Overordnet strategi på IKT-området
for Dommerforeningen

I erkjennelsen av at:
1. Sentrale og virksomhetskritiske funksjoner for domstolene i betydelig grad er knyttet
opp mot IKT-systemer.
2. IKT-systemenes utforming kan medføre positive virkninger i form av forenkling,
ressurs- og tidsbesparelser og nye muligheter, men også negative virkninger ved
uhensiktsmessige arbeidsprosesser, stillstand, liten fleksibilitet og manglende lokal
tilpasning, tvang, uhensiktsmessig ressursbruk, sårbarhet og frustrasjon.
3. Domstolenes IKT-systemer påvirker den praktiske hverdagen for den enkelte dommer.
4. Utformingen av IKT-systemer og de beslutningsprosesser som frembringer og
vedlikeholder dem, kan reise prinsipielle spørsmål med hensyn til styringsrett,
dommernes uavhengighet mv.
5. Utvikling av og innføring av IKT-systemer kan være effektive verktøy for
organisasjons- og kulturmessige endringer.
6. En betydelig del av domstolenes tildelte ressurser går med til utvikling og drift av
IKT-systemer.
er Dommerforeningen på overordnet plan opptatt av at:
1. Dommerne får stilt til rådighet hensiktsmessige IKT-verktøy som bidrar til at
dommerne kan utføre sin sentrale rolle i domstolene på en optimal måte.
Dommerforeningen må inkluderes i beslutningsprosesser knyttet til bestilling og
utvikling av IKT-systemer.
2. Domstolenes IKT-systemer driftes slik at vedlikehold i minst mulig grad forstyrrer
dommernes normale arbeidssituasjon, og at det finnes egnede og effektive kanaler for
tilbakemelding fra dommerne om endringer som det løpende måtte vise seg å være
behov ved løsningen av dommeroppgavene.
3. Domstolenes IKT-systemer vedlikeholdes på måter som løpende ivaretar dommernes
endrede behov for tilgang på nødvendige, oppdaterte og egnede IKT-verktøy.
4. Det tas i bruk tekniske løsninger som bidrar til å gjøre domstolen til en attraktiv
arbeidsplass.
5. Medlemmer av dommerforeningen som sitter med lederansvar kan styre ressursbruken
og systemutformingen på IKT-området i samsvar med de oppgaver de er pålagt.
6. Det erkjennes at intet system blir bedre enn dets brukere, slik at det i tilstrekkelig grad
foretas brukertesting på utviklingsstadiet av nye systemer/endringer og at tilstrekkelig
ressurser anvendes på opplæring og informasjon.
7. Lett synlige/kvantifiserbare forenklinger i en del av domstols-organisasjonen ikke
oppnås på IKT-området gjennom å belaste dommerne med ikke like
synlige/kvantifiserbare oppgaver som ikke inngår i deres kjerneoppgaver/kompetanse.
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og vil søke dette ivaretatt ved at:
1. Dommerforeningen tar nødvendige initiativ for å bli representert i løpende og ad hoc
prosesser som angår utforming, drift og endring i domstolenes IKT-systemer – særlig
når slike prosesser angår dommernes arbeidssituasjon.
2. Dommerforeningen tar nødvendige initiativ til å bli gjort til høringsinstans og avgir
høringsuttalelse i saker som angår dommerne på IKT-området.
3. Dommerforeningen fremmer selv egne initiativ overfor Domstoladministrasjonen på
IKT-området når den finner det nødvendig og hensiktsmessig for sine medlemmer.
4. Dommerforeningen søker å få til samarbeid på IKT-området med andre
arbeidstakerorganisasjoner i domstolene der det er hensiktsmessig.
5. Dommerforeningen i sitt arbeid med IKT-området søker å utnytte interesse for og
kompetanse på IKT som måtte finnes hos enkeltmedlemmer i foreningen.
6. Dommerforeningen tilstreber at bidrag fra enkeltmedlemmer som på vegne av
foreningen deltar i prosesser og prosjekter som angår IKT, kan skje mest mulig
koordinert for best mulig å oppnå foreningens målsetninger.
7. Dommerforeningens styre oppnevner et eget IKT-fagutvalg for å støtte seg i
løsningen/gjennomføring av ovennevnte oppgaver.
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