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Klage på saksbehandlingstid

Jeg viser til Departementets brev av 07 .12 .01, et brev jeg p .gr .av
sterkt arbeidspress ikke har kunnet besvare før nå.
Jeg ble ved beslutning 20 .01 .00 av Fylkesmannen i Rogaland oppnevnt
som settedommer i "saken", dvs . forsåvidt gjelder behandling av
begjæring om overskiftetakst . Det sentrale tvistespørsmål mellom
loddeierne har vært tidspunktet for verdsettelsen . Skifteretten
bygget skiftetaksten på at det var den (dags)aktuelle verdi som
skulle legges tilgrunn . Dette var og er klageren John F . Knutsen og
Olav F . Knutsen sterkt uenige i . De øvrige parters
prosessfullmektiger innga begjæring om avgjørelse av tidspunktet
for verdsettelse før man foretok selve vedsettelsen.
Ved beslutning av 24 .05 .00
av behandlingen ikke skulle
John F . Knutsen og Olav F .
som ved kjennelse 06 .03 .01

bestemte undertegnede at en slik deling
foretas . Beslutningen ble av klageren
Knutsen påkjæret til lagmannsretten
stadfestet min beslutning.

Klageren og Olav F . Knutsen har også reist egen skiftetvist
angående verdsettelsestidspunktet, men jeg har inntatt det
standpunkt at overskiftetaksten vil avgjøre spørsmålet og at en
ikke kan ha noen dobbeltbehandling.
Overskiftetakst er berammet til mandag 4 . og 5 . februar 2002.
Noe tidligere berammelsestidspunkt har det ikke vært mulig å få til
- det er 3 opptatte advokater inne i bildet foruten at takstmennene
måtte hentes fra gruppene statsaut . revisorer og andre
regnskapskyndige, bygningskyndige osv ., og ingen av dem kunne ha
hatt noen tilknytning til Knutsen-familiens forskjellige
aktiviteter i Haugesund . Å sy dette ihop har ikke vært lett.
Jeg kan etter dette ikke se at det er noe grunnlag for å kritisere
tempoet i min saksbehandling.
Stavang

r,

.72 .01
L
Olav T . Laake

