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Det vises til e-post av 27. mars 2009 fra Politidirektoratet vedr Høring forslag til endringer i
forskrift om postforkynning proveprosjekt.

Namsfogden i Oslo mener at den foreslåtte endring er nødvendig og at den kan medføre
raskere forkynning av dokumenter i tilfeller hvor innklaget har meldt adresseendring.
Rettsikkerhetsmessig vil ordningen antakelig ha posithr effekt.

Forkynnelsestidspunkt
I henhold til postforkynningsforskriften § 7, 1.1edd skal forkynning regnes for å ha skjedd 5
dager etter at brevet er postlagt I dag sendes forkynning av forliksklage med pålegg om
tilsvar i all hovedsak via masseproduksjon og en "print" løsning i regi av Statens
innkrevingssentral i Mo i Rana. Dette medfører at forliksrådet ikke har full kontroll over
hvilket tidspunkt brevet blir postlagt. Det finnes ingen logging systemet, som er direkte
tilgjengelig for forhksrådet, som kan angi når det fysiske dokument kan regnes som postlagt
Det vil som regel være mulig å beregne en eksakt dato ved konkrete undersøkelser
enkeltsaker. Det har videre vist seg at postforsendelser ofte kan bruke mer enn 5 dager frem
til adressaten.

Ved innføring av EA ordningen med elektronisk tilbakemelding til forliksrådet ved
videresendMg av post eller melding om at adressaten har flyttet uten at ny adr er oppgitt, gis
slike meldinger elektronisk fra Posten til systemeier to ganger pr uke.

Namsfogden i Oslo er derfor av den oppfatning at det for postforkynning av forliksklage
med pålegg om tilsvar uten mottakskvittering i hht postforkynningsforskriften § 4, 2. ledd,
bor fastsettes en forkynnelsesfrist i § 7, som bør settes lik 10 dager. Dette vil øke
sikkerheten for at det ikke avsies fraværsdorn før tilsvarsfristen er ute. Når forliksrådet
mottar melding om at forkynning av forliksklage med pålegg om tilsvar er videresendt ny
adresse vil tilsvarsfristen ellers måtte forskyves. Direkte videresending av forkynning av
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forliksklage med pålegg om tilsvar, fra Posten vil trolig medføre at postforsendelsen i de
aller fieste tilfeller vil være fremme hos mottaker innen 10 dager.
EA ordningen vil medføre at forliksrådet får tilbakemeldinger om ny adresse ved Postens
videresending av post. Dermed vil forliksrådet ha et bedre grunnlag for å vurdere stedlig
kompetanse enn om post videresendes uten at melding gis til forliksrådet.

Inntil ordningen er prøvd ut og en har fått erfating i forhold til tidsbruk ved
videreforsendelse av post, bør forliksrådene være meget forsiktig med å avsi
fravaersavgjørelser umiddelbart etter utløp av tilsvarsfrist.

Bruken av unike strekkoder i EA ordningen som identifiserer det journalnr som utgjør
brevet i postforsendingen synes å gi sikker og betryggende identifisering av hvilke
dokumenter som er videresendt eller ikke levert.

Namsfogden i Oslo finner ikke grunn til å kommentere forhold som går på tekniske
løsninger og spørsmål om f eks makulering av forsendelser som ikke kan leveres adressat.
Ulike alternativer i forhold slike mer til tekniske løsninger vil kunne ha budsjettmessige
virkninger i forhold til resursbruk i det enkelte forliksråd. Ved utvidelse av ordningen til
brev som skrives ut lokalt og postlegges av det enkelte forliksråd, vil det kunne påløpe
utgifter til oppgradering av bla software. Det er viktig at de meldinger som sendes fra
Posten til Statens innkrevMgssentral, som systemeier for saksbehandlingssystetnet SIAN og
den videre innføring av informasjon i dette systemet, gjøres på en slik måte at det er lett å
holde oversikt. Det er av stor betydning at ikke innføringen medfører øket resursbruk i
forhold til overvåkning og oppfølging. økning av resursbruk vil ha negativ innvirkning på
produksjon. Namsfogden i Oslo behandler årlig over 60.000 saker og
posthåndteringssystemene er derfor av stor betydning for resursfordelingen mellom
arbeidsoppgavene. Frem til nå har posthåndtering, journalføring mv tatt en uforholdsmessig
stor del av kontorets resurser. Dette har gått på bekostning av produksjon. En
velfungerende EA ordning il kunne medvirke at resurser kan tilbakefores til produksjon og
derigjennom korte ned saksbehandlingstiden.

For øvrig har vi ingen kommentarer til ordningen eller den foreslåtte bestemmelsen.
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