Anslås på anslagstavla i nämndemannarum

Nämndemännens Riksförbund

Extra Nyhetsbrev nr 4
september 2008
PRESSMEDDELANDE FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN - NRF DEN 30 AUGUSTI 2008
”Med anledning av händelseutvecklingen i Arbogamålet, vill Nämndemännens riksförbunds styrelse, härmed göra ett uttalande
Regeln att ej yttra sig som nämndeman om ett mål förrän domen är offentliggjord
följdes inte här av en av de tjänstgörande nämndemännen. NRF beklagar att så skedde och tar avstånd ifrån det inträffade. Även om nämndemannen säkert kände viss
press från den intervjuade reportern, ursäktar inte detta nämndemannens agerande.
Nämndemännen i landet har kommit mer i fokus på grund av nämndemannens uttalande. Vårt uppdrag har inget med partipolitik att göra, även om det är de politiska
partierna som nominerar landets nämndemän. I domstolen spelar inte en partibeteckning någon roll. Det avgörande för vårt agerande är att medverka till så korrekta
domslut som möjligt.
Olika former för breddad rekrytering har diskuterats. Många av landets nämndemän
har haft en välvillig inställning till detta. Landets nämndemän ska återspegla samhället i stort. Landets nämndemannakår präglas av en jämn könsfördelning. Representationen av invandrare bland landets nämndemän är som samhället i stort. Vi har en
övervikt bland äldre, men vi anser inte att ålder ska diskvalificera en kunnig person
från uppdraget.
NRF kommer även i fortsättningen att engagera sig i nämndemännens fortbildning
tillsammans med Domstolsverket och våra domstolar. Därmed förstärks nämndemannainstitutionen i vårt land”.

NRF kommer nu - på nytt - att diskutera med Domstolsverket om framtida planer
och system som skall säkerställa att alla nämndemän i Sverige har rätt kompetens
genom rätt introduktions- och fortbildning för sina arbetsuppgifter i domstolen. Även

om landets nämndemän sköter sina domaruppgifter på ett föredömligt sätt måste vi
ställa bättre krav på kontinuerlig fortbildning.
Utbildningen bör vara inriktad på aktuella behov, men en del frågor bör också ta sikte
på framtida kompetensbehov som mediekunskap och säkerhetsinformation.
NRF anser också att all form av fortbildning i fortsättningen skall vara obligatorisk
för nya nämndemän och att både Domstolsverket och domstolarna måste vara mer
lyhörda för önskemål om olika typer av förändringar i arbetet som den dömande
nämndemannen behöver.
NRF UPPVAKTNING HOS JUSTITIEMINISTERN
Tisdagen den 26 augusti uppvaktade en delegation från NRF statsrådet Beatrice Ask
och överlämnade till henne 3 500 namnunderskrifter som antagit uppropet och vill
protestera mot halvdagsarvodet. Mer information om mötet med justitieministern
kommer i nyhetsbrev nr 5 för september 2008 och i tidningen Nämndemannen.
Justitieministern ville förmedla till landets nämndemän att hon har största förtroende för nämndemännen och de viktiga arbetsuppgifter som hela nämndemannakåren
utför i Sveriges domstolar.
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