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DIGITAL SAMHANDLING MED STATSADVOKATEMBETENE

Det vises til tidligere utsendt brev fra riksadvokaten av 13. september 2018 med beslutning om at
vi i hovedsak går over til digital samhandling med statsadvokatembetene. Unntaket for digital
saksbehandling var saker som skulle videre til Høyesterett eller Justis- og
beredskapsdepartementet.
Høyesterett og riksadvokaten har nå blitt enige om rutiner for elektronisk oversendelse av
dokumenter fra Den høyere påtalemyndighet, jfr. vedlagte brev med rutinebeskrivelser av 15.
februar d.å. Det betyr at Riksadvokatembetet fra 10. mars d.å. innfører digital samhandling med
statsadvokatembetene også for saker som skal videre til Høyesterett. Saker som skal til Justis- og
beredskapsdepartementet via riksadvokaten må fortsatt sendes på papir.
Hva gjelder rutiner for overføring av straffesaker endres disse noe i forhold til tidligere praksis,
og i det følgende gis det en foreløpig samlet beskrivelse for digital samhandling med
statsadvokatene. Til orientering har vi benyttet Oslo statsadvokatembeters praksis om digital
samhandling med politiet som modell med noen tillegg og tilpasninger.
1.

Riksadvokaten ønsker ikke lenger påtegninger m.m. oversendt på papir. Men det må alltid
ved overførsel av straffesak i BL også sendes en e-post til Riksadvokatembetet under
adresse postmottak@riksadvokaten.no. For slik e-postkorrespondanse gjelder ikke
offentlighetsloven, jfr. offl. § 2, fjerde ledd. Årsaken til behovet for e-postvarsel i tillegg til
BL-overføring, er at det pr. i dag ikke er fullgod funksjonalitet i BL ved oversendelser
mellom politi, statsadvokat og riksadvokat.

2.

I e-posten skal det i emnefeltet fremgå:
- saksnummer + "digitalsak"
- om det er en hastesak
I tillegg skal klargjøres i e-posten:
- om det er lagringsenheter (lyd- eller videofiler) som sendes med vanlig post

Postadresse:
Postboks 2102 Vika
0125 Oslo

Kontoradresse:
Stortorvet 2
0155 Oslo

Telefon: +47 22 47 78 50
Telefaks: +47 22 33 31 12
E-post: postmottak@riksadvokaten.no

- vedlegge evt. internt notat
3.

Det er viktig at statsadvokatene bruker riktig påtegningsmal i BL. Ved bruk av såkalt
"generell mal" skal det også foretas en teknisk oversendelse, slik at overføringen fremgår i
vår innboks/postkasse i BL.

4.

Dersom det produseres nye dokumenter i BL etter at saken er sendt riksadvokaten og disse
er av betydning for påtalespørsmålet eller klagesaken, sender statsadvokatene en orientering
om dette i en e-post til postmottaket med kopi til saksansvarlig statsadvokat ved
Riksadvokatembetet.

5.

Når saken er behandlet her, sender riksadvokaten påtegning, eventuelle mottatte originale
dokumenter og lyd- og videofiler tilbake til statsadvokaten pr. post. BL-saken overføres på
vanlig måte.

6.

I saker som er tillatt fremmet til behandling i Høyesterett, er det gjort endringer i rutiner som
får betydning når en statsadvokat er oppnevnt som aktor. Disse rutinene fremgår av vedlagte
brev fra Høyesterett, side 2. De vesentlige endringene er at Høyesterett nå ønsker
straffesaken oversendt elektronisk via Altinn. I tillegg utgår ordningen med "sirkling" av
saksdokumentene, og det faktiske utdraget utarbeides i stedet på grunnlag av den digitale
kopisaken.

Det presiseres at vi fortsatt er i startfasen med å erstatte papir med digitale
straffesaksdokumenter, og de nevnte rutinebeskrivelser vil fortløpende bli vurdert. Digital
samhandling vil også være et tema under embetsledermøtet 6. mars d.å., og hvor vi i tillegg vil ta
opp spørsmålet om det er behov for en mer ensartet kommunikasjon mellom statsadvokatene og
politiet, og erfaringer med digital samhandling med domstolene.
Riksadvokaten vil berømme statsadvokatembetene for at alle er i gang med digitale aktorater og
digital samhandling via BL-modulen "Digital straffesak". Med den teknologiske utviklingen
endres våre arbeidsvaner, og det anmodes om fortsatt velvillighet og positiv tilnærming i møte
med nye digitale løsninger. Som dere er kjent med etableres i disse dager IKT-brukerforum for
Den høyere påtalemyndighet, hvor digital samhandling vil være et naturlig tema i tiden
framover.
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(sign)

Berit Johannessen
kst. statsadvokat
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Vedlegg: Brev fra Høyesterett av 15. februar 2019
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