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Høringsbrev  -  endringer i stykkprisforskriften

Jeg viser til Deres høringsbrev av 16.05.08 vedrørende forslag til endringer i forskrift av
12.12.2005 nr 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fri
rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften).

For fylkesmannens vedkommende er det kun endringen i stykkpris for fritt rettsråd.
Denne gjelder ved vurdering av anmeldelse for fornærmede som omfattes av
straffeprosessloven § 107 a, 1. ledd ny bokstav a og b, og innebærer at det innføres en  rett
til kostnadsfri konsultasjon med advokat for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse.
Ordningen lovfestes i rettshjelpsloven § 7 3. ledd og innføres fra 01.07.2008.

Da retten allerede er innført  i forhold til saker om voldtekt og menneskehandel, finner en
det rimelig at retten også utvides til å omfatte, de fleste seksuallovbrudd, vold i nære
relasjoner, tvangsekteskap og overt redelse av besøksforbud og kontaktforbud, samt
kjønnsiemlestelse. Utvidelse av ordningen innebærer bedre rettsikkerhet for utsatte grupper
i en "akuttfase" av saker av denne art . En stykkpris på 3 timer regule rt  i
stykkprisforskriftens § 5, 2. ledd nr 5, anses tilstrekkelig og nødvendig.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for øvrig  ikke noe å  bemerke til  forslagene til
endringer  i stykkprisforskriften.

Fylkesmannens myndighet etter rettshjelpsloven er i en forsøksperiode lagt til Møre og
Romsdal fylke.
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