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Det vises til departementets høringsbrev av 16. mars vedrørende forslag til endringer i
forskrift om postforkynning — prøveprosjekt om postforkynning av forliksklage med
pålegg om tilsvar.

Posten Norge AS har enkelte kommentarer til ny § 6a i forskrift om postforkynning:

Forholdet til gjeldende  §  6

Det fremgår av høringsforslaget at den midlertidige anvendelsen av den foreslåtte § 6a vil
komme i tillegg til gjeldende § 6. Av § 6 følger;

"Forkynningen skal sendes i lukket konvolutt som påføres en oppfordring om at
den straks skal returneres til avsender dersom adressaten ikke bor på den oppgitte
adresse. Påskriftene skal ha følgende ordlyd:

"Brevet må straks returneres (vår understrekning) dersom adressaten ikke bor på
den oppgitte adresse."

Den formulering som fremgår av § 6, og som fremdeles skal gjelde, synes å være i direkte
motstrid til den foreslåtte formulering i ny § 6a. Det siteres fra utkastet:

"...skal postforkynning av forliksklage med pålegg om tilsvar sendes i lukket
konvolutt som merkes særskilt i henhold til avtale med postoperatør. Dersom
adressaten ikke bor på den oppgitte adresse, skal brevet videresendes til
vedkommendes n e adresse (vår understrekning) såfremt denne er registrert hos
postoperatøren".

Dette er i beste fall forvirrende og lite pedagogisk. Særlig tatt i betraktning at det er snakk
om et prøveprosjekt.

Vi anbefaler derfor departementet å vurdere om det er mulig å ta ut eksisterende § 6 i
forskriften så lenge prøveprosjektet er operativt.

Prøveprosjektets varighet

Det foreslås i høringsutkastet at bestemmelsen i § 6a skal gjelde til 1. juli 2012 eller
tidligere hvis departementet beslutter dette.

Det vises i denne sammenheng til at Posten har gjort avtale med departementet om en
midlertidig videreføring av den avviklede tjenesten; "ettersendes ikke ved varig
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adresseendring". Den aktuelle avtale gjelder imidlertid ikke frem til den angitte dato.
Posten har ikke og kan ikke forplikte seg så langt frem i tid med hensyn til en tjeneste som
vi i utgangspunktet ikke lenger tilbyr. Etter vår vurdering vil perioden frem til 31.12.2010
gi tilstrekkelig med tid til å gjennomføre prøveprosjektet, og samtidig evaluere tjenesten.
Det foreslås derfor at tidsbegrensningen i annet ledd i det angitte forslaget endres til 31.
desember 2010.

Postforkynningsforskriften  §  4

Av pedagogiske hensyn foreslår vi at det i § 4 annet ledd vises til ny §  6a.

Avslutningsvis vil vi for ordens skyld presisere at postoperatørene generelt eller Posten
Norge spesielt, ikke kan ha noe følgeansvar for om sendingene er riktig forkynt.

Tone Wille
fungerende konserndirektør
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