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Elektronisk samhandling i justissektoren
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Domstoladministrasjonen

 Administrativ overbygning for Domstolene i Norge

 Høyesterett

 6 lagmannsretter

 68 tingretter 

 34 jordskifteretter 

 5 jordskifteoverretter

 Finnmarkskommisjonen

 Vel 2000 ansatte i domstolene, hvorav 90 i DA 

 Lokalisert på 104 steder/bygg i Norge
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Min definisjon på elektronisk samhandling 

 elektronisk kommunikasjon, samarbeid og informasjonsutveksling

• Bruk av video for å avhøre vitner

• Politi.no – nettstedet for elektroniske anmeldelser og tips

• Berammingslistene på domstol.no 

• Advokat som en sender epost/SMS til dommeren

• Lovisa sin kommunikasjon med enhetsregisteret i  

Brønnøysund ved konkurssaker

• Overføring av avgjørelser til rettsinformasjonstilbydere

Eksempel:
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Domstolenes sakstyper 

Straffesaker
Enedommersaker 

Meddomsrettsaker 

Sivile saker
Tvistesaker

Tvangssaker

Skjønn

Gjeldsordning

Konkurs

Skifte
Forvaltningssaker 
Dødsfallsbehandling 

Notarialforretninger

Vergeoppnevninger

Vigsler/partnerskap

Testamentoppbevaring §
Mer enn 120 000 saker behandles årlig!
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Samhandling i justissektoren - straffesak

Pågående samarbeidsprosjekter:

• Justisnett indre

• Ny løsning for ”stifinner”

• Tjenesteutvikling

Politi - Kriminalomsorg - Domstol

Hovedaktørene:
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Samhandling i justissektoren - straffesak

Politiet sine prosjekter:

• politi.no - nettstedet for elektroniske anmeldelser og tips

• SIS II  - ny etterlysningsløsning for Norge med integrasjon mot SIS 

og Interpol

• Ny signalementsløsning og ny løsning for grensekontroll

• Nødnett, ringe opp fra politiets applikasjoner, opprinnelsessøk

• Integrasjon ifm DNA-løsninger hos politiet og Rettsmedisinsk 

institutt basert på ny plattform

• Tilgang til EU sitt biometri og DNA-register
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Samhandling i justissektoren – sivile saker

Pågående prosjekter:

• Lovisa og Arvid (arveavgift)

• Kategorisering og strukturering av avgjørelser

• Avgivelse til rettsinformasjonstilbydere, kategorisert

• Elektronisk samhandling med advokater i sivile saker 
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Elektronisk samhandling - eksempler fra utlandet

USA

Med 210 miljoner kronor i finansiering från regeringen ska en ny

enhet på justitiedepartementet en gång för alla göra rättsväsendet 

papperslöst. "Den här gången är det verkstad", säger projektets chef 

Cecilia Hegethorn Strömgren. 

ECF is a fully automated case management system 

that allows users (both internal and external) to file their

own documents

Sverige



9

Elektronisk samhandling - eksempler fra utlandet

Frankrike

Notarialløsning med elektronisk signatur.

Satser på nytt intelligent system med saksflyt, Aramis. 

Spania

Imponerende god på samhandlingsløsninger, mobiltelefon er sentralt 

i løsningen.

http://www.uyap.gov.tr/english/book/uyapbook.pdf http:

//www.uyap.gov.tr/english/index.html

Tyrkia

http://www.uyap.gov.tr/english/book/uyapbook.pdf
http://www.uyap.gov.tr/english/index.html
http://www.uyap.gov.tr/english/index.html
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EUROPEAN JUDICIAL ATLAS IN CIVIL MATTERS

SEMINAR VED  EUROPEAN 

INSTITUTE OF PUBLIC 

ADMINISTRATION (EIPA)

MARS 2009

ELECTRONIC TECHNOLOGY IN 

THE FIELD OF JUSTICE
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E-justice portal 2009/2010

The European e-Justice portal will provide for European citizens in 

their language practical information on judicial system and 

procedures. This portal aims to increase visibility and help in order to 

improve access to justice for European citizens. In particular, the 

portal will contain European and national information on victims’ 

rights in criminal cases, their rights to compensation, the fundamental 

rights enjoyed by citizens in each Member State, and fundamental 

principles relating to the citizen’s ability to initiate proceedings before 

a court in another Member State. 
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Hva kan vi gjøre mens vi venter?
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Forbereder oss til elektronisk samhandling!

• Strukturerer dataene

• Standardiserer teknologien

• Lærer

• Samarbeider

• Opparbeider oss mot!
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Hvem er pådriverne for elektronisk samhandling?

og hvorfor dytter de?
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Brukerne av tjenestene er pådrivere!

• Fleksibilitet 

• Effektivitet

• Kvalitet

De forventer:

Papirløse domstoler, miljø og økonomiske gevinster 

er ”underordnede” faktorer…


