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SVAR PÅ HØRING VEDR. FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM
POSTFORKYNNING — PRØVEPROSJEKT OM POSTFORKYNNING AV
FORLIKSKLAGE MED PÅLEGG OM TILSVAR.

Vi har kommet fram til at det må være en fordel for oss at brevene med forkynning av forliksklagen
blir videresendt og at tilbakemelding om den nye adressen blir oppgitt til avsender. Dette er noe vi
ønsker velkommen dersom det fungerer slik vi har forstått at det skal fungere. Vi vil ikke sette oss
imot at dette prøveprosjektet trer i kraft, og at forskriften om postforkynning § 6 a blir endret.

Når det gjelder de forkynningene som blir videresendt til en annen kommune/verneting må vi få
klare retningslinjer for hvordan vi skal gå fram. Slik det er i dag skal vi oversende saken til riktig
Forliksråd, men dette er som regel før klagemotpart har mottatt forkynningen. Men dersom
klagemotpart først har mottatt forkynningen og svarer at hun/han godtar kravet, kan Forliksrådet da
avsi en dom eller må saken oversendes til et annet Forliksråd for avsigelse av dommen?

Vi vil også være enige i problemstillingen under punkt c. Hvis forsendelsen tar så lang tid slik at
fraværsdom blir avsagt før forkynnelsen av forliksklagen kommer fram til klagemotpart, vil dette
være en fare for rettssikkerheten. I tillegg vil det bli problemer med at saksbehandlingstiden blir
lang.

Tilbakemelding om endring av adresse bør komme fram til saksbehandler så fort som mulig.
Dersom en slik melding blir sendt til Postmottaket hos hver Namsmann, må det være flere eller alle
på hvert namsmannskontor som kan ha tilgang til dette. Slik det er i dag er det flere steder at bare
en eller bare noen rapersoner har tilgang, noe som er problemer under for eksempel ferien.

Vi forutsetter at det blir gitt informasjon/opplæring i hvordan vi skal fofflolde oss i de forskjellige
situasjoner som vil oppstå ved igangsettingen av prøveprosjektet.
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