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HØRING — OM NY LOV OM STATENS INNKREVINGSSENTRAL

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 7. juli 2010 og til Politidirektoratets
henvendelse av 07.09.2010.

Telemark politidistrikt ser behovet for egen lov om Statens innkrevingssentral (SI).

Forslaget i punkt 5 om generell tvangshjemmel plassert i tvangsfullbyrdelsesloven, jf.
punkt 8,2, synes fornuftig da innkrevingssentralen som stor særnamsmann har
tvangshjemler spredt rundt i lovverket, noe som gjør det uoversiktlig å finne rammene
om innkrevingssentralens virksomhet.

Foruten ovennevnte vil Politimesteren i Telemark kort kommentere følgende deler av
forslaget:

Lempingsadgangen
Manglende klageadgang for lempningsavgjørelser
Motregningsspørsm ålet

Avslutningsvis gis en kort oppsummering.

LEMPINGSADGANGEN
I  punkt 4.2.2 introduserer finansdepartementet ønske om at SI uten avtale med kraveier
(kreditor) helt eller delvis skal kunne nedsette eller redusere et krav, og at det i mangel
av avtale med kraveier inntas en lovbestemmelse om denne adgangen.

Av naturlige grunner omfatter ikke lempingsforslaget krav som springer ut av offentlige
straffesaker som bøter og erstatningskrav, jf. punkt 4.2.5.
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Under disse forutsetninger synes det fornuftig å lovregulere lempingsadgangen.
Utfordringen ligger i hvilket saksbehandlingsregime lempingen må forgå innenfor.

II MANGLENDE KLAGEADGANG FOR LEMPNINGSAVGJØRELSER
Finansdepartementet foreslår i punkt 1, 9. avsnitt, siste punktum, jf. § 8 siste punktum i
lovforslaget at det ikke skal være adgang til å påklage enkeltvedtak om lemping.

Det er som finansdepartementet nevner i punkt 7 klart at de deler av SIs saksbehandling
som ikke reguleres av straffeprosessen eller av tvangsfullbyrdelsesprosessen er offentlig
saksbehandling og forvaltning.

I den grad kravnedsettelsen foretatt av et offentlig organ vedrører skyldnerens
rettigheter, bør Justisdepartementet etter vår mening foreta grundig analyse før
forvaltningsmessig klageadgang avskjæres.

III MOTREGNINGSSPØRSMÅLET
I lovutkastets § 6 foreslås det ved innkreving av statlige krav skal kunne motregnes i
borgerens krav på tilgodehavende skatt eller avgift.

Denne motregningsadgangen går lenger enn den nåværende ulovfeste motregning, bl.a.
av de grunner som nevnes i kommentaren til den foreslåtte § 6.

Motregningen skal i henhold til forslagets § 6, 4. ledd være gjenstand for klage til
tingretten etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Så vidt vi kan se behandler ikke høringen motregningsadgangen når det er uenighet om
størrelsen på krav eller motkrav. Ses dette i sammenheng med forslaget om å unnta
muligheten for kravnedsettelse fra klageadgang, vil det være fare for at tingretten som
foreslått klageinstans i motregningsspørsmål vil få en atskillig større belastning enn
forutsatt eller ønskelig.

IV OPPSUMMERING
Våre synspunkter kan oppsummeres slik:

Det er behov for en lov om Statens innkrevingssentral.

I den grad kravnedsettelse/lemping foretatt av et offentlig organ vedrører skyldnerens
rettigheter, bør Justisdepartementet etter vår mening foreta grundig analyse før
forvaltningsmessig klageadgang avskjæres.

Så vidt vi kan se behandler ikke høringen motregningsadgangen når det er uenighet om
størrelsen på krav eller motkrav. Ses dette i sammenheng med forslaget om å unnta
muligheten for kravnedsettelse fra klageadgang, vil det være fare for at tingretten som
foreslått klageinstans i motregningsspørsmål vil få en atskillig større belastning enn
forutsatt eller ønskelig.
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Med hilsen

Anne Rygh Pedersen
Politimester

Saksbehandler:
politiadvokat Per Steinar Bungum
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Horingssvar ny lov om Statens innkrevingssentrai

Det vises til horing med frist for svar til Politidirektoratet til 15. oktober.

Forslagene i horingsutkastet er forst og fremst en videreforing av gjeldende rett, men hvor
enkehe endringer vil medfore at innkreving vil kunne skje på en enkiere måte. Lovforslaget
innebærer en bedre harmonisering av regelverket og tilpasning/avklaring til øvrig regelverk
som for eksempel forvalmingslov, og tvangsfullbyrdelseslov.

Oslo politidistrikt har ikke noen tilknyttet namsfogd, men har en viss erfaring med
inndriving av krav. Vi har derfor enkelte merknader knyttet til forhold som gjelder særlig for
polniet i straffesaker.

Lempning av krav
ST har i dag adgang til å lempe krav dersom hensynet til innfordringen tilsier det, dvs å inngå
avtak om betalingsutsettelse og nedbetalingsordning. Adgang til å frafalle krav helt eller
delvis er et nytt forslag, men skal i utgangspunktet og som hovedregel kun gjelde
innfordringshensyn. Lemping av billighetshensyn skal være begrenset til særskilte
Forslaget vil ikke omfatte straffeprosessuelk boter som bare kan lempes gjennom
benadning.

Renter av krav

Hjemmelen for beregning av renter av krav har vært spredt i lovverket, og det foreslås
innfort at kravet renteberegnes etter forsinkelsesrenteloven fra SI mottar kravet. Det
foreslås unntak for boter. Iljemmelen for renteberegning av boter er ikke benyttet, og vi
antar at ileggelse av gebyr på botene er tilstrekkelig middd for å oppfordre skyldner til å
betale.

Innkreving av krav på erstatning for personskade voldt ved strafibar henadling som
er idømt i sivil sak.
Departementet foreslår at ordningen med bistand fra Si til innkreving utvides til å gjelde
erstatningskrav som omfattes av voldsoffererstatningsloven, også dersom kravet er idomt i
en sivil sak.
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9/ Stralgisk Stab, besek.: Gnmlandykird 44, 0190 OSLO
Post: Postboks 8101 Dep, 0032 OSLO Org. nr,: 961398142

	

22 66 90 50 Faks 22 66 87 01 Postgirw 7694.05.08319



Ettet var optyfiuning er det hensiktsmessig at SI ikke forskjellsbehandlet voldsofre er. I
hotingen antas det at forslaget ikke vil ha store økonomiske eller administrative
konsekvenser da de fleste krav i dag som springer ut av straffesaken tas med der.

Departementet ser derimot ikke gnmn til a innkreve erstatningskrav som er idømt i sivil sak,
men hvor kravet springer ut av straffesak dersom det gjelder tingskade. Vi antar at
skadelidte har eget apparat til å besorge innkreving, for eksempel vil skadelidte her ofte være
forsikringsselskap eller lignende som da er henvist til å benytte seg av innkreving gjennom
de alminnelige namsmyndighetene.

Med vennlig hilsen

Saksbehandle
Hmine

rcnrit.s /RB
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