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Høring - etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling

Det vises til departementets høringsbrev av 01.12.2010.

Dok 2

Vår erfaring med tredagersfristen i straffeprosessloven § 183. er gjennomgående at det ikke
fra politiets side er snakk om noe overforbruk av den tid som benyttes før en pågrepet blir
fremstilt for fengsling. Således er det vår oppfatning, at det ikke foreligger noe påtrengende
behov for en lovendring på dette punkt.

Om det blir slik som departementet åpenbart legger opp til at fristen reduseres til to dager med
den formulering som er foreslått i siste avsnitt på side 27 i høringsbrevet, er det vanskelig å
forstå at dette ikke vil medføre både økonomiske og administrative konsekvenser. Det
fremstår som noe uklart hvordan departementet oppfatter dagens ordning med fengslingsvakt
på lørdager i praksis er. Departementets beskrivelse i høringsnotatet, peker i retning av at
departementet har den oppfatning at samtlige tingretter i landet har en ordning med
fengslingsvakt på lørdager. Dette medfører ikke riktighet. Det er kun de største domstolene i
landet (Oslo, Bergen, Trondheim? Og Stavanger?) som har dette. Andre domstoler som har
fengslinger, har slik vakt i dag utelukkende knyttet til jul, påske og eventuelt pinse. Innføres
en todagersfrist slik departementet legger opp til, vil det etter vår oppfatning medføre at vi må
ha en permanent ordning med beredskap for fengslinger på lørdag. Dette innebærer at vi må
betale beredskapsgodtgjørelse til en dommer/dommerfullmektig og en funksjonær hver uke
hele året. De to til tre gangene i året, hvor vi til nå har hatt beredskapsvakt for fengslinger på
en lørdag eller helligdag, har vært ivaretatt av en dommerfullmektig og en funksjonær.
Beredskapsgodtgjørelsen til hver av disse er kr. 1.108,-.. Ved innkalling, har
dommerfullmektigen krav på kr. 1.659,- og for hver fengsling utover den første har man krav
på kr. 2.761,-. Funksjonæren har krav på hundre prosent overtidsbetaling. I seg selv innebærer
dette at en nødvendig beredskapsordning vil medføre økte omkostninger for domstolene. I
tillegg vil en 2-dagersfrist med stor grad av sannsynlighet føre til at lørdagsfengslinger blir
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nødvendig relativt hyppig, hvilket derfor vil medføre ytterligere økte omkostninger for
domstolene.

Den forventede hyppigheten i lørdagsfengslinger tilsier at en permanent beredskapsordning
absolutt vil  være  nødvendig. Det vil ikke være en akseptabel løsning at man må vente til
fredag ettermiddag eller lørdag formiddag før retten får vite om det er behov for å behandle en
fengslingsbegjæring på lørdagen og at man først da forsøker å finne en dommer/dfm og en
funksjonær som kan stille opp.

N re 'merike tingrett

Petter J. Johnse
kst. sorenskriver.
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