Bruk av videomøteromsteknologi i Frostating lagmannsretts rettsmøter
Frostating lagmannsrett kan tilrettelegge for at parter, aktører, vitner eller andre kan følge eller forklare seg i - våre rettsmøter via et videomøterom.
Slik foregår oppkoblingen
Lagmannsretten setter opp et videomøte, som det er mulig å koble seg opp mot i nettleseren
på en vanlig, privat bærbar PC, i appen Pexip (Pexip Infinity Connect) på
nettbrett/mobiltelefon, videokonferansesystem, Skype for Business, Cisco Jabber eller ved å
ringe opp videomøterommet direkte fra telefonen (sistnevnte vil gi kun lyd, ikke video).
En generell veileder til de ulike metodene, finnes her:
https://spark.adobe.com/page/T8a8vMATRRfi1/
Ved oppkobling fra din private nettleser (fortrinnsvis Chrome) må du ved oppkobling altså
først gå til påloggingssiden til domstolenes videomøterom på følgende nettadresse:
https://meet.video.domstol.no .
Parter, aktører, vitner og andre som videomøterom kan være aktuell for, skal få en innkalling
pr. e-post med den spesifikke informasjonen om videomøterommet som skal benyttes i den
aktuelle saken. Informasjonen vil bli sendt ut fra lagmannsretten til aktørene, som
videreformidler den til vitner de har påberopt, og den ser omtrent slik ut:
(Meeting URI): xxxxxxxx@video.domstol.no
(Guest-PIN): xxxx
I innkallingen kan det også være lenker direkte til det aktuelle videomøterommet, slik at
du i så fall kan slippe å taste Meeting URI (møteroms-ID) manuelt.
Når du ved oppkobling til møterommet blir bedt om å fylle inn navnet ditt, ber vi om at du
bruker ditt fulle navn. I tillegg kan din rolle i saken settes i parentes bak navnet ditt, slik:
”Ola Normann (prosessfullmektig)” eller ”Peder Ås (vitne)”.
Det er ikke mulig å koble seg til videomøtet før 30 min før rettsmøtet skal finne sted, og du
vil ikke se de andre deltagerne før dommeren i saken kobler seg til møterommet. Hvis du
benytter mobiltelefon, anbefaler vi å sette denne i flymodus med WiFi påslått, for å unngå at
innkommende telefonsamtaler forstyrrer. Vær oppmerksom på at videooverføring med mobile

enheter kan trekke mye strøm fra batteriet, slik at det er lurt å ha lader tilkoblet eller lett
tilgjengelig.

Test i god tid oppkobling til lagmannsrettens videomøterom
Alle eksterne aktører og vitner som skal delta i rettsmøte via lagmannsrettens videomøterom
for første gang, ber vi om at tester utstyret de vil koble seg opp til videomøterommet med.
Testen utføres på følgende måte:
Les først gjennom oppkoblingsveiledningen nevnt ovenfor for den måten å koble opp på som
er aktuell for deg. Deretter foretar du et testanrop til den "fiktive" møteromsadressen for
testing: test@anywhere.vc . Du får da testet om kamera, mikrofon og høyttaler fungerer mot
vår videomøteromsløsning. Du kan gjøre dette når som helst.
Ta kontakt med lagmannsretten i god tid før rettsmøtet dersom du ikke lykkes med testen.

Om dokumenter og dokumentasjon i rettsmøter med bruk av videomøterom
Advokater, parter og andre som ønsker å benytte seg av egne digitale dokumenter mens de er i
videomøte med lagmannsretten, vil ha behov for en ekstra skjerm i tillegg til skjermen hvor
videomøterommet vises.
Dokumenter som legges frem i rettsmøtet, må av advokater lastes opp til lagmannsretten,
fortrinnsvis i Aktørportalen. Saksbehandleren vil også sørge for å få lagt dokumenter som
eventuelt skal dokumenteres under rettsmøtet, klare på visnings-pc i rettssalen. Eksempler på
slike dokumenter kan være juridisk utdrag (bør sendes så snart det er klart) hjelpedokumenter (bør sendes dagen før de skal benyttes i retten, og senest før innlegget
starter) - disposisjoner (sendes like før innlegget starter) – sakskostnadsoppgave.

