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Høringsuttalelse: NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag  
 
Det vises til utsendt høring med oppfordring til å inngi eventuell uttalelse innen i dag, 31. 
oktober 2011.  

Utredningen behandler en rekke viktige sider av den nye mediehverdagen, men oppfattes 
gjennomgående å gjelde materielle regler det ikke faller naturlig for DA å uttale seg om. 
De forslag som fremmes antas ikke å ha direkte administrative eller økonomiske 
konsekvenser for domstolene, og kan ikke sees å direkte influere på sakstilfanget i 
domstolene.   

Domstoladministrasjonen (DA) vil likevel kort kommentere pkt. 13.6.3 i utredningen 
“Aksessorisk referatrett til rettsmøter?”. Domstolloven gir som påpekt i utredningen 
detaljerte regler om referatretten til rettsmøter.  

DA har i den senere tid hatt fokus på reglene om offentlighet i rettspleien; et regelverk som 
etter vår oppfatning er modent for en revisjon – både mht. innhold og redaksjon.  

DA nedsatte høsten 2009 en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til forenkling 
og modernisering av reglene om offentlighet i rettspleien. Arbeidsgruppen ble ledet av 
lagdommer Dag Brathole, Frostating lagmannsrett, og kom med sin rapport i oktober 2010. 
Rapporten er behandlet av styret i DA og oversendt Justisdepartementet for videre 
vurdering og oppfølging. En elektronisk versjon av arbeidsgruppens rapport vedlegges 
denne høringsuttalelsen.  

Utvalgets standpunkt om ikke å gå inn for å gjøre referatretten aksessorisk synes riktig. 
Dagens regler gir, som påpekt av utvalget, en fleksibilitet som i sum og effekt bygger opp 
under hovedhensynet om offentlighet. DA mener det overordnete hensyn til offentlighet 
tjenes best ved fortsatt å betrakte referatretten som en selvstendig rettighet. 
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Med hilsen 
 
 
Willy Nesset 
avdelingsdirektør 
 

Robert Envik 
seniorrådgiver 

 
 
  
 
Vedlegg:  Delrevisjon av reglene om offentlighet i rettspleien.  
       Arbeidsgruppens sluttrapport, oktober 2010, Pdf.  
 
 
 
  
 
(Sign.) 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen 
signatur. 
 
































































































































