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beräkningsmodell 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att överväga om beräknings
modellen för timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet bör 
förändras. 

Om Statskontoret gör bedömningen att beräkningsmodellen bör 
förändras ska Statskontoret lämna förslag till en ny beräkningsmodell 
och därvid ange vad timkostnadsnormen för 2012 skulle vara, om den 
föreslagna beräkningsmodellen skulle ha använts. Statskontoret ska 
beräkna och redovisa förslagens kostnadseffekter för anslaget Rättsliga 
biträden. 

Statskontoret ska redovisa uppdraget till regeringen Qustitie-
departementet) senast den 31 december 2011. 

Bakgrund 

Ersättningen till biträden inom rättshjälpsområdet, bl.a. rättshjälps
biträden, offentliga försvarare och målsägandebiträden, styrs av den s.k. 
timkostnadsnormen. Timkostnadsnormen ska motsvara den ersättning 
per timme som får anses skälig. Av normen framgår således vilken 
ersättning per arbetad timme som ett biträde inom rättshjälpsområdet 
har rätt till. Timkostnadsnormen ligger också till grund för de taxor som 
i vissa fall gäller för ersättningar till offentliga försvarare och 
målsägandebiträden samt för ersättning för tidsspillan. 

Timkostnadsnormens storlek fastställs årligen av regeringen i förord
ningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet. Till 
grund för det beslutet ligger ett beräkningsunderlag som Domstols
verket upprättar och ett förslag från Domstolsverket om vilken nivå 
timkostnadsnormen ska uppgå till under nästkommande år. 

Postadress Teletonvåxel E-post: fegislratorajustice.minislry.se 
103 33 Stockholm 08-405 10 00 

Besöksadress Telefax Telex 
Rosenbad 4 08-20 27 34 178 20 PREMIER S 



Vid framtagandet av underlaget använder Domstolsverket en särskild 
beräkningsmodell. Denna modell utgär från den genomsnittliga 
kostnaden per timme vid de advokatbyråer som fram till år 1999 drevs i 
allmän regi, de s.k. allmänna advokatbyråerna. Enligt beräknings
modellen divideras de beräknade totala kostnaderna med det antal 
timmar som juristerna antas kunna debitera under äret. I de totala 
kostnaderna ingär lönekostnader, lokalkostnader, kapitalkostnader samt 
övriga kostnader. 

För år 2011 uppgår timkostnadsnormen till 1 166 kr exklusive 
mervärdesskatt för de biträden som innehar F-skattsedel och till 887 kr 
exklusive mervärdesskatt för de biträden som inte innehar F-skattsedel. 

Tidigare överväganden 

Frägan om timkostnadsnormens betydelse och närmare utformning, och 
därtill anknytande frågor, har varit föremål för överväganden vid flera 
tillfällen. Den större översyn av 1972 års rättshjälpslag som genomfördes 
av 1993 års rätthjälpsutredning omfattade ocksä uppdraget att se över 
regleringen av ersättningen till biträden i dess helhet (se dir. 1993:77 s. 
9). Parallellt med rättshjälpsutredningens arbete genomfördes ett förslag 
om att all ersättning till offentliga försvarare och till biträden på 
rättshjälpsorarådet i övrigt, skulle bestämmas med tillämpning av 
timkostnadsnormen och att timkostnadsnormen skulle beslutas av 
regeringen (se prop. 1994/95:150, bilaga 3 s. 7 ff.). I det nu nämnda 
sammanhanget uttalade regeringen att det kunde finnas skäl att överväga 
alternativ till den beräkningsmodell som utgår från självkostnaderna vid 
de allmänna advokatbyråerna, men att den frågan fick avvakta utfallet av 
1993 års rättshjälpsutredning. Rättshjälpsutredningen å sin sida 
hänvisade i betänkandet till de bestämmelser som hade införts genom 
den nu nämnda propositionen och föreslog inga ändringar i den 
befinthga beräkningsmodellen (se SOU 1995:81 s. 229 f.). 

Beräkningsmodellen för timkostnadsnormen har därefter ändrats i två 
avseenden. Genom det regeringsbeslut som fastställde timkostnads
normen för år 2008 fastslogs för det första att beräkningen av 
timkostnadsnormen, i stället för att utgå enbart från det senast 
föregående årets kostnadsläge, fortsättningsvis ska göras med 
utgångspunkt i kostnadsutvecklingen för de tre senast föregående åren. 
För det andra beslutades att timkostnadsnormen fortsättningsvis ska 
fastställas i två nivåer, nämhgen en nivå för biträden som innehar F-
skattsedel och en nivå för biträden som saknar F-skattsedel. 

Kritik mot timkostnadsnormens beräkningsmodell 

Timkostnadsnormens beräkningsmodell har under senare år varit 
föremål för återkommande kritik från Sveriges advokatsamfund. 



Advokatsamfundets kritik kan i huvudsak sammanfattas enligt följande. 
Den nuvarande beräkningsmodellen medför att timkostnadsnormens 
nivå ligger för lågt i förhållande till de verkHga kostnaderna för de 
rättsliga biträdena. Det kostnadsläge som gällde för de allmänna advokat
byråerna är inte relevant för den verksamhet i privat regi som numera 
bedrivs av rättsliga biträden på rättshjälpsområdet. Vidare anses den 
andel debiterbar tid som beräkningsmodellen utgår från vara för högt 
satt. Detta medför i sin tur enUgt Advokatsamfundet att rekryteringen 
av rättshga biträden till det humanjuridiska området är otillräcklig och 
att det i framtiden kan bli svårt att tillgodose behovet av sådana biträden. 

Behovet av en översyn 

Timkostnadsnormen har ett avgörande inflytande på ersättningen till 
dem som arbetar som rättsliga biträden inom rättshjälpsområdet. Den 
styr också nivån på de taxor som under vissa förutsättningar gäller för 
offentliga försvarare och målsägandebiträden. 

Med undantag för den treårsperiodisering av kostnadsökningarna och 
den uppdelning av timkostnadsnormen i två nivåer som genomfördes 
2008 har timkostnadsnormens beräkningsmodell inte varit föremål för 
överväganden sedan 1995. Sedan dess har vissa förhällanden ändrats, t.ex. 
har de allmänna advokatbyråerna upphört. Det kan också antas att 
samhällsutvecklingen i övrigt i viss utsträckning har förändrat villkoren 
för de rättsliga biträdenas verksamhet. Som redan har framgått har 
timkostnadsnormens beräkningsmodell varit föremål för återkommande 
kritik från Advokatsamfundet. 

Utgifterna på anslaget för rättsliga biträden har de senaste åren ökat 
kraftigt och anslaget har tillförts medel ett flertal gänger, senast i 
budgetpropositionen för 2010. De senaste prognoserna pekar på att 
denna utveckling fortsätter. Det är viktigt att timkostnadsnormen 
utformas så att hänsyn.kan tas till eventuella övriga beslut som kan 
påverka användandet av rättshga biträden. Det är även med hänsyn till 
detta viktigt att timkostnadsnormen ses över för att kunna hitta en 
långsiktigt stabil nivå på anslaget. 

Mot denna bakgrund bör det nu göras en översyn av timkostnads
normens beräkningsmodell. Översynen bör i första hand omfatta hur 
biträdenas kostnader bör beaktas och hur den nedlagda tiden bör 
ersättas. Översynen ska resultera i en bedömning av huruvida 
beräkningsmodellen bör förändras och i så fall på vilket sätt. 

Uppdraget 

Statskontoret ges i uppdrag att överväga om beräkningsmodellen för 
timkostnadsnormen bör förändras. Övervägandena ska i första hand 
omfatta hur biträdenas kostnader bör beaktas och hur dcn nedlagda 
tiden bör ersättas. Statskontoret fär överväga också andra frägor som rör 



timkostnadsnormens beräkningsmodell, om Statskontoret anser att det 
behövs. Om Statskontoret gör bedömningen att beräkningsmodellen bör 
förändras ska Statskontoret lämna förslag till en ny beräkningsmodell. 
Statskontoret ska därvid ange vad timkostnadsnormen för 2012 skulle 
vara, om den av Statskontoret föreslagna beräkningsmodellen skulle 
användas i stället för dcn nu gällande. Den föreslagna beräknings
modellen ska, på samma sätt som enligt nuvarande ordning, kunna 
användas för dels en norm för de biträden som innehar F-skattsedel, dels 
en norm för de biträden som saknar F-skattsedel. 

Kostnaderna för de biträden som ersätts med tillämpning av tim
kostnadsnormen och taxorna belastar anslaget 1:12 Rättsliga biträden. 
Förändringar i timkostnadsnormen får konsekvenser för anslaget. 
Statskontoret ska beräkna och redovisa förslagens kostnadseffekter för 
anslaget 1:12 Rättsliga biträden. 

Statskontoret ska redovisa uppdraget till regeringen (Justitie
departementet) senast den 31 december 2011. 

På regeringens vägnar 

Tobias BiUström 

Jens Wieslander 
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