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Statsbudsjettet 2020 - Supplerende tildelingsbrev nr. 3
Domstoladministrasjonen
Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 7. januar 2020 og
supplerende tildelingsbrev nr. 1 17. mars 2020 og supplerende tildelingsbrev nr. 2
3. april 2020. Videre viser vi til Prop. 117 S (2019–2020) og 127 S (2019–2020), jf. Innst.
360 S (2019–2020). Det er foretatt følgende endringer over budsjettkapitler
Domstoladministrasjonen forvalter:
(i 1 000 kroner)
Beskrivelse
Bevilgning
Endring i
Ny bevilgning
tildelingsbrev 7.
bevilgning
januar 2020
Kap. 61, post 01
116 138
1 750
117 888
Høyesterett
Kap. 410, post 01
2 618 217
108 450
2 726 667
Domstolene
Kap. 3410, post 01
260 596
45 000
305 596
Rettsgebyr
Kap. 61, post 01 Høyesterett
Lønnsendringer for dommere i Høyesterett var ikke fastsatt da budsjettforslaget for
2020 ble lagt frem. Endringen er lønnsjustering for dommere med virkning fra

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0030 Oslo
0484 Oslo

Leveringsadresse
Varemottak
Akersgata 59
0180 Oslo

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 831

Sivilavdelingen
Eva Raaberg
22 24 52 76
eva.raaberg@jd.dep.no

1. oktober 2019, inkludert arbeidsgiveravgift, ferielønnstillegg og fremtidige
pensjonsforpliktelser. Med bakgrunn i dette er bevilgningen økt med 1,75 mill. kroner.

Kap. 410, post 01 Domstolene
Dommerlønnsjustering
Lønnsendringer for dommere i tingrettene og lagmannsrettene var ikke fastsatt da
budsjettforslaget for 2020 ble lagt frem. Endringen har virkning fra 1. oktober 2019,
inkludert arbeidsgiveravgift, ferielønnstillegg og fremtidige pensjonsforpliktelser. Med
bakgrunn i dette er bevilgningen økt med 34,6 mill. kroner.
Teknisk utstyr
Virusutbruddet har negative konsekvenser for saksavviklingen i domstolene. For å
avhjelpe situasjonen ble adgangen til å bruke fjernmøteløsninger utvidet, først i en
midlertidig forskrift og senere i en midlertidig lov, jf. Prop. 94 L (2019–2020). For å
legge til rette for å få gjennomført flere rettsmøter gjennom fjernmøter, er bevilgningen
økt med 35 mill. kroner til innkjøp av teknisk utstyr.
Midlertidige dømmende stillinger
Virusutbruddet har hatt negativ effekt for saksavviklingen i domstolene. Det har bygget
seg opp restanser i de fleste sakstyper i domstolene. Det mest effektfulle tiltaket for å
bygge ned restanser er midlertidig dømmende stillinger. Det legges opp til å øke
bemanningen over en periode på to år fra september 2020. Videre er det behov for å leie
tilleggslokaler samt mer vakthold for å unngå smitte i fellesarealene og intensivert
renhold av rettssaler, fellesarealer mv. for å oppfylle smittevernbestemmelsene. Med
bakgrunn i dette er bevilgningen økt med 39 mill. kroner.
Endring i tvisteloven
Endring av verdigrensen for obligatorisk forliksrådsbehandling, jf. Prop 133 L (2018–
2019), trer i kraft fra 1. juli 2020. Dette innebærer at flere saker som i dag blir
førstegangsbehandlet i tingretten bli gjenstand for obligatorisk forliksrådsbehandling.
Det antas at saksmengden til forliksrådene vil øke med 500 saker per år og at
domstolene får tilsvarende reduksjon i saksmengden. Med bakgrunn i dette er
bevilgningen redusert med 0,15 mill. kroner (halvårseffekt).
I tillegg er kap. 414, post 21 økt med 0,3 mill. kroner (halvårseffekt) som følge av økt
saksmengde til forliksrådene. Bevilgningen er økt fra 36 998 000 kroner til 37 298 000
kroner.
Kap. 3440, post Rettsgebyr
Gebyrinntektene varierer ut fra sakstype og er betinget av saksinngangen. Det har vært
høyere saksinngang enn det som ble lagt til grunn da statsbudsjettet for 2020 ble lagt
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frem. Bevilgningen er med bakgrunn i dette økt med 45 mill. kroner.

Med hilsen

Fredrik Bøckman Finstad
ekspedisjonssjef
Sven Olav Gunnerud
avdelingsdirektør
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