
 
 

 
Postadresse 
Postboks 8027 Dep 
0030 Oslo 
www.sivilrett.no 

Kontoradresse 
Holbergsgate 1 
Org. nr. 
986 186 999 

Telefon 
22991325 
Telefaks 
22991326 

Saksbehandler 
Anne-Line Hovland 
Direktetelefon 
22991360 

E-post 
Anne-line.hovland@sivilrett.no 
 
post@sivilrett.no 

 

Justis- og beredskapsdepartementet 
v/ Sivilavdelingen 
Pb 8005 Dep 
0030 OSLO 
 
 

 
 

    
    
Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 
10.07.2013 10/13029 SGA 2013/1887 ALH 16.10.2013 

 
 
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKIRFT OM DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON  
- HØRINGSSVAR 
 
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev og høringsnotat av 10. juli 2013, og 
utsatt frist for å inngi høringssvar til 16. oktober d.å. 
 
Statens sivilrettsforvaltning, som sekretariat for Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), har 
ingen prinsipielle innvendinger mot de foreslåtte endringer i forskrift for Den rettsmedisinske 
kommisjon av 14. mars 2013. 
 
Vi har imidlertid følgende merknader: 
 

1. Nestleder for leder av kommisjonen 
Statens sivilrettsforvaltning støtter departementets forslag om behovet for en styrking av 
ledervervet i DRK, gjennom en formalisering av nestledervervet. 
 

2. Begrensning i antall ganger leder og nestleder kan gjenoppnevnes 
Statens sivilrettsforvaltning har ingen innvendinger mot dette forslaget.  
 
Etter departementets forslag kan kommisjonens leder og nestleder ikke gjenoppnevnes til 
slike verv når de har innehatt vervet i to sammenhengende perioder. Det fremstår som noe 
uklart for Statens sivilrettsforvaltning om medlemmene etter en periode i DRK uten slike verv, 
igjen kan oppnevnes som leder/nestleder. Vi mener derfor det er behov for en presisering av 
dette i forskriften eller i merknadene til forskriften.  
 

3. Aldersgrense for medlemmer av kommisjonen 
Statens sivilrettsforvaltning har ingen innvendinger mot dette forslaget.  
 
Slik forslaget er formulert, vil det innebære at et medlem som fyller 75 år i 
oppnevningsperioden, må fratre vervet. Det vil da bli behov for oppnevning av et nytt medlem 
for den resterende del av tre-års perioden, noe som kan være uheldig. Et alternativ kan 
derfor være at det fremgår av forskriften eller merknadene at det ikke oppnevnes 
medlemmer som på oppnevningstidspunktet er over 72 år. 
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Utover de endringene som tas opp i denne høringen, ønsker Statens sivilrettsforvaltning å 
gjøre oppmerksom på to andre områder som gjelder DRK, hvor vi også mener det er behov 
for regulering i lov eller forskrift: 
 

1. Taushetsplikt for medlemmer av kommisjonen 
Statens sivilrettsforvaltning mener det bør fastsettes en hjemmel for 
kommisjonsmedlemmenes taushetsplikt. Hittil har dette vært løst ved at medlemmene har 
undertegnet en erklæring. Statens sivilrettsforvaltning er imidlertid av den oppfatning at 
taushetsplikten bør nedfelles i lov eller forskrift. 
 

2. Habilitet for medlemmer av kommisjonen 
Statens sivilrettsforvaltning vil også påpeke at det ikke foreligger særskilte habilitets-
bestemmelser for medlemmer av kommisjonen. Dette i motsetning til de sakkyndige, hvor 
det er gitt habilitetsregler i straffeprosessloven § 142. Habilitetsspørsmål er praktisk, og vi 
anser at det bør nedfelles særskilte habilitetsbestemmelser for DRK i lov eller forskrift. 
 
Dette brevet sendes både pr. e-post, og pr. post. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Thomas Laurendz Bornø 
avdelingsdirektør      Anne-Line Hovland 
        seniorrådgiver 
Elektronisk godkjent 
 
 
 


