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Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm

Domstolsverkets rapport Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm, DV-

rapport 2006:1, inkom till regeringen i februari månad.

I skrivelse av den 29 maj 2006 har Advokatsamfundet begärt att de felaktigheter som

rapporten utvisar avseende den nuvarande timkostnadsnormen omgående måste beredas

så att felaktigheterna i den nuvarande timkostnadsnormen kan beaktas vid

Domstolsverkets beräkningarna inför fastställandet av timkostnadsnormen for 2007.

Enligt uppgift från Justitiedepartementet pågår alltjämt beredningen av rapporten.

Vid utförandet av regeringens uppdrag anförde Domstolsverket att det var av yttersta vikt

att den enkät som ingick i uppföljningen kunde skickas ut innan sommaren 2005. På

grund av olika förseningar kunde inte enkäten skickas ut förrän i mitten av juni månad.

Utskicket blev felaktigt och ett nytt utskick fick därefter ske i midsommarveckan.

Svarsfristen för enkäten angavs till l september 2005. Trots förlängning av svarstiden blev

svarsfrekvensen mycket låg. En orsak till detta är enligt Advokatsamfundets uppfattning .

ätt undersökningen till alldeles övervägande del utfördes under semestertid.
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Med beaktande av den skyndsamhet med vilket regeringens uppdrag till Domstolsverket

fick bedrivas finner Advokatsamfundet det mycket anmärkningsvärt att inte några

åtgärder, med hänvisning till uppföljningens resultat, har vidtagits från

Justitiedepartementets sida inför de årliga överläggningarna mellan samfundet och

Domstolsverket och inför regeringens fastställande av timkostnadsnormen.

Advokatsamfundet hemställer om besked om att de felaktigheter som den nuvarande

timkostnadsnormen innehåller kommer att beaktas vid fastställandet av

timkostnadsnormen för 2007. Ett skyndsamt besked i frågan är av största vikt då

Advokatsamfundet är kallat till överläggningar med Domstolsverket under vecka 39.

Som ovan
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