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Høring  -  forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om
tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet

Finansdepartementet viser til Justisdepartementets brev av 23. mars 2009, vedlagt
høringsnotat om forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om tvangsfullbyrdelse
og i saker for forliksrådet.

Den overordnede målsetningen ved forskriften er å muliggjøre elektronisk
kommunikasjon mellom saksøkeren og den alminnelige namsmannen i saker om
tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet. Dagens kommunikasjon ved innsending
av slike dokumenter er fullt ut papirbasert. Bakgrunnen for forslaget er det tidsmessige
og økonomiske gevinstpotensialet som ligger i å åpne for elektronisk kommunikasjon.
Høringsnotatet omhandler også forslag til endring i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810
om postforkynning.

Forslagene som er omtalt i høringsnotatet innebærer at papirbasert og elektronisk
kommunikasjon på de aktuelle områdene likestilles. Gjennom forskriften skal det
samtidig sikres at den elektroniske kommunikasjonen ivaretar de samme hensyn til
sikkerhet mv. som ved bruk av papir.

Justisdepartementet arbeider med sikte på at forskriften skal tre i kraft 1. juni 2009.
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Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet viser til at det i høringsnotatets kapittel 3 uttales at adgang til
elektronisk kommunikasjon i første omgang er planlagt som et prøveprosjekt opp mot
enkelte større aktører. Statens innkrevingssentral (SI) har vært i kontakt med
Brønnøysundregistrene om bruk av Altinn som elektronisk kommunikasjonskanal med
inkassobransjen, og det er planlagt at Lindorff og SI skal være piloter for løsningen. Det
vises i den forbindelse til SIs høringsuttalelse for utfyllende redegjørelse.

Finansdepartementet stiller seg positiv til forslaget om adgang til elektronisk
kommunikasjon. En slik ordning vil etter vårt syn kunne innebære fornying og
forenkling av kommunikasjonen mellom de alminnelige namsmennene og saksøkerne,
og vil kunne være ressursbesparende for begge parter.

Regler om elektronisk signatur er foreslått inntatt i forskriften § 8.
Finansdepartementets viser i denne forbindelse til det pågående arbeidet for felles
rammeverk for elektronisk ID (eID) i offentlig sektor, i regi av Fornyings- og
administrasjonsdepartementet. Vi forutsetter at reglene i forskriften om elektronisk
signatur er i tråd med dette rammeverket.

Forskriften vil i første omgang ikke berøre skatteetaten eller toll- og avgiftsetatens
saksbehandling, da disse ikke er planlagt omfattet av prøveprosjektet. Dersom den
elektroniske kommunikasjonen fungerer tilfredsstillende i prøveperioden, slik at
ordningen utvides til å gjelde kommunikasjon opp mot flere aktører, vil imidlertid
skatteetaten og toll- og avgiftsetaten bli berørt. Finansdepartementet gjør i denne
forbindelse oppmerksom på at Skattedirektoratet vil avgi egen høringsuttalelse til
forslaget, og vi viser til denne vedr. konsekvenser for skatteetaten.

Finansdepartementet har forelagt høringsnotatet for Toll- og avgiftsdirektoratet for evt.
merknader. Toll- og avgiftsdirektoratet anser forslagene som en naturlig teknisk
utvikling og har ingen innvendinger til forslagene som sådan. Toll- og
avgiftsdirektoratet påpeker imidlertid at løsningen må tilrettelegges slik at en saksøker
som sender begjæring pr. post, ikke får en dårligere prioritet enn saksøker som samme
dag fremsetter begjæringer elektronisk.

Finansdepartementet legger til grunn at eventuelle merutgifter knyttet til endringene vil
bli dekket innenfor berørte departementers uendrede budsjettrammer. Når det gjelder
gevinstrealisering, viser Finansdepartementet til at det i rapporten fra Bekk Consulting
AS av 13. november 2006 er anslått et potensial for innsparinger på 20-45 mill. kroner.
Dette anslaget er ikke vurdert av berørte departementer, herunder
Finansdepartementet, og anslaget kan således ikke bekreftes på nåværende tidspunkt.
Finansdepartementet forutsetter imidlertid at det ifm. evalueringen av forsøket, og i
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Justisdepartementets vurdering av en eventuell utvidelse av prøveordningen, legges
vekt på utrede potensielle gevinster nærmere.
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