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Emne:	  [Fwd:	  Se	  denne..-‐Dommerforsikringer]	  
Dato:	  onsdag	  2.	  mai	  2012	  15:10	  
Fra:	  marius@norm-‐norge.no	  
Til:	  Rune	  Fardal	  <rune@fardal.no>	  
	  
---------------------------- Original Message 
----------------------------!
Subject: Se denne..-Dommerforsikringer!
From:    "Ziad Badarneh" <ziad.badarneh@neoas.no>!
Date:    Wed, May 2, 2012 2:36 pm!
To:      marius@norm-norge.no!
         per.i.olsen@bi.no!
------------------------------------------------------------------------
--!
!
Fra: Helland, Gro!
!
Sendt: 16. desember 2011 10:29!
!
Til: 'postmottak@fmos.no'; 'postmottak@fmoa.no'; 'postmottak@fmhe.no';!
'postmottak@fmop.no';!
!
'postmottak@fmbu.no'; 'postmottak@fmve.no'; 'postmottak@fmte.no';!
'postmottak@fmaa.no';!
!
'postmottak@fava.no'; 'postmottak@fmro.no'; 'postmottak@fmho.no';!
'postmottak@fmsf.no';!
!
'postmottak@fmmr.no'; 'postmottak@fmst.no'; 'postmottak@fmnt.no';!
'postmottak@fmno.no';!
!
'postmottak@fmtr.no'; 'postmottak@fmfi.no'!
!
Emne: Dommerforsikringer!
!
!
!
Når dommere blir utnevnt avgir de en skriftlig forsikring om at de!
samvittighetsfullt vil oppfylle!
!
sine plikter som dommere. Disse forsikringene sendes i dag fra 
domstolene!
til!
!
Domstoladministrasjonen (DA). Fram til DA ble opprettet 1. november 
2002,!
skulle!
!
dommerforsikringene sendes til fylkesmennene. I perioden juli-november 
2002!
var det!
!
Justisdepartementet som hadde ansvar for å oversende dommerforsikringer. 
Før!
dette skulle!
!
domstolene sende dommerforsikringene direkte til fylkesmennene.!
Retningslinjene for!
!
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dommerforsikringer er nedfelt i Justisdepartementets rundskriv G-12/02 
og!
G-46/99 punkt 1-5.!
!
!
!
I våre arkiv har vi ikke alle dommerforsikringer som er avgitt før DA 
ble!
opprettet. I og med at vi!
!
har et overordnet administrativt ansvar for domstolene, ønsker vi å ha 
alle!
forsikringene som!
!
yrkesaktive dommere har avgitt. Vi ber derfor om at samtlige fylkesmenn!
undersøker sine!
!
arkiv og oversender dommerforsikringer som er innsendt fra og med 1982 
til!
og med 2002;!
!
både forsikringer avgitt av dommere og dommerfullmektiger. Vi presiserer 
at!
henvendelsen!
!
kun gjelder dommere/dommerfullmektiger i tingrettene (tidligere by- og!
herredsretter) og!
!
dommere i lagmannsrettene.!
!
!
!
DA har fått opplyst at enkelte fylkesmenn har lagret dommerforsikringer!
under arkivkode 751!
!
(jf. Arkivnøkkelen).!
!
!
!
Dersom dommerforsikringer kan være sendt videre til statsarkivene, ber 
vi om!
å bli gjort!
!
oppmerksom på dette.!
!
!
!
Vi har forståelse for at henvendelsen vil innebære noe ressurser fra 
dere.!
Vi ber likevel om at!
!
den blir prioritert.!
!
!
!
Ved forsendelser av dommerforsikringer ber vi om at seniorrådgiver Gro!
Helland oppgis som!
!
referanse. Hun kan også kontaktes på telefon nummer 73 56 70 55.!
!
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!
!
Vennlig hilsen!
!
Domstoladministrasjonen!
!
Postboks 5678 Sluppen!
!
7485 Trondheim!
!
Telefon 73 56 70 00!
!
Felefaks 73 56 70 01!
!
E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no!
!
Internett: www.domstoladministrasjonen.no!
!


