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Høringsuttalelse -forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 
2005 

Det vises til brev av 17. juni 2014 med høringsnotat og vedlegg, med frist til17. septemberfor å avgi 
uttalelse. 

Justisdepartementet har opplyst at straffeloven 2005 skal settes i verk sommeren 2015, og at det nærmere 
tidspunktet vil kunne fastsettes med nærmere sikkerhet når proposisjonen med forslag til lov om 
ikraftsetting av straffeloven 2005, fremmes. 

Domstoladministrasjonen ser ikke grunn til å kommentere de de materielle bestemmelsene i straffeloven 
2005 mv som i utgangspunktet er gjenstand for denne høringen. Vi deler imidlertid Den norske 
Dommerforeningens syn på den foreslåtte overgangsbestemmelsen i § 3, og gir tilslutning til den 
begrunnelse som fremkommer i foreningens brev av 3. september 2014 til departementet. 

Domstoladministrasjonen vil fremheve at det må være tid og ressurser nok til at alle aktører i 
straffesakskjeden er på et akseptabelt kompetansenivå når loven trer i kraft. Dette gjelder polit i, 
påtalemyndighet, forsvarere, bistandsadvokater og i domstolene. Kvaliteten på behandlingen av den 
enkelte sak, vil nødvendigvis ikke kunne opprettholdes dersom ikke alle aktørene har fått det nødvendige 
påfyll av kompetanse. Slik den økonomiske sit uasjonen er i domstolene, har det så langt ikke vært rom for å 
avsette midler til kompetansetiltak for dommere og saksbehandlere knyttet til ny straffelov. 

Vi antar at saksflyten fra påtalemyndigheten og til domstolen vil kunne reduseres i en periode fra 
ikrafttredelsestidspunktet, noe som vil innebære en opphopning av ikke-påtaleavgjorte saker hos 
påtalemyndigheten som igjen må tas igjen på et senere tidspunkt. Dette vil få betydning for 
saksbehandlingstiden også hos domstolene. Dersom oppgraderingen av politiets eksisterende dataverktøy 
ikke fungerer optimalt fra første stund, vil dette ytterligere forsterkes. 

Domstoladministrasjonen vil videre fremheve at også domstolene må gjøre endringer i eksisterende 
dataverktøy, og da særlig saksbehandlingssystemet Lovisa. En utredning om som omhandler konsekvenser 
for domstolene er planlagt fra vår side i løpet av høsten. Omfanget av endringene i domstolenes systemer, 
og dermed den tidsbruk som er nødvendig og hvilke kostnader det innebærer, vil avhenge av de endringer 
som må foretas i politiets og eventuelt kriminalomsorgens datasystemer. Disse spørsmål er på det 
nåværende tidspunkt ikke avklart. Vi legger til grunn at politiet vil informere og involvere 
Domstoladministrasjonen i arbeidet med å oppgradere politiets systemer, noe Domstoladministrasjonen er 
avhengig av for å starte sitt arbeid. 
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Vi antar at domstolenes tidsbruk på hver enkelt straffesak vil øke noe i en overgangsperiode selv med 
fungerende dataverktøy og et akseptabelt kompetansenivå. Noen permanent økning i ressursbehov vil 
ikrafttredelsen neppe medføre. Dersom politiets eller domstolenes saksbehandlingsverktøy ikke er fullt 
oppdatert og fungerende, vil saksbehandlingstiden imidlertid kunne øke betydelig. 

Med hilsen 

Solveig Moen 
avdelingsdirektør 

Benedicte Aas 
seniorrådgiver 
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