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Høringsuttalelse  -  Forslag til endringer i forskrift om postforkynning  -
prøveprosjekt om postforkynning av forliksklage med pålegg om tilsvar

Vi viser til departementets høringsbrev av 16. mars 2009 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulonnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for sivilprosess og voldgift. Lovutvalget består av Vidar Strømme (leder), Grethe
Gullhaug, Svein Aage Valen, Brynjar Østgård og Anders Hoff.

Den foreslåtte forskriftsendringen gjelder fremgangsmåten ved postforkynning av forliksklage
med pålegg om tilsvar der adressaten ikke bor på den oppgitte adresse. Forskriftsendringen skal
muliggjøre gjennomføringen av et prøveprosjekt hvor det felles saksbehandlingssystemet for
Statens Innkrevingssentral, de alminnelige namsmennene og forliksrådene ("SIAN") tilknyttes
tjenesten elektronisk adresseoppdatering ("EA") hos Posten Norge AS ("Posten").

Forskriftsendringen foreslås regulert i en ny bestemmelse, § 6a. Forslaget innebærer at
forliksklager med pålegg om tilsvar ikke lenger returneres til avsender dersom adressaten ikke



bor på den oppgitte adressen, men videresendes av Posten til adressatens nye adresse såfremt
denne er registrert hos Posten.

Advokatforeningen er bedt om å avgi høringsuttalelse i anledning ovennevnte.

2. KOMMENTARER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen stiller seg generelt positiv til at det gjennomføres et prøveprosjekt i denne
anledning, og Advokatforeningen antar at en eventuell fremtidig permanent tilknytning til EA vil
kunne forenkle saksanleggelsen og saksgangen ved forliksrådsbehandling.

Som nevnt i høringsbrevet vil innføring av EA reise enkelte problemstillinger i forhold til reglene i
tvisteloven og forskrift om postforkynning, herunder blant annet i forhold til
forkynnelsestidspunktet, forliksrådets stedlige kompetanse, tilsvarsfrist og tilsvarstid og
fraværsdom. Selv om formålet med prøveprosjektet og påfølgende evaluering nettopp er å påse at
reglene i tvisteloven og domstolloven med tilhørende regelverk ivaretas ved tilknytning til EA,
mener Advokatforeningen at det er svært viktig at de respektive organer har et aktivt forhold til
disse problemstillingene også i perioden prøveprosjektet avholdes. Det fremgår på side 4 i
høringsbrevet at Justis- og Politidepartementet, Samferdselsdepartementet, Posten,
Politidirektoratet, Namsfogden i Oslo, Statens Innkrevingssentral og Samarbeidsutvalget for
forliksråd og namsmenn har avholdt møter med det siktemål å løse og ivareta ovennevnte hensyn,
men det fremgår ikke nærmere hva som eventuelt konkret vil bli gjort j forhold til dette under
prøveprosjektet. Advokatforeningen er ikke i posisjon til å vurdere hvordan dette best følges opp i
forliksrådene, men anmoder om at forannevnte blir tilbørlig adressert.

Advokatforeningen har for øvrig ingen bemerkninger til de forslag til endringer som
høringsbrevet omfatter.
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