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STATSBUDSJETT 2010 - INNSPILL FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) har i år valgt å sende et mer utfyllende brev til utvalgte 
fagstatsråder, der vi tar opp flere tema som er av stor betydning for våre medlemmer og for 
tjenestene som de yter.  Vi håper dette kan være nyttige innspill i departementets arbeid med 
neste års statsbudsjett. 
 
Domstolene 
 
Driftsbudsjettene – reversering av kutt og behov for styrking 
I statsbudsjettet for 2009 fikk tingrettene og lagmannsrettene et reelt kutt på 13,3 mill. kroner i 
driftsbudsjettene. Det er beklagelig at den positive saksutviklingen i tingrettene og 
lagmannsrettene blir møtt med reduksjoner i bevilgningene. Kuttet fra 2009 må derfor reverseres 
og fortrinnsvis snus til en generell styrking av driftsbudsjettene i 2010. 
 
Kompetanseutvikling 
Det er sterkt behov for øremerket styrking av kompetansebudsjettet i domstolene. Vi foreslår en 
styrking på 20 mill. kroner for de alminnelige domstolene og 4 mill. kroner for jordskifterettene. 
 
IKT-tiltak 
Det er sterkt behov for fortsatt økt satsing på IKT, deriblant forbedringer i saksbehandler-
programmet Lovisa. En positiv og nødvendig utvikling stopper nå opp pga. for trange budsjetter. 
 
Innføring av tvisteloven 
Innføringen av tvisteloven forutsetter muligheter for elektronisk samhandling med andre aktører, 
samt adgang til videokonferanseutstyr og lydopptak i domstolene. Det er nødvendig med økte 
bevilgninger til innkjøp av det utstyret tvisteloven forutsetter. 
 
Bygningsinvesteringer 
Fase 1 av strukturendringene i domstolene, som ble vedtatt i 2001, er fortsatt ikke ferdigstilt pga 
manglende bevilgninger. I budsjettet for 2010 må det legges inn bevilgninger til nye Sandefjord 
tingsrett (sammenslåing av tingsretter i Vestfold).  
Det er også behov for midler til nye/bedre lokaler til tingsrettene i Rana, Asker og Bærum, Nedre 
Romerrike, Lofoten, Kongsberg og Sunnmøre. Her tilfredsstiller ikke lokalene de mest 
elementære krav til rettslokaler. 

 
 



 
 

 
 
Sysselmannen på Svalbard 
Interessen rundt nordområdene og regjeringens sine ambisjoner har ført til at det ikke er 
samsvar mellom de oppgaver sysselmannsembetet er satt til å løse og driftsbudsjettene. 
En fra før presset budsjettsituasjon ble enda vanskeligere ved at driftsbudsjettet reelt ble 
kuttet med 1 mill. kroner i 2009-budsjettet.  
 
De trange budsjettrammene blir brukt som begrunnelse for å ikke tilsette kontorstøtte-
personalet i faste stillinger, men på gjentatte ettårige kontrakter. Dette  illustrerer behovet 
for økning i driftsbudsjettene. 
 
Kontoret for voldsoffererstatning 
Saker om voldsoffererstatning har økt meget de siste årene, både i antall saker og 
utbetalingsvolum, uten at Kontoret for voldsoffererstatning er tilført økte ressurser. 
Bemanningen er i utgangspunktet på samme nivå som i 2003, da kontoret ble opprettet. 
Misforholdet mellom saksmengde og saksbehandlingsressurser har nå blitt så stort at 
saksbehandlingstiden kan bli urimelig lang. Dette vil føre til forringelse av tilbudet til 
kriminalitetsofre. 
 
Kontoret for voldsoffererstatning skal også drive kontinuerlig målrettet informasjon 
overfor publikum og samarbeidspartnere, både ved oppsøkende virksomhet, produksjon 
av informasjonsmateriell, nettbasert informasjon mv. Trange budsjettrammer gjør at dette 
arbeidet ikke kan prioriteres så høyt som ønskelig. 
 
 
 
NTL ønsker lykke til med arbeidet med budsjettet. Viss ønskelig står vi gjerne til tjeneste med 
mer informasjon/dokumentasjon. 
 
 
 
Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
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