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Høringssvar - forslag til ny domstollov og endring i forskrift om offentlighet i
rettspleien

Vi viser til hørings brev av 15. juni 2016 med forsla g til ny domstollov og endringer i forskrift

om offentlighet i rettspleien.

Tolldirektoratet har følgende ko mmentare r til høringen .

Kommentarer til forslagets punkt 14.2.2:

Om endringsforslaget
I Sundets enpersonsutredning er det foreslått at « tolltjenestemenn » skal utelukkes til valg som
lekdommer på grunn av sin stilling.

Begrunnelsen viser særlig til at det mellom mange tolltjenestemenn og polititjenestemenn er et
nært kjennskap og samarbeid, og at tollmyndighetenes oppgaver på noen punkter er
sammenlignbare med politimyndighet. I henhold til enpersonsutredningen taler til litshensynet
for at denne gruppen ansatte er utelukket fra valg.

Tolldirektoratet etterspør en nærmere redegjørelse for de premissene som utredningen
vektlegger i sin vurdering. I forslaget er det ikke redegjort for konkrete erfaringer knyttet til
bruk a v ansatte i tollmyndigheten som lekdommere. Det er heller ikke vist til noen konkrete
begrunnelser for at Tolletatens myndighetsutøvelse skal vurderes annerledes fra andre
kontrolletater i denne sammenheng.

Dersom forslaget om at tolltjenestemenn skal unntas fra valg tas til følge, så mener vi at de
samme hensynene vil være relevante også for ansatte i andre kontroll - og tilsynsorganer som
samarbeider tett med politiet, for eksempel Skatteetaten, Arbeidstilsy net, Mattilsynet, NAV etc.

Vi vil også vise til Regelutvalgets rapport hvor det uttales; « Publikum er også kjent med
samarbeidet mellom politiet og tollvesenet, og en del skiller vel heller ikke mellom etatene» . Vi savner en

http://www.toll.no/
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nærmere redegjørelse for denne påstanden om at flere blant publikum ikke skiller mellom toll 

og politi. Tolletaten er ikke kjent med at dette er en utbredt oppfatning.  

 

Tolletaten utfører et bredt spekter av tjenester og oppgaver, og det er over 1 500 ansatte i 

Tolletaten totalt. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har 

medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker. Det fremstår 

derfor som svært inngripende og betenkelig dersom unntakene fra lekdommerutvalgene nå 

skal utvides til også å gjelde samtlige ansatte i kontroll- og tilsynsetater utenfor 

politimyndigheten.  

 

Kort om terminologien i lovforslaget 

I utredningen veksles det i terminologien mellom bruk av «ansatte i tollmyndigheten» og 

«tolltjenestemenn». Det må presiseres tydeligere hvem dette unntaket er ment å omfatte. Det må 

fremgå tydelig hvorvidt hensikten er å unnta alle ansatte i hele Tolletaten fra å kunne velges 

som lekdommere, herunder ansatte i Tolldirektoratet og personell i administrative stillinger, 

eller å unnta operative tolltjenestemenn. 

 

 

Med hilsen 

 

Sonja Finne 

fung. seksjonssjef Anne Merethe Moe Dahlen 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Mottaker(e): 

Justis- og beredskapsdepartementet 

 

Kopimottaker(e): 

Finansdepartementet 

 

 

 


		2016-10-28T14:51:31+0200




