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Statsbudsjettet 2020 - Supplerende tildelingsbrev nr. 4 

Domstoladministrasjonen  

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til tildelingsbrev 7. januar 2020, supplerende 

tildelingsbrev nr. 1 17. mars 2020, supplerende tildelingsbrev nr. 2  

3. april 2020 og supplerende tildelingsbrev nr. 3 25. juni 2020. 

 

Departementet har en intern bevilgning til forskning og utviklingsprosjekter (FoU) i 

justissektoren. I 2020 er det satt av 0,4 mill. kroner over kap. 400, post 23 til et FoU-

prosjekt om beramming i domstolene. Det er planlagt at prosjektet skal gå over to år, 

med en total ramme på 0,8 mill. kroner. Formålet med prosjektet er å utrede tiltak for å 

bedre systemet med beramming av saker i domstolene, jf. Riksrevisjonens rapport om 

saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene. Prosjektet kan se på både 

mulighet for å bedre systemene for beramming gjennom å utvikle digitale løsninger for 

beramming, og en juridisk utredning for å se på ev. regelverksendringer for å øke 

domstolenes handlingsrom til å beramme saker effektivt. Vi viser for øvrig til 

departementets FoU-strategi (se her.) 

 

Departementet gir Domstoladministrasjonen (DA) fullmakt til å belaste kap. 400, post 

23 med 0,4 mill. kroner i 2020, merk belastningen «FoU - Beramming i domstolene». 

Midlene skal brukes i tråd med overnevnte formål. Dersom deler av bevilgningen på 0,4 

mill. kroner for 2020 ikke blir brukt inneværende år, kan beløpet overføres til 2021. DA 

søker da om overføring av beløpet på lik linje med overføring av øvrig ubrukt 

bevilgning.  

 

Departementet ber om å bli holdt orientert om innretning og fremdrift på prosjektet. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/302c6a76442a46d1b785d9399c399c19/jd_fou-strategi_2015-2019.pdf
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Dette blir også tema i de administrative møtene mellom DA og departementet. Vi ber 

om at DA orienterer kort om status for prosjektet i årsrapporten for 2020.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør 

Anne Guro Dimmen 

seniorrådgiver 
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