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Timkostnadsnorm för år 2009 
[ regeringsbeslut den 29 november 2007 (Iu2007/9397/DOM m.fl.) gavs Dom
stolsverket i uppdrag att senast den 6 oktober 2008 komma in med underlag för 
timkostnadsnorm för år 2008. I underlaget ska, vid beräkningen av förslaget till 
ny timkostnadsnorm, hänsyn tas tUl kostnadsutvecklingen för de tre senaste 
åren. Underlaget ska även möjliggöra ätt fastställa en särskilt anpassad ämkost-
nadsnorm för sådana rättsliga biträden som inte innehar F-skattsedel. 

På uppdrag av regeringen tog Domstolsverket, i samband med nedläggningen av 
de allmänna advokatbyråerna, fram en metod för beräkning av timkosmads-
norm. Regeringen godtog Domstolsverkets förslag till metod i beslut den 9 no
vember 2000 (}u2000/5167/DOM) och sedan 2001 används metoden. 

I regleringsbrevet för år 2005 gavs Domstolsverket i uppdrag att, efter samråd 
med Sveriges advokatsamfund, göra en uppföljning av metoden för beräkning av 
timkostnadsnorm. I uppdraget ingick att lätnna förslag på en ordning som leder 
till att förändringarna av timkosmadsnormen blir jämnaxe över tiden. Uppdraget 
redovisades den 27 februari 2006 (DV-Rapport 2006:1). I rapporten föreslås in
förandet av en modell med uppräkning av normen där hänsyn tagits till kost
nadsutvecklingen de tre senaste åren. Regeringen har fr.o.m. 2007 givit Dom
stolsverket i uppdrag att vid beräkning av timkosmadsnormen för nästkomman
de år använda denna metod (regeringsbeslut den 13 september 2007 
ju2006/1990/DOMochJu2007/5982/DOM). 

I rcglenngsbrcvet för år 2007 gavs Domstolsverket i uppdrag att analysera och 
lämna förslag pä hur offentliga ombud och andra rättsliga biträden som saknar 
F-skattscdel bör ersättas så att dessa inte överkompenseras i fråga om ersättning 
för arbetsgivaravgifter. Uppdraget redovisades i juni 2007. I rapporten föreslår 
Domstolsverket att timkosmadsnormen ska fastställas till två olika nivåer: dels 
en för rättsliga biträden som innehar F-skattsedel, dels en för de rättsliga biträ
den som inte innehar F-skattsedel. I ovannämnda regeringsbeslut har regeringen 
givit Domstolsverket i uppdrag att fr.o.m. beräkningen av timkosmadsnormen 
för 2008 ta fram ett underlag som möjliggör fastställande av en särskilt anpassad 
timkostnadsnorm för sådana rättsliga biträden som inte innehar F-skattsedel. 

Domstolsverket föreslår att timkosmadsnormen för år 2009 uppräknas med 23 
kr eller 2,13 procent. Timkostnads normen skulle då bli 1 104 kr exklusive mer-
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värdesskatt. För de rättsliga biträden som inte innehar F-skattsedel föreslår DV 
att timkostnadsnormen fastställs till 840 kr (1 104/1,3142). 

Domstolsverkets beräkningar redovisas och kommenteras i bilaga 1 och 2. 

Överläggningar har hållits med såväl Sveriges advokatsamfund som Juseks sek
tion för medlemmar vid advokatbyråer. 

Domstolsverkets generaldirektör kommer i början av december 2008 att faststäl
la taxor som grundar sig på timkosmadsnormen. 

Barbro Thorblad 
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Kommentarer till beräkning av timkostnadsnorm för 
2009 

Metod för beräkning av timkostnadsnorm 
Metoden innebär att timkosmadsnormen för år 2000, som byggde på de allmän
na advokatbyråemas kostnader, utgör bas för de framtida beräkningarna och att 
den debiterbara tiden tills vidare ligger fast på nivån 72,5 procent. För de kost
nadskomponenter som ingår i normen, lönekostoader och-lönebikosmader för 
jurister, lönekostnader och lönebikostnader för biträden, lokalkostoader samt 
övriga kostnader, görs en omräkning me;d hänsyn till förändringar i kostnadsni
vån för var och en av komponenterna. 

Enligt rcgcrmgsbeslur den 13 september 2007 (Ju2007/5982/DOM) ska Dom
stolsverket vid beräkningen av förslag till ny timkostnadsnorm ta hänsyn till 
kosmadsutveckUngen för de tre senaste åren. Underlaget ska även möjliggöra att 
fastställa en särskilt anpassad timkostnadsnorm för sådana rättsliga biträden som 
saknar och inte kan åberopa F-skattsedel. 

I rapporten Uppföljning av metoden för beräkning av timkostaadsnorm (DV-
rapport 2006:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag) föreslog Domstolsverket 
en modell för uppräkning av timkostnads normen efter att hänsyn tagits till kost
nadsutvecklingen för de tre senaste åren. ModeUen innebar att tre års ökningar 
av timkostnadsnormen erJigt fastställd metod dividerades med 3 och detta ge
nomsnittliga ökningstal användes för omräkning av föregående års timkostnads
norm. I enlighet med denna modell beräknas för 2009 först en timkos toad sno rm 
enligt den tidigare fastställda metoden. Därefter divideras ökningarna för 2007, 
2008 och 2009 enligt den fastställda metoden med 3 och detta genomsnittliga 
ökningstal används för omräkning av 2008 års fastställda tinnkostoadsnorm. 

Lönekostnader jurister exklusive lönebikostnader 
Posten ska enligt den tidigare fastställda metoden omräknas med den procentuel
la ärliga u^'ccklingen av månadslöner for ordinarie domare på rådsnivå och icke 
ordinarie domare (assessorer och fiskaler) inom Sveriges Domstolar samt för 
kammaråklagare och assistentåklagare inom Åklagarmyndigheten. Uppgifter om 
löner för augusti månad varje är inhämtas från Domstolsverkets och Åklagar
myndighetens lönesystem och används för omräkningen. 

Domstolsverket föreslår att posten omräknas med 0,84 procent enligt nedanstå
ende tabell. Inom Åklagarmyndigheten har löneutvecklingen varit 3,23 procent 
under perioden augusti 2007 — augusti 2008. Inom Sveriges Domstolar har ingen 
avtälsmässig löneökning skett under denna period. De förändringar som framgår 
av tabellen beror på fasta be fordringsgångar och normal personalomsättning. 
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Tjänste benämning 

Sveriges Domstolar 
Assessor i länsrätt 
Hovrättsassessor 
Hovrätts fiskal 
Hovrättsråd 
Hovrättsråd vice ordf. 
Kammarrättsassessor 
Kammarrättsfiska! 
Kammarrättsråd 
Kammarrättsråd vice ordf. 
Adjungerad ledamot 
Extra adjungerad ledamot 
Länsrättsassessor 
Läns rättsfis kal 
Regeringsrättssekreterare 
Revisionssekreterare 
Rådman 
Tingsfiskal 
Summa 

Aklagamfiyndigheten 
Kammaråklagare 
Assistentåklagare 
Summa 

|m?AWusti 
Antal 

3 
64 

150 
105 

35 
54 
62 
87 
25 
72 
13 
8 

42 
48 
36 

575 
71 

1450 

556 
102 
658 

20.072^gg; |^Augi j?t i 
Genom
sni t ts lön 

43.533 
33.699 
26.303 
48.480 
56,380 
33.998 
26.629 
48.441 
56.584 
30.343 
42.454 
41.500 
28.081 
38.908 
38.272 
48.235 
28.221 

40.863 
27.482 

Antal 

2 
98 

131 
113 

37 
47 
59 
92 
26 
77 

6 
7 

53 
45 
33 

618 
120 

1564 

578 
78 

656 

2008S^Si !^F j ) fä i rdnngt200732008B^ i 
Genom- Procent 
sn i t ts lön 

41.750 
33.585 
26,113 
48,558 
56,733 
33,853 
26.292 
48.242 
56.642 
30,610 
44,800 
40,369 
27.970 
38,662 
38,400 
48.263 
27.947 

42.265 
27,950 

|fti}S§arpf^*^iÉi?eliaöTtHHriTi^S>rrrig^DT^ 

-4,10 
-0,34 
-0,72 
0,16 
0,63 

-0,43 
-1,27 
-0,41 
0,10 
0,68 
5,53 

-2,73 
-0,40 
-0,63 
0.33 
0,06 

-0,97 

3,43 
1,70 

^ ^ ^ 

Viktat 

-0,01 
-0,02 
-0.06 
0,01 
0,01 

-0,01 
-0,05 
-0,02 
0,00 
0.04 
0,02 

-0,01 
-0,01 
-0,02 
0,01 
0,02 

-0,07 
-0,17 

3,02 
0,20 
3,23 

^ ^ O M I 

Lönebikostnader jurister 
Posten ska enligt den tidigare fastställda metoden omräknas med löneutveckling
en men korrigerat med förändringar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, 1 den 
sista självkosmadsberäkningen för de allmänna advokatbyråerna uppgick lönebi-
kostoadema till 49,2 procent. De bestod av semestertillägg, arbetsgivaravgifter 
och försäkringspremier, avgifter tiU kompletterande ålderspension, särskild löne
skatt, avgifter till Trygghetsstiftelsen samt kostförmåner m.m. Lönebikostnader-
na ska utgå från de allmärma advokatbyråemas nivå och variera med förändring
ar i de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. I timkosmadsnormen för 2008 har ni
vån på arbetsgivaravgifterna varit 32,42 procent. Enligt förslag i budgetproposi
tionen ska arbetsgivaravgifterna för 2009 sänkas till 31,42 procent. Posten löne
bikostnader jurister var 48,7 procent i påslag på lönekostnaden år 2008 och blir 
47,7 procent 2009. 

Lönekostnader biträden (inkl. lönebikostnader) 
Posten ska enligt den tidigare fastställda metoden omräknas med löneutveckling
en för personal som är ansluten tiH ST. Löneutvecklingen för domstolssekretera-
rc inom Sveriges Domstolar har varit 0,13 procent under perioden augusti 2007 
— augusti 2008. På samma sätt som för jurister inom Sveriges Domstolar har ing
en avtälsmässig löneökning skett under perioden utan förändringen beror på 
normal personalomsättning. Domstolsverket föreslår att denna post omräknas 
med 0,13 procent. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna har också beaktats vid 
beräkningen. 



Lokalkostnader 
Posten ska enhgt den tidigare fastställda metoden omräknas utifrån förändringar 
i Statskontorets s.k. rikthyror, som fastställs årligen för fem olika s.k. rikthyres-
områden. Antalet inkomna mål (tvistemål exklusive gemensam ansökan och 
brottmål exklusive notariemål) till tingsrätterna de tre senaste åren har använts 
som vikt för sammanvägning av förändringarna i dessa fem områden. Tingsrät
terna har hänförts till det rikthyresområde som gäller för den kommun där re
spektive tingsrätts kansli ar beläget. 

Rikthy res nivåerna för 2009 är höjda i fyra av områdena och oförändrad i ett om
råde. Sammantaget innebär detta att Domstolsverket föreslår en omräkning med 
3,85 procent för denna post enligt nedanstående beräkning. 

RiRt hy r^^ t fäg j^ jflTn^lgmaimioMrdriSMSi 

Stockholm innanför tullarna 

Stockholm utanför tullarna samt 
Solna 

2008 

2,500 

1.275 

2009 1) Procent Viktat 

2700 13.007 8,00 0,92 

1350 4.017 5,88 0,21 

I huvudsak kommuner nära 
Stockholm och vissa storstäder 

1 huvudsak större kommuner 

Övriga kommuner 

Summa 

1.050 

850 

650 

1100 

875 

650 

26.715 

60.942 

8,033 

112.714 

4,76 

2,94 

0,00 

1,13 

1,59 

0,00 

,\^itard^WMl^il»^TOm-gl^| 

1) Genomsnitt av Inkomna mål de senaste tre åren, dvs, juli 2005-juni 2008 

Några förändringar av kommunemas inplacering i rikthyres områ den som påver
kar beräkningen har inte skett. Inte heller-har några organisationsförändringar 
som påverkar beräkningen skett. 

Övriga kostnader 
Posten'ska enligt den tidigare fastställda metoden omräknas med konsumentpris
index (I<PI), som var 289,41 i augusti 2007 och 301,98 i augusti 2008, Utveck
lingen under denna period var således 4,34 procent. Domstolsverket föreslår att 
den konstaterade utvecklingen 4,34 procent används för omräkningen. 

Domstolsverkets förslag 
Ökningarna av timkostnads normen enligt den tidigare fastställda metoden är 
2,62, 2,65 respektive 1,11 procent för 2007, 2008 respektive 2009, Domstolsver
kets förslag till ökning av timkosmadsnormen blir därmed 2,13 procent, vilket 
utgör genomsnittet av de tre årens öknuigar. 

Domstolsverkets förslag till ny timkostnadsnorm för de rättsliga biträden som 
innehar eller kan åberopa F-skattsedel ar därmed 1 104 kr exklusive mervär-



deskatt. För de rättsliga biträden som saknar och inte kan åberopa F-skattsedel 
föreslår Domstolsverket att timkosmadsnormen fastställs till 840 kr 
(1 104/1,3142). 

Det kan noteras att de sänkta arbetsgivaravgifterna innebär sänkta kosmader för 
advokaterna. Effekten kan antas motsvara en timkosmadsnorm som är ungefär 
5 kr högre än den föreslagna. 



2008-09-22 Bilaga 1 

Beräkning av ny timkostnadsnorm (kr) 

Lönekostnader jurister (exki. lönebikostn,) 
Lönebikostnaderjurister 
Lönekostnader biträden (inkl. lönebikostn.) 
Lokalkostnader 
Övriga kostnader 

Summa kostnader 

1999 

308,85 
151,95 
134,47 
72,13 
174,72 

842,12 

1053 

Andel av (otala 
timkostnads-

normen 
0,367 
0.180 
0,160 
0.086 
0.207 

1,000 

Timkostnadsnorm inkl raoms 

Procenluell ökning 

jTimkostnaJsnorm f5r rättsliga biträden som inte har F-skatlscdel 


