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Fra: Åshild Tveit
sendt: 30. april  2009 08:41
Til: Åshild Tveit
Emne: VS: 200900400 Høring  -  Midlertidig undersøkelsesutvalg om psykisk
helsevern  -  Høringsfrist  30042009

Fra: Berg, Audun Hognes [mailto :Audun.Berg@domstoladministrasjonen.no]
sendt: 29. april 2009 15:05
Til: Brita  A Mellin-Olsen
Kopi : Langbach, Tor
Emne: 200900400 Høring - Midlertidig undersøkelsesutvalg  om psykisk  helsevern -
Høringsfrist 30042009

vi viser til e-post av i dag, med oversendelse av ovennevnte høring med
høringsfrist 30. april 2009.

som nevnt i høringsnotatet vil bevisopptak i medhold av domstolloven § 43 være
en mulig følge av utvalgets arbeid. Fra punkt 7 hitsettes:

"Det antas at lovforslaget vil innebære økonomiske konsekvenser av liten
betydning. Det kan tenkes at domstolene vil få merarbeid og derved økte
kostnader, som følge av at utvalget har anledning til å begjære bevisopptak
etter domstolsloven § 43."

i høringsnotatet er det vist til 18 tilfeller i den aktuelle tidsperioden. Det
er ikke mulig å forutsi hvor mange forklaringer utvalget vil ta opp i hver
enkelt sak. videre er det selvfølgelig ikke mulig  å si noe om  hvor mange
bevisopptak etter domstolloven § 43 annet ledd, jf § 44, det vil være behov for.
DA legger ellers til grunn at en begjæring om bevisopptak etter domstolloven §
43 annet ledd følger tvistelovens vernetingsregler. Utvalget vil etter all
sannsynlighet ha verneting i Oslo, men tvistelovens vernetingsregler åpner for
at begjæring om bevisopptak kan fremmes for tingretten hvor den aktuelle
personen  som bevisopptaket gjelder, har tilhold, jf tvisteloven § 4-4 (1). selv
om mindre  tingnetter i regelen vil være mer sårbar enn større tingretter, er DA
av den oppfatning av at det per i dag ikke er grunn til å tro at utvalgets
arbeid vil medføre et så stort antall bevisopptak at dette krever  økonomiske
eller administrative tilpasninger i domstolene. vi vil imidlertid understreke at
dersom det i utvalgets arbeid viser seg at mindre domstoler vil få et større
antall bevisopptak, bør dette formidles til domstolen og DA så tidlig  som mulig
slik at dette kan forberedes ved domstolen.

ut over dette har ikke DA  bemerkninger til høringen.
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