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Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring
Domstolkommisjonens andre og siste delutredning, NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt
– Domstolene i endring, med vedlegg:
 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM): Menneskerettslige
rammer for domstolenes uavhengighet
 Øystein Bjerva: Jordskifterettens saksbehandlingsregler – forslag til forenkling
og økt fokus på effektivitet
 Magne Reiten: Oppgaver inn i og ut av jordskifteretten
 DFØ-rapport 2020:5: Et godt råd? Evaluering av Innstillingsrådet for dommere
 Irene Hagen: Kartlegging av regler for føring av muntlig dokumentbevis for
retten i europeiske land
 Gjermund Aasbrenn: Undersøkelse av tilkjente sakskostnader i lagmannsrettene
og Høyesterett
 Ragna Aarli og Arne Krokan: Den digitale dommer
 Stein Evju: Lønnsfastsettelse for dommere – Ordninger og alternativer
 Arne Krokan: Digital transformasjon av domstolene
Både utredningen og noen av vedleggene inneholder forslag til lovendringer.
Domstolkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 11. august 2017 for å utrede
domstolenes organisering. Kommisjonen har tidligere avgitt en delutredning om
strukturen i tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene, se NOU 2019: 17
Domstolstruktur.
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Kommisjonens andre og siste delutredning ble avgitt 30. september 2020.
Delutredningen omhandler domstolenes funksjon og rolle, forvaltning av uavhengige
domstoler og forbedrede arbeidsprosesser i domstolene.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Svarene er offentlige etter
offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringssvar. Vi ber om at
høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.
Frist for å sende inn høringssvar er 27. april 2021.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er
behov for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater eller andre som ikke står
på listen.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør
Vilde Hallgren Bodal
rådgiver
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