STAVANGER, JÆREN OG DALANE TINGRETT
Dok 1

Til aktørene (advokatene i Sør-Rogaland krets og Sør-Vest politidistrikt)
Deres referanse

Vår referanse

Dato

7.04.2021

Nedetid for domstolenes IT-systemer.
Mandag den 26. april 2021 blir Dalane tingrett, Jæren tingrett og Stavanger tingrett en
domstol, Sør-Rogaland tingrett.
Sammenslåingen innebærer betydelige endringer i domstolenes IT-systemer. For å
gjennomføre dette er det nødvendig å ta ned samtlige av systemer på de tidspunkter hvor
sammenslåingene gjennomføres (tas ned i hele Norge). Alle domstolenes IT-systemer,
herunder også aktørportalen, justishub og e-post vil derfor være nede på følgende tidspunkter:
•

Fredag 9. april fra kl. 16:00 til og med mandag 12. april kl. 00:00.

•

Torsdag 22. april fra kl. 16:00 til og med mandag 26. april kl. 00:00.

•

Fredag 28. mai fra kl. 16:00 til og med mandag 1. juni kl. 00:00.

•

Torsdag 10. juni fra kl. 16:00 til og med mandag 14. juni kl. 00:00.

Vi kan heller ikke se bort ifra at det vil være tekniske utfordringer og systemutfordringer
første mandag etter nedetid som medfører at deler av IT systemene ikke fungerer, det vil si
mandag 12. april, mandag 26. april, mandag 31. mai og mandag 14. juni.
Når det gjelder hastesaker (fengslinger, ransakinger, midlertidig sikring (arrest), oppbud m.v)
vil det som nevnt ikke være mulig på noe vis å kommunisere med domstolen digitalt i
overnevnte periode. Det er spesielt fredag 23. april 2021 og fredag 11. juni 2021 og muligens
nevnte mandager som vil være kritiske. I forhold til helt nødvendige midlertidig sikring,
oppbud m.v som må behandles samme dag må vi be aktørene disse dagene levere begjæringer
fysisk ved den enkelte domstol/rettssted. Det samme gjelder for politiet knyttet til fengslinger
og andre hastesaker som må behandles den aktuelle dag.
Åpningstid på de aktuelle fredagene (og mandagene) vil være 08:00 til 15:00. På dager hvor
det er nedetid skal telefonen i domstolen fungere. Spesielt fredag den 11. juni 2021 bes det

om at en kontakter domstolen på telefon før en kommer med en hastesak. Nevnte dag vil det
kun være beredskapsvakt i domstolen.
Det presiseres at det kun er hastesaker som skal leveres fysisk på de aktuelle dager.
For fristavbrudd i verserende saker i overnevnte nedeperiode bes det om å sende
stevning/tilsvar m.v til på e-post med sikker filoverføring til saksbehandler i saken og
ettersende via aktørportalen straks det er mulig.
Hvis du er i tvil om hvilken e-postadresse som skal benyttes kan du benytte:
kjersti.veland@domstol.no for alle nye saker i Sør-Rogaland tingrett og verserende saker i
Stavanger tingrett
iren.skretting.amdal@domstol.no for verserende saker i Jæren tingrett
aleksandra.johnsen@domstol.no for verserende saker i Dalane tingrett
Domstolen vil ikke ha mulighet for å lese e-posten den dagen den er sendt, men vil når
systemene er opp igjen se datoen når e-posten er sendt. Det presiseres at en slik løsning kun
skal benyttes i overnevnte nedeperiode der det er helt nødvendig i forhold til fristavbrudd. Vi
vil oppfordre aktørene til å være en dag eller to tidligere ute og sende inn via aktørportalen
slik at antall fristavbrytende stevninger/tilsvar m.v som sendes på e-post med sikker
filoverføring i størst mulig grad begrenses.
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