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Høring  -  forslag til endringer i forskrift om postforkynning  -  prøveprosjekt om
postforkynning av forliksklager med pålegg om tilsvar

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 16. mars 2009 om ovennevnte.
Politidirektoratet har forelagt høringen for politidistriktene og for Namsfogden i Oslo. Vi
har innen fristen mottatt svar fra Namsfogdene i Stavanger og Sandnes, Namsfogden i
Oslo, Asker og Bærum politidistrikt og Romerike politidistrikt, hvorav sistnevnte ikke har
merknader til de foreslåtte endringene. Namsfogdene i Stavanger og Sandnes har gitt en
felles uttalelse. Høringssvarene fra underliggende instanser er i noen sammenhenger
innarbeidet i direktoratets uttalelse. I andre sammenhenger er det henvist direkte til disse.
Svarene fra underliggende instanser følger vedlagt i kopi.

Forslaget til endring innebærer at forliksklager med pålegg om tilsvar ikke lenger
returneres til avsender dersom adressaten ikke bor på den oppgitte adresse, men
videresendes av Posten til adressatens nye adresse såfremt denne er registrert hos Posten.
Ordningen vil også omfatte brev fra namsmannen som inneholder foreleggelse av
utleggsbegjæring og varsel om utleggsforretning. Bakgrunnen for forslaget er en
omlegging av Postens tjenester.

Høringssvarene vi har mottatt er delte i synet på den foreslåtte endringen. Namsfogden i
Oslo mener den foreslåtte endring er nødvendig og at den kan medføre raskere
forkynning av dokumenter i tilfeller hvor innklaget har meldt adresseendring til Posten.
Namsfogden påpeker imidlertid at forkynnelsesfristen i postforkynnelsesforskriften § 7
bør økes fra 5 til 10 dager for å øke sikkerheten for at det ikke avsies fraværsdom før
fristen er ute. Namsfogden i Oslo uttaler videre at "inntil ordningen er prøvd ut og en
har fått erfaring i forhold til tidsbruk ved videreforsendelse av post, bør forliksrådene
være meget forsiktig med å avsi fraværsavgjørelser umiddelbart etter utløp av
tilsvarsfrist".

Både Namsfogden i Stavanger og Asker og Bærum politidistrikt har innsigelser mot at
Posten skal videresende brev. Namsfogden i Stavanger påpeker at "høringsforslaget gir
lite opplysninger omkring de praktiske forhold knyttet til tidsbruk og garantier for
tidsrammer på de leverte tjenester både hos SI og i Posten".
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Dersom klagemotparten flytter så langt unna at det medfører endret verneting, kan det
oppstå uklarheter. Klagemotparten vil da få videresendt klagen fra Posten og vil forholde
seg til denne. Sekretæren i det nye vernetinget vil sende ut ny informasjon, og det vil være
denne som gjelder i forhold til tilsvarsfristen. Når det gjelder problemstillinger i forhold
til vernetingsreglene og forliksrådets stedlige kompetanse, viser vi til uttalelsen fra
Namsfogden i Stavanger.

Problemstillingen om hvilket adresseregister man skal forholde seg til Folkeregisteret
eller et privat register i regi av Posten reises av Namsfogden i Stavanger som også
påpeker følgende:

For øvrig er å bemerke at det er klager som har ansvar for å fremskaffe korrekt
adresse til bruk for forliksrådet, jf. D1 § 163a tredje ledd, jf. Ot.pr. nr 62 (1984-1985)
s 11 til endringslov nr 56/1985. Vår erfaring er at klager i mange tilfeller ønsker at
oppgitt adresse skal benyttes til forkynning fordi de har vært i kontakt med
klagemotpart i den utenrettslige inndrivingsfasen og sitter med konkret kunnskap om
bopel - til tross for at denne adressen ikke er i samsvar med opplysningene i
folkeregisteret eller Postens register. Det er dessverre slik at landets borgere ikke
alltid er pliktoppfyllende og melder flytting i henhold til regelverk.

Asker og Bærum politidistrikt bemerker at fra deres ståsted vil en bedre løsning enn den
foreslåtte være å gi den berørte myndighet og domstol innsyn i Postens adresseregister.
Namsfogden i Stavanger konkluderer med at de "stiller seg tvilende til at forslaget til
endringer i postforkynningsforskriften i tilstrekkelig grad vil ivareta rettsikkerheten til
partene eller på andre måter vil medføre forbedringer for partene, forliksrådet og
namsfogden".

På bakgrunn av høringssvarene er Politidirektoratet av den oppfatning at det er flere
problemstillinger som bør avklares før man vurderer innføring av det foreslåtte
prøveprosjektet. Dette gjelder blant annet praktiske problem i forhold til
forkynnelsestidspunktet, forkynnelsesfristen og rett verneting samt spørsmål om
rettssikkerhet i forhold til klagemotparten. De administrative og økonomiske
konsekvensene bør også avklares nærmere, eksempelvis hvordan bestilling og betaling av
EA-tjenester i er tenkt gjennomført, om ordningen foranlediger utgifter til oppgradering
av software eller medfører endringer i SIAN. I likhet med Namsfogden i Oslo mener vi
at det av stor betydning at innføringen ikke medfører økt resursbruk i forhold til
oppfølging. Ovennevnte hensyn taler etter direktoratets syn for det på nytt bør vurderes
om forkynning av forliksrådets dokumenter skal skje ved bruk av mottakskvittering.
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