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HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL NYE INKASSOREGLER 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 9. mars 2020 hvor 
arbeidsgrupperapporten "Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om
inkassoloven" er sendt på høring. 

Politidirektoratet har forelagt høringen for samtlige politidistrikt. Politidirektoratet har mottatt 
høringssvar fra politidistriktene Oslo, Øst, Sør-Øst og Vest. Disse høringssvarene er vedlagt. 

Kort om høringen
Arbeidsgruppen foreslår en rekke endringer i inkassoregelverket, og gjør dette i form av en ny
lov og en ny forskrift. Det foreslås betydelige endringer i kravene til saksgangen, blant annet 
foreslås utvidet krav til innhold i de ulike varslene som sendes skyldner. Videre foreslår 
arbeidsgruppen blant annet regler som skal forebygge inndriving av urettmessige krav. Et 
uttalt mål med endringene er å legge til rette for at sakene løses utenrettslig i stedet for at 
kravene begjæres tvangsfullbyrdet, og det foreslås i den forbindelse en egen bestemmelse 
som skal forebygge unødvendige rettslige skritt. Det foreslås at nødvendighetskravet fjernes 
som grunnlag for krav om dekning av kostnader, og at det heller innføres 
normaltapserstatning med standardiserte gebyrer.

Politidirektoratets merknader
Politidirektoratet tiltrer i all hovedsak de framsatte endringsforslag i likhet med politidistriktene 
Oslo, Vest og Sør-Øst. Øst politidistrikt tiltrer i all hovedsak de delene av forslagene som de 
har kommentert. 

I tråd med høringssvarene fra politidistriktene Oslo og Øst bemerkes særlig at Politidirektoratet 
fullt ut støtter de overordnede målene med høringene som å redusere inkassokostnadene for 
skyldnerne, redusere presset på namsfogdene og ved lovfesting klargjøre regler som i dag 
følger av ulovfestet rett, hvilket trolig vil føre til bedre og mer ensartet etterlevelse av 
regelverket. Politidirektoratet vil også bemerke at inkassokostnadene representerer en faktisk 
kostand for å drive inn krav, og at Politidirektoratet for sin del ikke har detaljert kunnskap om 
det aktuelle kostnadsnivået.
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Oslo politidistrikt og i noen grad Øst politidistrikt bemerker at en rekke av de konkrete 
forslagene ikke går langt nok eller ikke oppfyller målene. Etter Politidirektoratets vurdering 
antas de framsatte forslagene å være balanserte og tilstrekkelige.

Politidirektoratet vil særlig framheve Øst politidistrikts kommentarer knyttet til namsmannens 
ansvar for å påse at det foreligger tvangskraftig tvangsgrunnlag for kravet, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 5-3. Reglene i tvangsfullbyrdelsesloven må tilpasses de foreslåtte 
endringene for å synliggjøre namsmannens plikter og eventuelt grunnlag for å avvise en sak. 
Det antas at nye krav til inkassator vil betyr en større arbeidsmengde for namsmannen knyttet 
til kontroll av om utleggsbegjæringer oppfyller lovens vilkår.

Etter Politidirektoratets bør den forventede økte arbeidsmengden tilleggsfinansieres, og at det 
gjøres en beregning av kostnadene når endringene er endelig avklart. Dette for å unngå at 
andre tjenester politiet leverer må nedprioriteres, eller at det oppstår økte restanser innenfor 
namsmannens oppgaveportefølje. 

Med hilsen

Kristine Langkaas Morten Rustad 
seksjonssjef seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Vedlegg:
- Høringssvar fra Oslo politidistrikt av 20. mai 2020
- Høringssvar fra Øst politidistrikt av 22. mai 2020
- Høringssvar fra Sør-Øst politidistrikt av 19. mai 2020
- Høringssvar fra Vest politidistrikt av 29. mai 2020


