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Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)
Statskontoret anser att flera av utredningens förslag är väl underbyggda och
att de bör genomföras. Vi tillstyrker därför förslagen som handlar om:
-

att det i lagstiftningen tydliggörs när icke ordinarie domare har rätt att
döma i olika typer av domstolsärenden.
att införa en begränsad sekretess i ansökningsförfarandet för utnämning av ordinarie domare.
att det införs en ny tjänstgöringsform för domarmeritering kallad
adjungerat råd.

När det gäller den föreslagna utbyggnaden av domarutbildningen anser vi att
den bör ske i en långsammare takt än vad som föreslås i utredningen (se nedan). Statskontoret lämnar inga synpunkter på utredningens övriga förslag.

Utbyggnaden av domarutbildningen bör ske gradvis
Mot bakgrund av att det är svårt att rekrytera ordinarie domare ser vi att det
finns behov av att, såsom utredningen föreslår, utöka antalet utbildningsplatser för domarmeritering. Statskontoret anser dock inte att utredningen för
fram övertygande argument för att utbyggnaden ska i den omfattning och takt
som föreslås.
Utredningen föreslår att antalet utbildningsplatser för domarmeritering sammantaget ska utökas med 100 platser. Detta kan ställas i relation till att det i
dag finns cirka 240 fiskaler i den särskilda domarutbildningen. Utredningen
beräknar att det föreslagna tillskottet av utbildningsplatser innebär att domstolsväsendets nettokostnader för utbildning av domare ökar med cirka 125
miljoner kronor per år.
Eftersom styckkostnaderna är förhållandevis stora är det viktigt att antalet utbildningsplatser dimensioneras utifrån det behov som verkligen finns. Statskontoret anser att utbyggnaden av antalet platser bör ske gradvis och grunda
sig på löpande analyser av rekryteringsbehovet. Vi noterar att Domstolsverket
redan i dag tar fram sådana analyser samt att utredningen föreslår att Domarnämnden ska ges i uppdrag att ta fram kompletterande kunskap på området.
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Statskontoret anser att Domstolsverkets och Domarnämndens analyser av
rekryteringsläget bör vara vägledande för i vilken takt adjungerande råd ska
tillsättas och antalet utbildningsplatser på den särskilda domarutbildningen
ska utökas.

T.f. generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Erik Nyberg och utredare Andreas Hagström, föredragande,
vara närvarande vid den slutliga handläggningen.

Tony Malmborg

Andreas Hagström
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