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Høring - NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens oppgaver 
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Vi viser til høringsbrev av 21. juni 2013 

 

Innledning  

Norske Inkassobyråers Forening (NIF) er naturlig nok mest opptatt av utvalgets behandling av politiets rolle og 

oppgaver innen den sivile rettspleien på grunnplanet (SRG). Forslaget om å overføre de sivile gjøremål til SI 

viser at utvalget synes å mangle den nødvendige lovmessige og praktiske forståelsen av behandling av de sivile 

gjøremål. Det er en klar svakhet at det ikke er foretatt en konsekvensutredning ved en slik overføring. Politiet 

selv, gjennom Oslo Namsfogdkontor, har i sin høringsuttalelse tydelig beskrevet den betydning SRG har med å 

ivareta helt sentrale samfunnsinteresser, og vi anmoder følgelig sterkt om at denne høringsuttalelse når 

departementets ører. Vi har også merket oss Finansdepartementets høringsuttalelse, som når det gjelder 

spørsmålet om organiseringen av SRG synes å dele vår oppfatning om politianalysens mangler og de åpenbare 

svakheter vi ser i utvalgtes forslag. Med dette opplever vi at de tyngste fagområdene har gitt klare advarsler 

mot utvalgets forslag til ny organisering av SRG.  

 

Inkassobransjens betydning for et fungerende kredittmarked 

NIF er gjennom sine medlemsbedrifter den største bruker av SRG. Det fremmes årlig ca 420 000 (økende) 

saker for namsapparatet og forliksrådene, og det er i stor grad eksistensen av denne aktivitet som faktisk bidrar 

til at vi har en vel fungerende og effektiv kredittomsetning i dette landet – en omsetning som nå årlig 

overstiger 11 000 milliarder kroner (tilsvarende 10 ganger statsbudsjettet eller for eksempel 3 ganger forv. kap. 

i DnB). NIF representerer her hele det norske næringsliv, herunder hele bank- og finanssektoren og våre 

medlemsbedrifter betjener dette næringslivets krav til leveranse i 6, 2 millioner nye saker pr år. Det er for øvrig 

våre medlemsbedrifters aktivitet på dette området som bidrar med det alt vesentlige av statens 

rettsgebyrinntekter.   

 

SRG’s oppgave i dag er å ivareta det offentlig regulerte sanksjonssystemet når avtaler ikke holdes gjennom 

uteblitt betaling – et sanksjonssystem som danner grunnpilaren for den norske betalingsmoralen. Enhver 

omorganisering av dette området vil kunne få konsekvenser for betalingsmoralen og må følgelig utredes svært 

grundig før det fattes vedtak om dyptgripende endringer. Med tanke på de samfunnsøkonomiske konsekvenser 
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som her står på spill, er det for oss helt utenkelig at det gjennomføres noen som helst omlegging av SRG uten 

at en ny grundig og selvstendig utredning foreligger – alt annet vil være direkte uansvarlig. 

 

Overføring av sivilrettslige oppgaver til andre enheter/organer.  

Overføring av sekretariatsfunksjonen i forliksrådet til kommunene.   

Utvalget har foreslått at forliksrådets sekretariatsfunksjon overføres til kommunene, slik dette var organisert 

frem til 2006. Endringen i 2006 ble nettopp gjennomført for å styrke og effektivisere forliksrådene, hvilket i 

stor utstrekning også har blitt resultatet. En endring tilbake til den gamle ordningen vil dermed være et skritt 

tilbake. Vi viser også her til at tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2f har bidratt til en betydelig 

effektiviseringsgevinst og denne bestemmelse er helt avhengig av at namsmannen og forliksrådenes sekretariat 

er samordnet og samlokalisert. Utvalget er åpenbart ikke kjent med dette eller har unnlatt å se hvilken 

betydning denne organiseringen har.  

  

NIF erfarer at forliksrådssekretariatene i de store politidistrikt har bedre kompetanse ved utførelse av sine 

oppgaver. Vi er derfor av den oppfatning at færre og større politidistrikter i seg selv vil være godt egnet til å 

effektivisere og forbedre denne delen av SRG. Forslag om sentralisering av politidistrikter er derfor et positivt 

element i politianalysen.   

 

Overføring av namsmannens funksjoner til SI 

Utvalget har foreslått å overføre namsmannens funksjoner til SI uten å ta stilling til de interessekonflikter dette 

kan medføre.  For det første er SI selv en aktør i inkassomarkedet, riktignok statseiet, men likevel et rent 

inkassoforetak for offentlige virksomheter.  Eneste forskjellen er faktisk at SI ikke er underlagt 

inkassolovgivningen.  SI’s rolle er allerede svært problematisk ved at det som inkassoforetak også innehar 

namsmyndighet innenfor eget virksomhetsområde (særnamsmann). NIF har tidligere gjennom 

høringsuttalelser gitt ifm nylig vedtatte særlov for SI, påpekt de betydelige problemstillinger som knytter til 

rettsikkerhet og menneskerettigheter ved denne rolleblandingen. Det er som kjent viktige rettsikkerhetshensyn, 

personvern og menneskerettigheter som ligger til grunn for at namsmannsfunksjoner som hovedregel er lagt til 

et objektivt offentlig organ, slik man naturlig gjør med f.eks landets domstoler. Det sikrer borgerne god 

rettsikkerhet at de tvangsmessige handlinger som utføres i vårt samfunn skjer under politiets kontroll. 

Utvalgets forslag om å flytte all namsmyndighet til inkassoforetaket SI, innebærer imidlertid en klar svekkelse 

av rettsikkerheten og er et ytterligere skritt i gal retning. Behovet i dagens situasjon er faktisk det motsatte, 

altså at særnamsmannfunksjonen i SI avvikles og oppgavene overlates  til den ordinære namsmannen. Når man 

videre ser at SI ikke vil ha noen som helst mulighet, verken praktisk, juridisk eller i omfang, å kunne overta 

noen av de funksjoner namsmannen ivaretar, blir det vanskelig å ta utvalgets forslag seriøst, jfr Oslo 

Namsfogdkontors høringsuttalelse.  

 

Tilsvarende problemstillinger knyttet til rettsikkerhet og interessekonflikter vil også gjøre seg gjeldende 

dersom man flytter namsmannens funksjon ved behandling av gjeldsordninger. Dette utgjør riktignok ikke et 

stort volum og får dermed ingen store samfunnsøkonomiske konsekvenser, men det vil likevel være svært 

betenkelig ut fra helt elementære rettsikkerhetsbetraktninger. 

 

Behov for en omorganisering og modernisering av namsmannsapparatet 

Politianalysen foreslår drastiske kutt i antall politidistrikt og politistasjoner for å gjøre etaten mer spisset mot 

kjerneoppgavene, muliggjøre spesialisering og legge til rette for bedre styring. Vi mener at de samme hensyn 

gjør seg gjeldende i organiseringen av de sivile gjøremål uten at man må miste den rettsikkerhet og nærhet til 

borgerne som denne type oppgaver krever.  Brukerne av SRG er en sammensatt gruppe, men en stor andel vil 

være skyldnere som har økonomiske problemer.  Å overføre namsmannens oppgaver til den automatiserte 

prosessen som SI tilbyr kan ikke være i tråd med et politisk ønske om å forebygge og bekjempe økonomiske 

betalingsproblemer.  

 

NIF mener at det bør iverksettes en ny utredning om SRG som en del av eller parallelt med videre utredninger 

om organisering av politietaten. En slik utredning må omfatte både organisatoriske og teknologiske temaer og 

må uansett baseres på at man opprettholder eller helst forbedrer dagens nivå på SRG’s oppgaver slik at man får 

et moderne, effektivt og kostnadsbesparende namsmannsapparat.  På vegne av inkassobransjen vil NIF kunne 

komme med konstruktive bidrag i denne sammenheng.  
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En ny etat? 

Oslo Namsfogdkontor har i sin høringsuttalelse lansert tanken om en helt ny etat som overtar ansvar for all 

tvangsfullbyrdelse, herunder forliksrådene.  Dette vil også rydde av veien den sterkt betenkelige rollen SI 

allerede har gjennom sin særnamsmannsmyndighet. Som Namsfogden i Oslo treffende bemerker 

”Namsmannen bør ikke være kreditor og kreditor bør ikke opptre som namsmann”. En slik etat forusettes å 

være landsdekkende med distriktsvise kontorer, teknologisk tilpasset og riktig bemannet.  NIF mener dette er 

en god tanke og vil på det sterkeste anbefale dette utredet gjennom et nytt offentlig utvalg.         

  

Avsluttende bemerkninger 

Som det fremgår av foranstående og flere andre sentrale høringsuttalelser, er temaene knyttet til SRG ikke godt 

nok analysert og utredet i Politianalysen og forslagene er sterkt preget av dette. NIF er absolutt enig i at det er 

behov for å utrede en bedre organisering av SRG, men da som en separat utredning der man også trekker på 

riktig kompetanse og erfaring. I dette perspektivet mener NIF at også SI’s rolle som monopolist og leverandør 

av inkassotjenester mot det offentlige, godt sammenblandet med særnamsmannsoppgaver, bør utredes pånytt. 
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