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ARBEIDSGRI]PPERÄPPORT OM EFFEKTIVISERING AV
DOMSTOLSBEHAI\DLINGEN AV STRAFF'ESAKER
Riksadvokaten nedsatte 23. april d.å. en arbeidsgruppe for å vurdere påtaleinterne tiltak for
å sikre at ingen hovedforhandlinger blir unødig langvarige. Oppdraget som ble gitt var å
vurdere tiltak og rutiner internt i påtalemyndigheten som kan være egnet til å avgrense
omfanget av slike saker og som kan bidra til at sakene behandles effektivt. Mandatet
varslet dessuten at det som et neste trinn vil bli iverksatt et arbeid med en utvidet
arbeidsgruppe som også omfatter representanter for straffesakens øvrige aktører for å
vurdere rutiner for samhandling mellom disse.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 13. juli d.å. og rapporten er inntatt i riksadvokatens
skriftserie, som ff. ll20l8, tilgjengelig på www.riksadvokaten.no.
Riksadvokaten kan i hovedsak slutte seg til arbeidsgruppens vurderinger, og ber
statsadvokatene og politiet nyttiggføre seg rapporten i sitt arbeid. Det understrekes dessuten
at arbeidsgruppens anbefalinger om tilskjæring av store saker ikke nødvendigvis gir
anvisning på en yttergrense for hva som etter omstendighetene kan og må aksepteres.
Som kjent pågår det et arbeid med å revidere riksadvokatens rundskriv om kvalitet i
straffesaksbehandlingen, og det kan også i andre sammenhenger være aktuelt å gi
direktiver om straffesaksbehandlingen. Dersom påtalejuristene i sitt arbeid med større
straffesaker og i lys av den nå foreliggende rapporten - og det kommende arbeidet om
samhandling mellom aktørene - identifiserer spørsmål det er behov for at det gis nærTnere
retningslinjer om herfra, hører en gjerne om det.

CL

Tor-Aksel Busch

Postadresse:
Postboks 2102Yika
0125 Oslo

Kontoradresse:
Stortorvet 2
0155 Oslo

Telefon: +47 22 47 78 50
Telefaks: +47 22 33 3l 12
E-post: postmottak@riksadvokaten.no

#
W

RIKSADVOKATEN
Den norske Dommerforening, Norges Juristforbund
Kristian Augusts gate 9
0164 OSLO

Advokatforeningen
Kristian Augusts gate9
0164 OSLO

vÅn nEr'.:

ÐERES REF

20 1 8/00600-0 I 0

DATO

RTO/ggr

13.08.2018

611

UTYIDET ARBEIDSGRUPPE OM EFFEKTIVISERING AV
DOMSTOLSBEHANDLINGEN AV STRAF'FESAKER
Det vises

til tidligere kontakt om ovennevnte.

Riksadvokaten nedsatte som kjent en arbeidsgruppe 23. april d.å. for å vurdere
påtaleinteme tiltak for om mulig å sikre at ingen hovedforhandlinger blir unødig
langvarige. Oppdraget som ble gitt var å vurdere tiltak og rutiner intemt i
påtalemyndigheten som kan være egnet til å avgrense omfanget av slike saker og som kan
bidra til at sakene behandles effektivt. Mandatet varslet dessuten at det som et neste trinn
vil bli iverksatt et arbeid med en utvidet arbeidsgruppe som også omfatter representanter
for straffesakens Øvrige aktører for å vurdere rutiner for samhandling mellom disse.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 13. juli d.å. og rapporten er inntatt i riksadvokatens
skriftserie, som ff. ll20t8, tilgjengelig på www.riksadvokaten.no.
En har på bakgrunn av den foregående kontakt forstått det slik at Dommerforeningen kan
tenke seg å lede det kommende arbeidet om samhandling mellom straffesakens aktører, og
dessuten kan stå for arbeidsgruppens sekretariatsfunksjon. Det legges således til grunn at
Dommerforeningen vil vurdere å ta initiativ til igangsetting av det videre arbeidet, herunder
ved å utforme utkast til mandat. I den anledning vises det til arbeidsgrupperapporten punkt

1.1,4.4 og5.
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Fra påtalemyndighetens side vil førstestatsadvokat Bard Thorsen, Økokrim - som ledet
arbeidsgruppen som nå har avgitt sin rapport - kunne stilles til disposisjon som medlem
den utvidede arbeidsgruppen. Videre kan politiinspektør May-Britt Erstad, Vest
politidistrikt, delta videre som representant for påtalemyndigheten i politiet.
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Med vennlig hilsen
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