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Høringssvar - endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften
Det vises til Barne- og familiedepartementets høringsbrev av 11.10.2021 med vedlegg. Videre
viser vi til Politidirektoratets oversendelsesbrev av 25.10.2021.
Høringsnotatet er forelagt Namsfogden i Finnmark for vurdering.
Om høringsforslagene
I høringsnotatet forslås å legge mindre vekt på gjeldens alder ved søknad om
gjeldsforhandling. For å unngå unødig ventetid for skyldner skal bestemmelsen om at mer enn
halvparten av gjelden ikke må være stiftet de siste to årene, mykes opp.
Finnmark politidistrikt støtter oppmykningen. For å unngå at skyldner spekulerer i å oppta
gjeld kort tid før fremsettelse av søknaden, for eksempel til rent luksusforbruk, bør det
imidlertid åpnes for å vurdere hva gjeldsopptaket er benyttet til. Det bør likevel ikke stå i veien
for gjeldsforhandlinger at søker er lurt eller truet til å oppta gjeld, for eksempel der et
familiemedlem eller andre nærstående har benyttet seg av skyldners kredittkort uten hans
kunnskap.
Videre tiltrer Finnmark politidistrikt forslaget om å oppheve den såkalte etterperioden, det vil si
tidsperioden på to år etter gjennomføring der en gjeldsordning kan settes til side. Vi støtter
også at det opprettes en egen "ungdomssats" i livsoppholdsforskriften som skal gjelde
aldersgruppen 15 år og over.
Departementet foreslår å tydeliggjøre at gjeldsordningsloven åpner for innbetaling av
engangsbeløp, samt at en gjeldsordning kan avsluttes tidligere enn forutsatt dersom
skyldneren blir enig med kreditorene om dette. Finnmark politidistrikt støtte dette.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom mange skyldnere ikke klarer å gjennomføre egenforsøket, vektlegges dette ikke per i
dag. Forslaget om å fjerne egenforsøket vil derfor ikke medføre merarbeid.
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Saksmengden vil derimot økes dersom skyldnere som tidligere har fått avslått søknad om
gjeldsordning på grunn av gjeldens alder, nå skal innvilges gjeldsordning. I så fall vil
Namsfogden i Finnmark kunne få behov for tilførsel av ressurser.
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