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Uttalelse høring - endringer i forskriften § 1 annet ledd i Forskrift
om Den rettsmedisinske kommisjon
I følge høringsbrevet inneholder høringsnotatet forslag om oppnevning av nestleder for Den
rettsmedisinske kommisjon, fastsetting av aldersgrense for medlemmene av kommisjonen og
begrensning i oppnevning av leder- og nestleder til maksimalt to sammenhengende perioder.
Kommisjonen støtter de endringene som er foreslått her.
Samtidig savner kommisjonen en mer omfattende gjennomgang av forskriften og viser til
tidligere henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet fra Den rettsmedisinske
kommisjon og Statens sivilrettsforvaltning.
I begrunnelsen for oppnevnelse av nestleder i punkt 2.2 anmerkes. "I lys av at kommisjonen
har fått stadig flere faggrupper, flere medlemmer og større sakstilfang, har det imidlertid vist
seg et behov for å formalisere en ordning med en fast nestleder."
Kommisjonen hadde ønsket at en ved en endring av forskriften hadde sett på flere aspekter
enn det som tas opp ved denne høringen. Det gjelder bl. a de konsekvenser den økte
belastningen på kommisjonen har medført, spesielt på gruppeledere. Å være gruppeleder er
et verv tenkt innehatt ved siden av en vanlig stilling. Ofte innehar gruppeledere og
nestledere hovedstilling ved universitetet og en bistilling ved for eksempel et helseforetak
eller omvendt. Med en så omfattende saksmengde som hver gruppe etterhvert har fått,
fremstår det vanskelig å skulle kombinere dette vervet med mer enn full stilling ved siden av.
Dagens organisering gjenspeiler ikke denne arbeidsbelastningen.
Ved dagens organisering er det en fare for at det kan bli vanskelig å rekruttere de som
tradisjonelt har tatt på seg vervet som gruppeleder, da det vanskelig kan kombineres med full
stilling eller mer. En arbeidsdeling lik det som forespeiles mellom leder og nestleder av
kommisjonen kunne også være et alternativ for gruppe- og nestlederfunksjonen. En slik
løsning vil gi økt belastning for nestlederfunksjonen. Rekruttering av gruppe- og nestleder må
derfor sees mer i sammenheng.
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DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON
Da dette i tillegg er et tidsbegrenset verv som godtgjøres etter den til enhver tid gjeldende
offentlige salærsats er medlemmer av kommisjonen ikke å anse som ansatte. Måten vervet
godtgjøres på medfører at dette heller ikke er å anse som næringsinntekt. Det å påta seg
vervet som gruppeleder vil på sikt kunne medføre at en må gå ned i stillingsandel i sin faste
stilling. Om dette ikke tas inn i forskriften bør det ved oppnevning av ny kommisjon i 2015
utarbeides en klarere kravspesifikasjon til det å inneha gruppelederfunksjonen, og klare
regler for eventuell permisjon fra den faste stillingen personen innehar. Trygderettigheter må
avklares nærmere, spesielt om løsningen innebærer midlertidige endringer i deres faste
arbeidsforhold av en varighet på hele tre år.
Som følge av den økte arbeidsbelastningen bør også arbeidsoppgavene til kommisjonen
beskrevet i forskriftens § 3 med merknader sees på. En mulig vei å gå er å rendyrke
kontrollfunksjonen og rådgiverrollen for aktører i strafferettspleien, men overlate andre
funksjoner til annen virksomhet.
Kommisjonen hadde ønsket at en ved en høring også kunne sett på kommisjonens
organisering bl.a. i forhold til sekretariatsfunksjonen. Forskriftens § 4 angir at ”Kommisjonen
skal ha et sekretariat som ansettes av departementet etter at kommisjonens leder er hørt.”
I merknader angis det at ”Sekretariat skal gi tilfredsstillende bistand til kommisjonen slik at
den kan fungere etter målsettingene.” Dagens organisering gir kommisjonen liten innflytelse
på sekretariatets organisering, og hvilke prioriteringer sekretariatet gjør om det skulle oppstå
uenighet. Kommisjonen ser derfor at en mulig fremtidig organisering er at kommisjonen får
sitt eget sekretariat, ikke bare bistand til sekretariatsfunksjonen fra Statens
sivilrettsforvaltning.

For Den rettsmedisinske kommisjon

Karl Heinrik Melle
leder
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