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Svar på høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, 
forkynnelse mv.) 
 
Det vises til høringsbrev datert 18. desember 2020 med forslag til endringer i prosessregelverket, herunder 
tvisteloven, straffeprosessloven, domstolloven og jordskiftelova.   
 
Forsvarsdepartementet har videresendt høringen til underliggende etater. Forsvarsbygg hadde følgende 
innspill til forslaget som departementet slutter seg til:   
 
«Forsvarsbygg viser til ovennevnte høring. Høringsnotatet har lovavdelingens saksnr. 20/5947. 
 
Vi har full tiltro til domstolenes kompetanse og integritet i forhold til nye signaturløsninger og forkynnelse, 
både i den midlertidige situasjonen med Covid-19, og i forhold til det vi oppfatter er en generell 
utviklingstrend mot elektroniske løsninger. Dette er noe som vi tilpasser oss til. 
 
Dreiningen mot større adgang til skriftlig behandling i jordskiftesaker passer godt for vår organisasjon og 
arbeidsform. Dette ser vi kan stille seg annerledes for, f.eks., en selvprosederende privat part som 
foretrekker muntlig behandling. Jordskifteretten vil imidlertid fortsatt være garantisten for en forsvarlig 
behandling, og vil etter forslaget også ha mulighet til å beslutte muntlig behandling når saken krever det. 
Dette er beslutninger som vi mener at jordskifteretten bør kunne fatte, også uten partenes samtykke. For 
Forsvarsbygg vil skriftlig behandling regelmessig være å foretrekke, både av prosesstekniske og –
økonomiske grunner. 
 
Vi har god erfaring med fjernavhør og fjernmøter i våre saker. Entreprisesakene har ofte mange vitner og 
sakkyndige fra inn- og utland som skal avhøres og uttale seg om tekniske spørsmål. Vi opplever at de 
tekniske løsningene nå har nådd et nivå hvor det er ubetenkelig å gjøre mange av disse avhørene som 
fjernavhør, og vi ser at fjernmøter kan være et godt alternativ i mange tilfelle. Dette har selvsagt en meget 
positiv effekt for prosessøkonomien. Vi støtter på den bakgrunn en viss oppmykning i prosesslovgivningen, 
ved at kravet til partenes samtykke helt eller delvis lempes på. Det forutsettes at partene har anledning til å 
uttale seg om spørsmålet i den enkelte prosess, slik høringsnotatet indikerer.» 
 
Forsvarsdepartementet har ingen ytterligere merknader. 
 
Med hilsen 
 
 
Severin Vikanes (e.f.) 
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avdelingsdirektør 
 

Mille Charlotte Bruun-Olsen Hauge  
rådgiver 
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