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Høring av forslag om endr¡nger ¡ reglene om elektronisk kommunikasjon med
domstolene

Vi viser til departementets høringsbrev av 29. august 2017.

Fredrikstad tingrett er klar over at høringsfristen var ute den l. desember 2017 . Vi tillater oss
likevel å gi slik uttalelse til forslaget:

Fredrikstad tingrett har vært pilotdomstol for Aktørportalen og har benyttet den siden 3.

november 2014. Vi har etter at vi kom med på aktørportalen drevet en utstrakt markedsføring
for å få advokater som prosederer ved Fredrikstad tingrett til å benytte Aktørportalen. Dette
har vi i stor grad lykkes med. Ca. 97 %o av alle advokater ved Fredrikstad tingrett benytter
Aktørportalen og er nå godt fornøyd med det. Av advokatene i Fredrikstad er det nå kun to
advokater som ikke er Aktørportalbrukere.

Vi har innredet to fullelektroniske rettssaler og vil i disse dager ferdigstille vår tredje rettssal
for gjennomføring av elektroniske hovedforhandlinger både for tvistesaker og straffesaker.
Det er således lagt til rette for at vi kan gjennomføre elektroniske hovedforhandlinger, noe vi i
dag g¡ør i stor grad.

Vi mener derfor at bruk av Aktørportalen bør være obligatorisk for advokater og
advokatfullmektiger i kommunikasjonen med domstolene. Vi har i dag flere <halv-
elektroniske>> saker, dvs. saker hvor én av advokatene ikke er portalbrukere. Disse sakene
skaper et unødvendig merarbeid for tingretten. Det er lite effektivt å ha to separate systemer
for kommunikasjonen mellom domstolene og advokatene. Når man nå investerer så mye
midler i Aktørportalen, er det vår oppfatning at det legges til rette for at elektronisk
kommunikasj on med domstolene gjøres obligatorisk.

Vi bemerker også af Aktørportalen nå er betydelig forbedret og i kommunikasjonen med
brukerne har vi erfart at de fleste innkjøringsproblemene er håndtert på en god måte. Det er
lite klager fra advokatene på bruk av Aktørportalen.

Det er også vår oppfatning at bruk av Aktørportalen bør utvides til å omfatte samtlige
domstoler i Norge. Det er ingen grunn til at det skal være forskjell mellom domstoler som
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benytter Aktørportalen og domstoler som ikke gjør det. A- og B-domstoler bør vi ikke fa. Det
er viktig for allmennhetens tillit til rettssystemet at sakene behandles likt i alle domstoler.

Det ligger også en betydelig innsparing å gjennomføre elektroniske hovedforhandlinger - og
utarbeidelse av utdrag i elektroniske saker, er meget enkelt, når sakene er fullelektroniske.
Full innsparing ffir man ikke før alle domstoler er Aktørportalbrukere.

Etter vårt skjønn bør Aktørportalen utvides til å omfatte flere aktører og også omfatte alle
sakstyper.

Uttalelsen er forelagt for dommere, dommerfullmektiger og saksbehandlere ved Fredrikstad
tingrett, som er enig i uttalelsen.
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