker, blir testet. Det har vært en
dialog med kommunelegen om politiet selv kan gjennomføre testing, men p.t gjennomføres all testing
utenfor politihuset. Det tar mange timer fra testing til resultat foreligger. Det foretas p.t ingen testing av
tiltalte før hovedforhandlinger eller testmetoder som kan gi umiddelbart testsvar.
Totalt er 15 saker stillet i bero på grunn av Covid-19. Det foreligger ingen konkrete planer for når disse
skal gjenopptas.

Sak 5

Eventuelt

Eriksen arbeider med felles rutine for overføring av digitalt utdrag. Disse vil trolig ikke være på plass før
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ny sorenskriver er ansatt ved Agder tingrett - en gang ultimo april/primo mai. Det skal etableres en felles
rutine for hele rettskretsen.

Mandal City 12.03.2021

Eirik Ramsland
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