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HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I STYKKPRISFORSKRIFTEN

Vi viser til oversendelse av 16.05.08 vedrørende 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).

Det er foreslått endringer i reglene om salær til bistandsadvokater i straffesaker, samt i reglene
som gjelder stykkprishonorering av oppdrag som gjelder fritt rettsråd for å vurdere
anmeldelse av handlinger som gir grunnlag for oppnevnelse av bistandsadvokat. Det er anført
at retten til kostnadsfri konsultasjon blir lovfestet i rettshjelpen og vil gjelde for fornærmede i
sakerom

de fleste seksuallovbrudd
vold i nære relasjoner
tvangsekteskap
menneskehandel
overtredelse av besøksforbud og kontaktforbud
Kjønnslemlestelse

Når det gjelder de foreslått endringene er det særlig endringene i rettshjelploven § 11 første
ledd nr. 6 og stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 5 som vil påvirke vår behandling av
ovennevnte saker.

Fylkesmannen støtter forslaget om at det gis rett til kostnadsfri konsultasjon for å vurdere om
forholdet skal anmeldes og at dette skal gjelde selv om saken ikke blir anmeldt. Det synes
som om en stykkpris på 3 timer er rimelig tid til å vurdere om saken skal anmeldes. Vi ser det
slik at forslaget harmonerer med de særskilte rettshjelptiltakene som allerede er innført for
saker om voldtekt og menneskehandel.

Med hilsen

Merethe Helstad
avdelingsdirektør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.
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