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Statsbudsjettet 2019 Supplerende tildelingsbrev Domstoladministrsjonen
Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om saksbehandlingstid og effekltivitet i
tingrettene og lagmannsrettene
Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 20. desember 2018. Videre
viser vi til Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i
tingrettene og lagmannsrettene, Dokument 3:3 (2019–2020)(se her). Riksrevisjonen
peker på flere kritikkverdige forhold i undersøkelsen.
Riksrevisjonen har gjort følgende hovedfunn:
 En vesentlig andel av domstolene når ikke Stortingets mål for
saksbehandlingstid.
 Frister angitt i straffeprosessloven og i tvisteloven overholdes ikke.
 Det er potensial for effektivisering i tingrettene.
 Det er variasjon i bruk av lovens virkemidler i forbindelse med
saksbehandlingen.
 Eksterne faktorer påvirker i stor grad saksbehandlingstiden og effektiviteten.
 Det er svakheter i oppfølgingen av domstolene.
Riksrevisjonen gir den mest alvorlige formen for kritikk, svært alvorlig, til at ikke flere
tingretter når Stortingets mål i straffesaker.
Departementet samarbeider med Domstoladministrasjonen om flere tiltak knyttet til
struktur, digitalisering og regelverk for å øke effektiviteten og bedre måloppnåelsen i
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domstolene. I tillegg til de overordnede rammene som departementet bidrar til, er det
Domstoladministrasjonen, og domstolene selv, som har mange av virkemidlene for å
øke effektiviteten og bedre måloppnåelsen. Departementet ber
Domstoladministrasjonen sette seg nøye inn i Riksrevisjonens undersøkelse og kritikk.
Domstoladministrasjonen skal utarbeide en konkret plan for oppfølging av
Riksrevisjonens funn og anbefalinger. Departementet ber om at planen sendes
departementet innen 10. desember 2019.
Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse blir tema i møtene mellom
Domstoladministrasjonen og departementet, både på politisk og administrativt nivå.
Departementet ber om at Domstoladministrasjonen i årsrapporten for 2019 rapporterer
på status i oppfølgingen av undersøkelsen, samt på måloppnåelse knyttet til fristene
angitt i straffeprosessloven og tvisteloven.
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