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Høring  -  Forslag til endringer i domstollovens regler om utvalg og uttaking av
lekdommere mv.

Vi viser til Justisdepartementets brev av 8. januar 2010, hvor forslag til endringer i
domstollovens regler om utvalg og uttaking av lagrettemedlemmer og meddommere
(lekdommere) m.v. er sendt på høring. Høringsfristen er 19. februar 2010.

Domstoladministrasjonen går inn for de foreslåtte endringer i domstolloven som beskrevet
i vårt høringsnotat.

Departementet foreslår i sin oversendelse å endre domstolloven § 86 fierde ledd som et
supplement til eller i stedet for de foreslåtte endringer som fremkommer i høringsnotatet.
Departementets forslag innebærer at den som "er trukket ut" til å gjøre tjeneste ikke skal
delta i trekning til andre saker før domstolen neste gang begynner å trekke fra hele
utvalget.

Vi vil peke på at en innføring av departementets endringsforslag vil kreve betydelige
endringer i Lovisa, noe som vil ha konsekvenser kostnadsmessig og for
ikrafttredelsestidspunktet. Selv om forslaget innebærer en tilbakeføring til tidligere
rettstilstand, er det ikke mulig å reversere programmeringen i Lovisa. I forbindelse med de
nye reglene i 2007, ble det brukt betydelig tid og ressurser på å endre funksjonaliteten i
Lovisa. Dette må gjøres på nytt dersom departementets forslag nå skulle bli vedtatt. Vår
IKT-avdeling anslår at man trenger minimum 10 måneder fra vedtakelse til ikrafttredelse
for å sikre nødvendig tilpasning i Lovisa. Tidligste anbefalte ikrafttredelsesdato vil  være  1.
januar 2011. Hensikten med Domstoladministrasjonens endringsforslag var å få til en rask
bedring av situasjonen. På denne bakgrunn finner vi ikke å kunne støtte departementets
forslag til endring av domstolloven § 86 f.jerde ledd.

Det er for øvrig vårt syn at en slik endring som departementet foreslår ikke vil avhjelpe
situasjonen for de varamedlemmer som til stadighet må frigjøre tid til å stille i retten, og
som begrunner endringsforslagene i høringsnotatet. I og med at utvalgene av lekdommere
nå (etter 1. juli 2007) er mindre enn tidligere, vil "bunken snus" relativt hyppig. En endring
av domstolloven § 86 fjerde ledd som foreslått, vil forsterke denne effekten. Dette vil igjen
føre til hyppigere tjenestegjøring enn det som var forutsatt da domstolloven ble endret i
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2007. Behovet for å endre utvalgets størrelse under en valgperiode vil derfor fortsatt være
tilstede.

Med hilsen

Willy Nesset
avdelingsdirektør

(Sign.)

Hilde Enger
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har derfor ingen
signatur.
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