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Statsbudsjettet 2019 - supplerende tildelingsbrev Domstoladministrasjonen  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 20. desember 2018. Videre 

viser vi til Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

statsbudsjettet 2019, jf. Innst. 391 S (2018–2019).  

 

1. Bevilgningsendringer 

Stortinget behandlet revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2019, og det er gjort følgende 

endringer over kapitler og poster Domstoladministrasjonen forvalter: 

 

Beskrivelse Endring beløp i 

1 000 kroner 

Ny bevilgning i 

1 000 kroner 

Kap. 61 Høyesterett, post 01 Driftsutgifter 1 600 113 795 

Kap. 410 Domstolene, post 01 Driftsutgifter 34 600 2 575 229 

Kap. 410 Domstolene, post 21 Spesielle 

driftsutgifter 

10 000 81 935 

Kap. 410 Domstolene, post 22 

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, 

kan overføres 

-3 862 2 873 

Kap. 3410 Domstolene, post 4 Vernesaker 

jordskiftedomstolene 

-3 043 2 873 
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Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 5,0 mill. kroner 

til intensivering av arbeidet med digitale domstoler (kap. 410, post 01). Det vises til 

nærmere omtale i Innst. 391 S (2018–2019). 

 

Videre viser vi til departementets brev 14. mars 2019 vedrørende overføring av ubrukt 

bevilgning fra 2018 over kap.  410, post 01. Departementet har holdt igjen 7,3 mill. kr til 

tinghusprosjektene i Bergen og Drammen. Departementet vil i dialog med 

Domstoladministrasjonen avklare departementets behov for anvendelse av midler til de 

nevnte prosjektene. 

 

Vi gjør oppmerksom på at kap. 466 Særskilte straffesaksutgifter m.m., post 01 

Driftsutgifter, som Domstoladministrasjonen har fullmakt til å belaste, er redusert med 

97 736 000 kroner. Ny bevilgning over posten er 1 086 102 000 kroner.  

 

2. Digitalisering og behov for statistikk 

Departementet har behov for statistikk og informasjon fra Domstoladministrasjonen i 

ulike sammenhenger, blant annet i budsjettarbeidet og utredninger knyttet til 

regelverksutvikling. Videre kan departementet ha behov for annen type informasjon 

som ikke er registrert, eller som er tidkrevende å hente ut.  

 

Digitalisering av domstolene og delprosjektet om statistikk og analyse gir anledning til 

å forbedre statistikkgrunnlaget. Departementet har behov for bedre statistikk på 

følgende områder: 

- Kobling mellom regnskapsdata på de regelstyrte postene (kap. 466, 470, 414, 475 

og 3410) og sakstyper og arbeidsprosesser (endringer i utgiftsbildet knyttet til 

sakstyper, type aktører, antall rettstimer osv.). 

- Bedre datagrunnlaget fra salæroppgaven for å få mer informasjon om stykkpris, 

medgått tid og bruk av unntaksbestemmelser i lys av gjeldende regelverk. 

Salæroppgaven leveres elektronisk gjennom Aktørportalen. Innleveringen bør 

utformes slik at den kan generere mer og bedre informasjon. Domstolene kan 

bruke rapporteringen til å bedre kontrollsystemet for salæroppgaver. 

 

Det bes om at Domstoladministrasjonen i 2019 initierer et arbeid sammen med 

departementet for å avklare statistikkbehovene knyttet til ovennevnte områder.  

  

3. Statistikk over ankesiling i seksårssaker 

Vi viser til Stortingets behandling av Prop. 53 L (2018–2019) Endringer i 

straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.), jf. Innst. 305 L (2018–2019)). Det tas sikte på 

at endringene trer i kraft fra 1. januar 2020. Vi ber Domstoladministrasjonen legge til 

rette for å sikre relevant statistikk (ankefrekvens, ankesilingsprosent osv. for saker med 

strafferamme over seks år) for senere å kunne evaluere lovendringen, jf. reglement for 

økonomistyring i staten § 16. 

 

4. Behandlingen av salæroppgaver i domstolene 
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Justis- og beredskapsdepartementet har forbindelse med FoU-rapportene Analyse av 

stykkpris og medgått tid (her) og Evaluering av bistandsadvokatordningen (her) mottatt 

anbefalinger om at kontrollfunksjonen i domstolene bør styrkes.  

 

Departementet ber Domstoladministrasjonen utrede hvordan behandlingen av 

salæroppgaver og utgifter regnskapsført på de regelstyrte postene kan bedres.   

 

Vi ber om tilbakemelding fra Domstoladministrasjonen innen 10. januar 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Fredrik Bøckman Finstad 

ekspedisjonssjef 

 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Riksrevisjonen 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/analyse-av-godtgjoring-til-advokater-i-straffesaker-og-fri-rettshjelpsaker/id2629845/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-bistandsadvokatordninga/id2643596/
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