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Finansdepartementet viser til Justisdepartementets høringsbrev av 16.  mai 2008 med
forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om  salær  fra det offentlige til
advokater m.fl. etter faste  satser  (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i
straffesaker(stykkprisforskriften).

I høringsbrevet foreslås det endringer i reglene om salær til bistandsadvokater i
straffesaker, slik at stykkprisen for bistandsadvokatoppdrag bare skal gjelde arbeidet
med hovedforhandlingen og forberedelsene til denne. Forslaget innebærer at alt arbeid
på etterforskningsstadiet skal honoreres etter reglene i salærforskriften, uavhengig av
om saken ender med hovedforhandling eller ikke. Siden dagens stykkprissatser for
bistandsadvokatoppdrag gjelder både for etterforskningsstadiet og for
hovedforhandlingen, vil en egen stykkpris som bare skal gjelde tidsrommet fra det tas
ut tiltale nødvendigvis måtte bli noe lavere enn dagens satser. Justisdepartementet
foreslår at satsene for arbeidet med hovedforhandlingen reduseres til nivået som
stykkprisen for hele oppdraget var på før 1. januar 2007.

Videre  foreslås det fastsatt regler om stykkprishonorering av oppdrag som gjelder tritt
rettsråd for å vurdere anmeldelse av handlinger som gir grunnlag for oppnevnelse av
bistandsadvokat.

Endelig foreslås det presisert i stykkprisforskriften § 2 at salærforskriftens
bestemmelser om honorering av utsatte og bortfalte rettsmøter/fylkesnenmdsmøter i
forskriften § 11 også skal gjelde i saker som honoreres etter stykkprisforskriften,
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Justisdepartementet tar si te på ikrafttredelse av forskriftsendringene 1. juli 2008.

Finansdepartementets vurdering
Justisdepartementet påpeker at endringene i stykkprisforskriftens regler om salær til
bistandsadvokater og advokater som gir bistand ved vurdering av anmeldelse er
konsekvenser av Lov 7. mars 2008 nr. 5 om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket
stilling for fornærmede og etterlatte ). Endringene  i reglene om bistandsadvokatens
oppdrag er anslått å gi årlige merutgifter på om lag 2,7 mill. kroner,  mens regelen om
fritt rettsråd til vurdering av  anmeldelse i saker hvor fornærmede har krav på
bistandsadvokat er beregnet å gi årlige merutgifter på om lag 1,6 mill, kroner. Det er
ifølge Justisdepartementet satt av midler til endringene over statsbudsjettet.

Videre oppgir justisdepartementet at endringen i stykkprisforskriften § 2 er en
presisering som ikke medfører merutgifter i forhold til departementets intensjon med
regelverket.

Justisdepartementet påpeker videre at endringen i stykkprisen for bistandsadvokater
medfører at en noe større del av bistandsadvokatoppdragene skal honoreres etter
reglene i salærforskriften. Siden domstolene i den enkelt sak skal vurdere om salær
som beregnes etter salærforskriften er rimelig og nødvendig, jf salærforskriftens § 7, vil
endringen som foreslås gi domstolene noe merarbeid ved fastsettelse av saker for
etterforskningsstadiet av bistandsadvokatoppdrag..Arbeidsbelasen vil ifølge
Justisdepartementet likevel være vesentlig andre enn under den ordningen som gjaldt
før 1. januar 2006, da alle bistandsadvokatsalær skulle fastsettes etter salærforskriftens
regler.

Finansdepartementet forutsetter at økonomiske konsekvenser av forslagene dekkes
innenfor berørte aktørers eksisterende budsjettrammer.

Finansdepartementet har ingen øvrige merknader til høringsbrevet.

Med hilsen

Trond Kvarsvik e.f.
fang. avdelingsdirektør
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