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Domstolledere i alminnelige domstoler

Informasjon om behandlingstid i DRL for salærkrav
Domstolenes regnskap- og lønnsseksjon (DRL) har i tråd med gjeldende plan i perioden mai 2020 til mars
2021 tatt over økonomioppgavene fra de alminnelige domstolene i Frostating, Hålogaland, Gulating,
Agder og Eidsivating lagdømmer.
Overføringen fra domstolene i Borgarting lagdømme gjennomføres i mai til september, endret på grunn
av arbeidet med «nye» rettskretser. Jordskiftedomstolene overføres samlet høsten 2021 (tidspunkt ikke
fastsatt).
Behandlingstid for salærkrav i overføringsfasen
DRL har fått tilbakemeldinger om at enkelte aktører tar kontakt med domstolene fordi det etter
overgangen til DRL tar lengre tid enn tidligere å få utbetaling. Det opplyses at aktørene (lokalt) tidligere
har fått utbetalingen innen to uker etter innsendelse. I henhold til salærforskriftens § 6. Salærfastsetting
og utbetaling, skal; Salærfastsetting og utbetaling av salæret skal skje så vidt mulig innen 30 dager.
DRL behandler salærkrav fortløpende etter «eldste dato». DRLs målsetning er å utføre førstekontroll av
fullstendige salærkrav og å oversende til dommer innen fem virkedager etter mottak fra aktøren.
Akkurat nå oppfyller ikke DRL denne målsetningen. Dette beklager vi.
DRL har iverksatt tiltak for å øke kapasiteten på- og effektivisere arbeidsflyten for salærbehandling, for å
sikre raskest mulig utbetaling til aktører.
Overføringen av økonomioppgavene til DRL er en stor omstilling og endringsprosess som vil pågå i hele
2021. Det kan forekomme at enkelte aktører vil bli berørt ved at for eksempel salærutbetalinger kan ta
lengre tid enn tidligere i 2021. I 2022 går DRL over i en mer normal driftssituasjon.
Medarbeidere i domstolene og eksterne aktører kan nå DRL direkte på drlpost@domstol.no eller 73 56
71 50.
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Takk for samarbeidet så langt. Vi ser frem til en fortsatt god dialog og positivt samarbeid med den
enkelte domstol.

Med hilsen
Gunnar Kvitsand
seksjonssjef
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