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STYREPROTOKOLL
Styremøte mandag 13. mars 2006
Haugesund
Til stede:

Styreleder Karl Arne Utgård
Nestleder Helge Aarseth
Styremedlem Jan Fougner
Styremedlem Kjersti Graver
Styremedlem Ole Henrik Magga
Styremedlem Turid Moldenæs
Styremedlem Anne S. Nordmo
Styremedlem Kirsti Ramberg
Styremedlem Magne Reiten

Til stede fra administrasjonen:
Direktør Knut Sæther
Avdelingsdirektør Jann Ola Berget (frem til sak 06/19)
Avdelingsdirektør Willy Nesset
Førstekonsulent Tone Øhrbom, styresekretær
Sted:
Tid:

Rica Maritim Hotel, Haugesund
Kl. 12.00-17.00

Fra kl. 09.00 til kl. 12.00 ble det gjennomført møte med følgende domstolene representert ved:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sorenskriver Bjørn Solbakken (Karmsund)
Kst. sorenskriver Arne Vikse (Haugesund)
Sorenskriver Knut Gramstad (Sunnhordland)
Sorenskriver Jan Høyland (Jæren)
Jordskifterettsleder Oddmund Roalkvam (Haugalandet og Sunnhordland)
Dommerfullmektig Renate Støa (Sunnhordland) for Dommerfullmektiggruppen
Konsulent Karen Bal (Karmsund) for Parat

Forfall: Sorenskriver Geir Tonning (Sandnes), sorenskriver Inger Labråthen (Dalane), sorenskriver
Klaus Skjeldal (Hardanger), NTL har ingen medlemmer i området.

Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140.
E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no Organisasjonsnr. 984 195 796.
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Møtet med representanter fra domstolene
Saker som ble diskutert:
a) Status fra domstolene, forventninger/synspunkter til DA
b) Dommerfullmektigordningen
c) LOVISA
d) Problemer knyttet til berammelse
e) LOK-prosjektet

Sak 06/12

Godkjenning og underskriving av protokollen fra styremøtet 13. februar
2006
200600079-2

Protokollen fra styremøtet 13. februar 2006 er godkjent ved sirkulasjon. Den
ble underskrevet av de møtende.
Sak 06/13

Direktøren orienterer
Hovedpunkter i kompetanseutvikling i 2005
Det ble tildelt ca. 17,5 mill. kr. til kompetansearbeid i 2005. Midlene ble
benyttet til ulike aktiviteter for alle grupper ansatte i domstolene og DA.
DAs innspill til RNB 2006
Innspill som DA har oversendt Justisdepartementet til utarbeidelsen av revidert
nasjonalbudsjett for 2006 (RNB) ble opplyst.
Status LOK på dommermøtet 2006
Det er satt av én time til LOK på dommermøtet. Direktøren orienterte om at
det vil bli innlegg også fra andre enn lagdommer Arild Kjerschow under dette
punktet.
Vedtak for orienteringssakene:
Til orientering.

Sak 06/14

Tvistesak Caiano AS – erstatningssøksmål etter tilbudskonkurranse om
leie av nytt tinghus i Haugesund – vedtakssak
200301574

Direktørens sakssammendrag:
Caiano AS har tatt ut stevning mot DA for Trondheim tingrett. Tvisten gjelder
krav om erstatning for at selskapet ikke ble tildelt leiekontrakten for
Haugaland tingrett etter tilbudskonkurranse avholdt høsten 2004. Det er
nedlagt påstand om erstatning oppad begrenset til 10 mill. kr. Saksøker krever
prinsipalt erstattet den positive kontraktsinteresse, og subsidiært den negative
kontraktsinteresse.
DA er uenig i saksøkers vurdering, og bestrider at det foreligger grunnlag for
erstatningsansvar.

DA STY06 styremøte02 protokoll

Side 3 av 6

Regjeringsadvokaten er DAs prosessfullmektig i saken, og videre fremdrift
vil skje i samråd med denne. DAs styre vil bli holdt løpende orientert om
utviklingen.
Direktørens innstilling:
Til orientering.
Merknad fra styret:
Styret skal orienteres straks i saker der DA mottar stevning eller tilsvarende.
Vedtak:
Til orientering.
Sak 06/15

Domstolene i Norge 2005 – orienteringssak
Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 06/16

Sikkerhet og beredskap i domstolene – orienteringssak
200600809

Direktørens sakssammendrag:
DA ønsker å iverksette et arbeid for å sikre at domstolene og DA har
tilstrekkelig sikkerhet og beredskap i forhold til mulige trusler og uforutsette
hendelser. Som første steg i arbeidet planlegges det å gjennomføre risiko- og
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for domstolene og DA. For å gi området
oppmerksomhet og framdrift, har en seniorrådgiver fått sikkerhet og
beredskap som sitt hovedarbeidsområde. Arbeidet er nå i en forberedende
fase.
Direktørens innstilling:
Til orientering.
Vedtak:
Til orientering.
Sak 06/17

Regnskapet for 2005 – avsluttende oppstilling. Analyse av regnskapet
2005 – orienteringssak
Direktørens sakssammendrag:
Det ble orientert om regnskapet for 2005 og utgiftsfordelingen i domstolene.
Direktørens innstilling:
Til orientering.
Vedtak:
Til orientering.
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Anvendelse av ubundne midler fra overføringene 2005 – vedtakssak
Direktørens sakssammendrag:
Styret ble forelagt forslag til prioriteringer for anvendelsen av ubundne midler
fra 2005.
Direktørens innstilling:
Styret sluttet seg til prioriteringene.
Vedtak:
Styret slutter seg til prioriteringene. Direktøren kommer med konkrete forslag
til neste styremøte.

Sak 06/19

Høringssvar ikraftsetting av ny tvistelov – vedtakssak
200600531

Direktørens sakssammendrag:
Justisdepartementet foreslår ikraftsetting av tvisteloven fra 1. juli 2007. Det er
ennå ikke avklart i hvilken grad DA tilføres friske midler for innføringsløpet,
og avklaring av dette spørsmålet kan antakelig ikke ventes før i revidert
nasjonalbudsjett. Før ikraftsettingen må opplæring av dommere og
saksbehandlere samt nødvendige endringer i LOVISA være gjennomført.
Sistnevne aktivitet er mest tidkrevende, og er tidsberegnet til 15-18 måneder.
Direktørens syn er derfor at DA bør gå inn for ikraftsetting 1. januar 2008.
Direktørens innstilling:
DA går i høringssvaret inn for ikraftsetting 1. januar 2008, og opprettholder
for øvrig tidligere standpunkt om helhetlig innføring av loven og behovet for
friske midler.
Vedtak:
DA går i høringssvaret inn for ikraftsetting 1. januar 2008, og opprettholder
for øvrig tidligere standpunkt om helhetlig innføring av loven og behovet for
friske midler. Høringssvaret utformes for øvrig i samsvar med utkastet med de
endringer som er gjort i styremøtet.
Sak 06/20

Personalsak – unntatt offentlighet, jf. offl. §§ 5a og 5, annet ledd bokstav a

Sak 06/21

Enhetsinformasjon fra Juridisk enhet
Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 06/22

Eventuelt
1) Arbeidsrettssaker
Administrasjonen forbereder sak til styremøtet 24. april 2006.
2) Anker fra trygderetten
Administrasjonen forbereder sak til styremøtet 24. april 2006.
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3) Rammeplan for styret
Administrasjonen forbereder sak til drøfting i styremøtet 24. april 2006,
og det tas sikte på vedtakssak i møtet 7. juni 2006.
4) Jordskifterettene
Administrasjonen presenterer årsrapportene fra jordskifterettene på
styremøtet 24. april 2006.
Administrasjonen forelegger for styret notat om ordningen med
overingeniører med allment løyve.
Administrasjonen forelegger for styret et notat om fastsettingen av lønn
for dommerne i jordskifterettene og også en orientering om faktisk
avlønning.
5) Dommerlønn
6) Internasjonalt arbeid
Styreleder og nestleder har besøkt domstolsadministrasjonens styre i
Irland. Det gjennomføres tilsvarende tur til København.
Det tas sikte på en reise for styret og for representanter for
administrasjonen til Nederland tidlig til høsten.
7) Utlysing av lagmann i Borgarting
Direktørens redegjørelse:
Det er gjennomført intern utlysing av ledig stilling som lagmann i
Borgarting lagmannsrett. Det er reist spørsmål om ikke stillinger av denne
karakter bør lyses ut eksternt. Innstillingsrådet for dommere har ikke
behandlet dette prinsipielle spørsmålet. I saker av lignende karakter er det
opplyst at det noen ganger kun har vært intern utlysing. Årsaken til at kun
intern utlysing skjedde, var at det ikke er økonomi til ny stillingshjemmel.
Ansettelse av eventuell ekstern søker, må finansieres innenfor
lagmannsrettens eget budsjett.
Vedtak:
Embetet som lagmann i Borgarting lagmannsrett utlyses offentlig.
8) Arbeidsgruppe Etisk regelverk for dommere
Lagmann Anne Lise Rønneberg har meldt at hun må trekke seg som
medlem av arbeidsgruppe Etisk regelverk for dommere. Tilsynsutvalget
for dommere har foreslått at lagdommer Kari Mjølhus erstatter lagmann
Anne Lise Rønneberg som medlem i arbeidsgruppen.
Vedtak:
Kari Mjølhus oppnevnes som medlem i arbeidsgruppe Etisk regelverk for
dommere.
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Protokollen godkjent:

Karl Arne Utgård
styreleder

Helge Aarseth
nestleder

Jan Fougner

Kjersti Graver

Ole Henrik Magga

Turid Moldenæs

Anne S. Nordmo

Kirsti Ramberg

Magne Reiten

