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Høringsuttalelse

Viser til deres brev av 16.03.2009.

Postforkynning av forliksklage med pålegg om tilsvar:

Forliksklage med pålegg om tilsvar blir sendt klagemotpart ved postforkynning.
Konvolutten er merket med "Ettersendes ikke. Brevet returneres straks til avsender dersom
adressaten er flyttet eller bortreist for lengre tid." jf.s6 forskrift om postforkynning.
Klagemotpart har 3 ukers tilsvarfrist fra forkynnelsen sendes fra forliksrådets sekretariat.

Har klagemotpart flyttet sender Posten brevet i retur til forliksrådet. Det tar alt fra en til to
uker før brevet kommer i retur fra Posten. Forliksrådets sekretariat sjekker klagemotparts
adresse på FREG, kontakter klagemotpart pr telefon, dersom dette ikke lykkes kontaktes
klager for innhenting av ny adresse. Har klagemotpart flyttet innen kommunen sendes
forliksklage med pålegg om tilsvar ut på nytt med ny tilsvarsfrist. Har klagemotpart flyttet
utenfor kommunene fatter forliksrådet beslutning om overføring til rett forliksråd og
forliksklagen overføres til rett forliksråd.

Ved at Posten videresender forkynning av forliksklage og gir tilbakemelding til forliksrådet
om ny adresse vil det spares tid ved at sekretariat ikke trenger sende ut forkynnelse av
forliksklage med pålegg om tilsvar på nytt. Det er viktig at vi vet hvor mange dager Posten
bruker på å ettersende forkynningen, og hvor lang tid SI bruker på å scanne inn dette.
Forkynning av forliksklagen settes automatisk av systemet (Sian) til en uke fra forkynnelse
av forliksklage sendes ut.

Har klagemotpart flyttet innen kommunen registrerer forliksrådet ny adresse i systemet og
behandlingen av forliksklagen blir behandlet på vanlig måte. Har klagemotpart flyttet ut av
kommunen fatter forliksrådet beslutning om overføring av forliksklage til rett forliksråd, og
klagen overføres til rett forliksråd.

Lensmannen i Vestby
Vestby lensmannskontor, besok: Vestbywien 21
Post: Postboks 93, 1541 Vestby
Tlf: 64 98 36 00 Faks: 64 85 17 26
E-post: post.follo@politiet.no
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Sekretariatet i Vestby forliksråd ser kun fordeler med at Posten ettersender forkynning av
forliksklage med pålegg om tilsvar. Det er tidsbesparende og det letter arbeidet for
forliksrådets sekretariat ved at forliksklagen ikke må forkynnes på nytt. Sekretariatet støtter
forslaget til lovendring.

Foreleggelse av utleggsbegjæring og varsel om utleggsforretning:

Namsmannen i Vestby ser positivt på at Posten ettersender foreleggelse av utleggsbegjæring
og varsel om utleggsforretning til saksøkte med varsel om ny adresse til namsmannen.
Namsmannen får registrert ny adresse i Sian. Har saksøkte flyttet ut av kommunen
overføres begjæringen til stedlig kompetent namsmann for videre behandling.
Saksøker/saksøkers prossesfullmektig og saksøkte blir informert i eget brev at begjæringen
er overført stedlig kompetent namsmann.

Med hilse
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