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Høringssvar - Nedsettelse av inndrivingskostnader  
 

 

Det vises til høringsbrev fra Justis og beredskapsdepartementet av 6. april 2020 med forslag 

om nedsettelse av inndrivingskostnader.  

 

Øst politidistrikt ser behovet for rask gjennomføring av reduksjon i gebyrene og salærene slik 

departementet foreslår. Nåværende nivå på gebyrer og salærer overstiger det som anses som 

"nødvendige kostnader" og lønnsomheten har i lengre tid vært stor for inkassoselskapene. 

Dagens gebyrer og salærer reflekterer en tid da mye av inkassoarbeidet var manuelt, mer 

tidkrevende og langt dyrere enn i dag. Dagens koronasituasjon, hvor en allerede trang 

privatøkonomi får en ekstra belastning på grunn av permittering eller ufrivillig arbeidsløshet, 

samt bedrifter som merker markant nedgang i omsetning, tydeliggjør behovet for rask 

endring.   

 

Halvering av skrivesalæret for utleggsbegjæringer mv.  

Øst politidistrikt støtter forslaget som fremsettes i høringsnotatet om halvering av skrivesalær 

for utleggsbegjæringer mv. For å fastsette et beløp for et arbeid, må det foretas en vurdering 

av hvor ressurs- og tidkrevende arbeidet er. Skriving av begjæring for utlegg, tvangssalg av 

løsøre, tilbakelevering til salgspanthaver er alle preget av skjematisk fremstilling med enkle 

krav til innhold. Uavhengig av kravets størrelse og type tvangsfullbyrdelse er arbeidet relativt 

standardisert. Det er i senere tid kommet ny teknologi og automatisering gjennom blant annet 

innsendelse av begjæringer digitalt gjennom ELSA. Rundt 30-40 % av alle begjæringer som 

mottas i dag skjer elektronisk og tallet er stadig økende. Med hensyn til digital utvikling og 

stadig utarbeidelse av nye og bedre løsninger, vil dette være fremtiden. For inkassoselskapene 

medfører overgangen til mer digitale løsninger mindre arbeid enn ved manuell oversendelse. 

Skrivesalæret bør gjenspeile reelle kostnader, og slik skrivesalæret for utleggsbegjæringer mv. 

fremstår i dag er disse uforholdsmessig høye i forhold til inkassoforetakenes kostnader 

forbundet ved begjæringene. En halvering til et ½ rettsgebyr fremstår som et akseptabelt 

nivå.  

 

Halvering av skrivesalær for forliksklager i inkassosaker 

Øst politidistrikt støtter departementets forslag om halvering av skrivesalær for forliksklager i 

inkassosaker. Vi vil særlig trekke frem departementets argument tilknyttet til enkel og billig 
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prosess som viktig. Det vil fremstå som uhensiktsmessig for både forliksrådene og skyldnere 

dersom sakskostnadsreglene ga insentiver til at uomtvistede krav ble sendt via forliksrådene, 

når de kan sendes direkte til namsmannen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2f.  

Selve arbeidsmengden knyttet til utarbeidelse av forliksklager har flere paralleller til 

utarbeidelse av utleggsbegjæringer. De fleste er standardiserte og lite arbeidskrevende. En 

halvering til et ½ rettsgebyr fremstår derfor som et akseptabelt nivå. 

 

Reduksjon i de alminnelige inkassogebyrer og salærer etter inkassoforskriften 

Øst politidistrikt ser i likhet med Justis- og beredskapsdepartementet behovet for endring i 

gebyr- og salærreglene som kan tre i kraft på et tidligere tidspunkt enn før ny inkassolov og ny 

inkassoforskrift kan tre i kraft. Særlig er endringen viktig overfor småkravene; slik som 

fakturaer for bompenger, legeregninger og parkeringsgebyrer. Slik gebyr- og salærreglene 

fremstår i dag, er det særlig småkravene som utgjør en betydelig inntjeningsmulighet for 

inkassoselskapene. Slik vi forstår formålet med regelverket, er det opprettet for å erstatte de 

reelle inndrivingskostnadene. Med den automatisering og effektivisering som har skjedd, er 

kostnads- og inntektssituasjonen en helt annen enn ved opprettelsen av regelverket. 

Inkassoforetakene har fått en betydelig høyere fortjeneste enn det som var tiltenkt. Vi slutter 

oss derfor til forslaget om reduksjon i de alminnelige inkassogebyrene og salærene etter 

inkassoforskriften som presenteres i høringsnotatet.  

 

Sammenslåing av krav 

Det bemerkes i høringsnotatet at det er lite aktuelt å foreslå endringer i reglene om 

sammenslåing av krav nå, blant annet fordi endringer i reglene vil kreve store 

systemendringer. Øst politidistrikt ønsker likevel å komme med en merknad til denne 

problemstillingen. Vi opplever at inkassoselskapene i varierende grad foretar tilstrekkelige 

vurderinger av sammenslåing av krav. I flere tilfeller hvor det ikke foreligger forhold som 

skulle tilsi behov for separat inndrivningsprosess av kravene, gjøres dette likevel. I tillegg er 

det i Øst politidistrikt avdekket mange mangelfulle vurderinger særlig tilknyttet krav til 

sammenslåing som følge av manglende betalingsevne som ikke er forbigående hos skyldneren. 

Manglende sammenslåing av krav har en stor økonomisk konsekvens for den enkelte skyldner, 

samtidig gir det en betydelig inntjeningsmulighet for inkassoselskapene. Risikoen for å overtre 

reglene bør ligge hos inkassoselskapene, og en slik regelendring bør prioriteres. 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

 

Ida Melbo Øystese Britt Hjeltnes 

Politimester Namsfogd 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


