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Vi viser til enpersonsutredningen fra Tron L. Sundet med forslag til ny domstollov m.m., samt 
tilleggsnotat fra Domstolsadministrasjonen (DA) som begge ble oversendt Nærings- og 
fiskeridepartementet ved brev av 15. juni 2016. Vi har behandlet høringsinnspillet på administrativt 
embedsnivå. 

I DAs tilleggsnotat gis det uttrykk for at forkynnelsesreglene er faget for en annen tid, og at regelverket 
på bakgrunn av samfunnsutviklingen bør utformes på en teknologinøytral måte. Blant annet fremholdes 
det at regelverket bør utformes slik at det blir en "fu/I likestilling mellom digitale og tradisjonelle 
løsninger, og slik at de digitale løsningene får samme funksjoner og innebærer samme rettsvirkninger 
som de tradisjonelle." 

Et teknologinøytralt regelverk vil etter DAs syn fullt ut kunne likestille blant annet digitale 
forsendelsesmåter med de tradisjonelle forsendefsesmåtene (postforsendelser). Videre fremholder DA 
at nye teknologiløsninger vil være godt egnet til å ivareta de hensynene som ligger bak 
forkynnefsesregefverket; å sikre at informasjonen kommer frem til rette vedkommende og å skaffe bevis 
for at dette har skjedd. 

Vi deler DAs syn på muligheten og behovet for å tilpasse forkynnefsesregfene til den teknologiske 
utviklingen. På bakgrunn av i den teknologiske utviklingen mener vi, i likhet med DA, at det er grunn til å 
se nærmere på regelverket for å sikre at ytterligere effektive, digitale løsninger kan benyttes. 
Fra vår side er muligheten for bruk av digitale løsninger ved forkynnelser av særskilt interesse. Vi er 
derfor svært positive til omtalen av dette i tilleggsnotatet. 
Ved ytterligere spørsmål eller ønske om ytterligere kommentarer, kan undertegnede eller Magnus 
Sandvik Gyllensten kontaktes. 
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Marit Elisabeth Bolstad 
Avdelingsdirektør 
Næringspolitisk avdeling 
Nærings- og fiskeridepartementet 
PB 8014 Dep, 0030 Oslo 
Tlf 932 64 528 
e-post: meb@nfd.dep.no 
Besøk oss på www.nfd.no 

Denne e-posten er beregnet på for den institusjonen eller personen den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom 
e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Nærings- og fiskeridepartementet. 

This e-mail is confidential and may also be privilegd. lf you are not the intended recipient please notify the Ministry of Trade, lndustry and 
Fisheries, Norway, immediately. 


