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OVERSENDELSE AV ARBEIDSGRT]PPERAPPORT OM EFFEKTTVISERING AV
DOMSTOLSBEHANDLINGEN AV STRAFF'ESAKER

Riksadvokaten har over lengre tid sett behov for å iverksette tiltak for å hindre at
hovedforhandlinger blir unødig langvarige. Som kjent ble det 23 . april 201 8 nedsatt en

arbeidsgruppe for å vurdere tiltak og rutiner internt i påtalemyndigheten som kan være egnet til å

effektivisere domstolsbehandlingen. Arbeidsgruppens rapport er publisert i riksadvokatens
skriftserie nr.ll20l8, og er tilgjengelig på www.riksadvokaten.no.

I mandatet til nevnte arbeidsgruppe var det varslet at det ville bli iverksatt et arbeid med en
utvidet arbeidsgruppe som også omfatter representanter for straffesakens øvrige aktører for å

vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak ved behandlingen av straffesaker, og for å lage rutiner
for samhandling mellom de ulike aktørene.

Domstoladministrasjonen, riksadvokaten, Den norske Dommerforening og Den Norske
Advokatforening oppnevnte i februar 2019 i fellesskap en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide
felles retningslinjer for behandlingen av straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene. Deres
rapport ble avgitt den 13. d.m., og er for påtalemyndighetens del en naturlig fortsettelse av
arbeidet med interne tiltak og rutiner i påtalemyndigheten for å effektivisere
straffesaksbehandlingen. Rapporten, som følger vedlagt, er offentlig tilgjengelig, og vil bli lagt ut
på riksadvokatens hjemmeside.

Riksadvokaten slutter seg til arbeidsgruppens vurderinger, og det forutsettes at rapporten studeres
îøye. En forventer at statsadvokatene og politiet nfitiggtrør seg den i sitt arbeid med aktorering av

straffesakene, herunder at de nye retningslinjene aktivt tas i bruk. Riksadvokaten vil særlig
understreke viktigheten av at påtalemyndigheten i større grad enn i dag tar initiativ til dialog med
forsvarer før hovedforhandlingen i omfattende saker for å undersøke om det kan oppnås en felles
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forståelse og enighet om hele eller deler av sakens faktum eller rammene for bevisføringen.
Videre er det viktig at påtalemSmdighetens rettslige og faktiske anførsler klargjøres og åpent
kommuniseres slik at forsvarer kan utøve sitt oppdrag på en tilfredsstillende måte.
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