
OSLO
BYFOGDEMBETE

Saksbehandler
Direkte tlf. :

Dato:
Saksnr.:
Arkivkode:
Deres ref.:

Hanne Tenden

26.Ot.202t
20/93

20/5947 KMW

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

End ringer i prosessregelverket (signatu rlØsninger, forkyn nelse mv.)

Det vises til departementets høringsbrev av 1"8. desember 2020

Oslo byfogdembete støtter forslaget om at det innføres permanente regler om signaturl6sninger over
samme lest som den midlertidige loven.

Etter vår oppfatning bør også reglene om elektronisk forkynnelse videreføres, og vi stØtter forslaget til
lovregulering i høringsnotatet side 22. Elektronisk forkynnelse er arbeids- og tidsbesparende. Oslo
byfogdembete forkynner blant annet et betydelig antall konkursbegjæringer årlig, og har erfart at
elektronisk forkynning har medført færre utsatte rettsmøter og dermed en mer effektiv behandling av
konkursbegjæringer.

Telefonforkynnelse har vist seg særlig nyttig når skyldner bare kan nås på telefon. Dette er for Oslo
byfogdembete særlig aktuelt for næringsdrivende som ikke har norsk personnummer. Med regler om
telefonforkynnelse kan konkursbegjæring og innkalling til konkursmØte forkynnes for skyldneren via
telefon. Vi støtter derfor forslaget til lovregulering av telefonforkynnelse, jf. høringsnotatet side 24.
I lovforslaget fremgår det at forkynnelse forutsetter at en har <gjengitt dokumentet> som skal
forkynnes. Det bør vurderes om det skal presiseres i lovteksten at det er hovedinnholdet i dokumentet
som må være gjengitt.

Oslo byfogdembete mener at det bør være adgang til å avholde fjernm6ter også under de permanente
regler, men at hovedregelen (når pandemien er over) er at rettsmøter skal holdes fysisk. Fjernmøte-
teknologi reduserer kommunikasjonen mellom partene og retten og mellom partene. Det har en
betydelig egenverdi for sakens opplysning og tilliten til prosessen at rettsmøter har en høytidelig ramme
som ivaretar alvor og verdighet. Etter vår oppfatning bør det derfor kreves en særskilt begrunnelse hvis
fjernmøte skal brukes. Om det skal avholdes fjernmøte, må vurderes konkret i den enkelte sak. Det må
være en dommeravgjørelse og ikke en administrativ avgjørelse. Vi stØtter forslaget til lovtekst på side 62
i h6ringsnotatet.
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