
Innspill til revisjon av Gjeldsordnings loven 15. Januar 2020
1 )	 Lær av NAV skandalen ! 

Inkasso selskapene NYTER idag samme RESPEKT hos Rettsvesenet, som 
saksbehandlerne hos NAV.  ( Referer til den pågående NAV skandalen.)

	 

Rettsvesenet er nødt til å bruke kompetente saksbehandlere med juridisk 
embetseksamen i alle ledd og anse begge parter i en økonomi sak som like 
troverdige parter. 


2 )	 Dagens gjeldsordningslov LIDER av OMVENDT BEVISBYRDE !


Det MÅ ENDRES til vanlig Strafferetts bevisbyrde;  


Hvor den saksøkte er USKYLDIG til MOTSATTE er  BEVIST !


3 )	 Dagens gjeldsordning gjør barn ansvarlige for foreldrenes 
gjeldsforpliktelser, og gjør at gjelds forpliktelser kan gå igjen i flere 	 	

		 generasjoner.


En revisjon av gjeldsordningen må påse at barna til gjeldsoffere ikke må ta 
opp studielån 	og stipend for å skaffe familien mer penger som går til 
betaling av gjeld.


  


4 )	 Salg av fordringer MÅ REGULERES ! 

Om et krav skal selges, SKAL SKYLDNEREN HA FØRSTERETT TIL Å 
KJØPE SITT EGET KRAV, til SAMME PRIS, som kravet vil bli tilbudt andre 
finans og Inkasso selskaper.


Finans og Inkasso selskaper MÅ SKATTELEGGES på like vilkår som enhver 
annen forretnings virksomhet, ved at verdien av VARELAGERT ( påståtte 
fordringer ), både råvarer og ferdigvarer skal bli beskattet som enhver annen 
handelsvare.


	 Dette vil medføre flere ting.


	 4.1 )	 Staten tjener penger på nye skatter.


	 4.2 )	 Urealistiske gjeldskrav blir luket ut av porteføljen


	 4.3 )	 Selskapenes Børs verdi blir vesentlig mer riktig, slik at 	 	
	 	 selskapene har reelle verdier, i motsetning til dagens 	 	
	 	 «Tomme - Boble» selskaper, hvor aksjonærene «kaster 	 	
	 	 pengene sine ned i et tomt sluk». 


5 )	 Dommer standen MÅ gis bedre OPPLÆRING 

		 innen økonomisk kriminalitet, Finans, Bank og multi nasjonale inkasso 	 	
		 selskaper. 

		 En dommer i Tingretten, skrev i sin dom :

		 

		 «MAN SKAL IKKE FORVENTE AT EN BANK,…. 

              …..UTFØRER GODT BANK HÅNDTVERK I NEDGANGSTIDER !»  
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OBS. OBS. OBS. 

Denne internett siden til STATEN,  
er den MEST USIKKRE data siden jeg noen gang 

har sett: 

Her kan HVEM SOM HELST, OVER HELE VERDEN, 
grunnet manglende innloggings rutiner på 

Internett, lese hvert ord, alle som ønsker å komme 
med SERIØSE innspill til Ny Revidert 

Gjeldsordningslov i Kongeriket Norge, skriver. 

Min intensjon var å opplyse beslutningstagerne på Stortinget om hva som 
fungerer og hva som dessverre IKKE fungerer i dagens gjeldsordning. 

Men siden SIKKERHETEN FULLSTENDIG MANGLER her på denne siden, 
avholder jeg meg fra å dokumentere mine påstander med BEVIS fra 
KONKRETE saker innenfor DOMSTOLENE, da alle sakene inneholder 
SENSITIVE opplysninger. 

1.1 ) 	 Registrerer at nesten samtlige «Gjeldsrådgivere», som har sendt inn forslag 	
		 til nye ordninger, er ukritiske og «Tar det forgitt», at alle tall og påstander fra 	
		 inkasso selskapene  stemmer og at alle som «bedriver» inkasso følger 	 	
		 inkasso loven. DET ER FEIL !


«Våre mest betrodde menn, kvinner og organisasjoner» befinner seg i en 
tilstand av «50 shades of gray» og derfor er veldig vanskelig stille til ansvar 
for sine beviste eller ubeviste «lov overtramp».


Første bud for en «Gjeldsrådgiver» Namsmann, Dommer etc. etc. MÅ være 
å forlange at kreditor kan dokumentere sitt såkalte «krav» med å fremlegge 
samtlige originaldokumenter i gjeldende sak fra dag nr. 1 - en.


Hovedstol må dokumenteres med skriftlig «kjøpskontrakt» for varen, 
tjenesten, leien, lånet, samt samtlige tidligere innbetalinger og avtaler.


All historikk med kjøp og salg av «gjeldskrav» med dokumenterte beløp på 
kjøpesum og salgssum. Og opplysninger om hvem som har solgt kravet og 
hvem som har kjøpt «kravet», MÅ FØLGE alle «Gjeldskrav». 


Hvilken relasjon kjøper og selger har, både personlig og i aksje eierskap.


Tidligere avtaler mellom kreditor og debitor, tidligere «gjeldsforhandlinger» 
og avtaler samt detaljert oversikt over innbetalinger til Hovedstol, Renter, 
Gebyrer, Andre kostnader og innbetalte beløp. 
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1.2 )	 NAV sine gjeldsrådgivere, Namsmannen og Domstolen sine saksbehandlere 
		 MÅ inneha både økonomisk og juridisk utdannelse. 

		 


Alle saksbehandlere nevnt ovenfor, MÅ ha GOD ERFARING i alle lover som 
gjelder kjøp, salg, finans, inkasso, aksjer, bank og avtale -rett og deres lover.


2.1 )	 Det kan virke som «gjelds loven» er en meget gammel lov, fra den tiden 	 	
		 Storbonden «lånte/leiet ut» «Kost og Losji» samt små «Husmannsplasser» til 
		 alle arbeiderene på gården. 

	

		 For å mer eller mindre «Slavebinde» arbeiderene sine ble det laget lover 	 	
		 som begunstiget «Storbonden»  på bekostning av arbeidernes retts 	 	
		 sikkerhet.

	

		 På den tiden, tidlig på 1800 tallet, hvor vår egen Grunnlov ble forfattet, var 	
		 det ingen Dommer som turde å sette spørsmålstegn til hva «Storbonden» 	
		 påsto at hans hushold og arbeidere, var blitt skyldige «Storbonden» for 	 	
		 hans «Almisser».

	

		 Det er heldigvis mer enn 200 år siden, det Norske Samfunnet ble styrt av 		
		 «Storbønder», 	Lorder og andre Adelsmenn.


		 Men det kan virke som Bank, Finans og Inkasso fremdeles nyter svært godt 
		 av den samme «Troverdigheten» som Konge, Storting, Regjering og 	 	
		 Domstolene den gang for 200 år siden hadde til landets «Makt elite».


		 Når man idag leser «gjelds lovene» virker det som Domstolene forlanger 	 	
		 OMVENDT BEVISBYRDE. 


		 D.V.S. En «Skyldner» er i utgangspunktet SKYLDIG i egen «Ulykke», 

		 inntil det MOTSATTE er BEVIST !


	 	 	 Dette står i STERK KONTRAST til vår felles Norske Retts Følelse at:

	 	 	 ENHVER HAR RETT TIL FORSVARER. 


	 	 	 Selv de mest GROTESKE handlinger med KLARE BEVIS har krav på en 	 	
	 	 	 sikkelig RETTSSAK FØR DOM.


	 	 	 Jamfør «22. Juli saken» og «Krekar saken», hvor Staten har brukt mange 		
	 	 	 MILLIONER kroner i mange år for å vise at Kongeriket Norge er en 	 	
	 	 	 PolitikereRettsstat.


	 	 3.1.	 Her har jeg et eksempel å vise til, men p.g.a. SENSITIVE OPPLYSNINGER 	
	 	 	 om barn og svakere stilte, samt navn på Politikere og Namsmenn, MÅ 	 	
	 	 	 dessverre disse opplysningene tas i et annet forum enn her på denne «vid 	
	 	 	 åpne» internett siden. 


	 	 


	 	 4.1.	 Her har jeg et eksempel å vise til, men p.g.a. SENSITIVE OPPLYSNINGER 	
	 	 	 om barn, svakere stilte, samt navn på Politikere og Namsmenn, inkasso 	 	
	 	 	 selskaper, Banker og saksbehandlere, MÅ dessverre disse opplysningene 
tas 	 	 	 i et annet forum enn her på denne «vid åpne» internett siden. 
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	 	 5.1.	 Her har jeg et eksempel å vise til, men p.g.a. SENSITIVE OPPLYSNINGER 	
	 	 	 om barn og svakere stilte, samt navn på Politikere og Namsmenn, 	 	
	 	 	 Dommere, Advokater, Banker, Statsautoriserte Eiendomsmeglere, 	 	
	 	 	 Statsautoriserte Revisorer og Autoriserte Takstmenn, MÅ dessverre disse 	
	 	 	 opplysningene tas i et annet forum enn her på denne «vid åpne» internett 	
	 	 	 siden. 


Her kunne det kommet  1 - ett - eksempel på hvordan «SYSTEMET VIRKER»…… ( NOT ! ) :


Men, dessverre p.g.a. SENSITIVE OPPLYSNINGER om barn og svakere stilte, samt navn på 
Politikere, Namsmenn, Dommere, Advokater, Banker, Statsautoriserte Eiendomsmeglere, 	 	
Statsautoriserte Revisorer og Autoriserte Takstmenn, MÅ dessverre disse opplysningene tas i et 
annet forum enn her på denne «vid åpne» internett 	siden. 


Til tross for alle feilene, håper jeg ikke; 


 at RETTS-STATEN og RETTS-SYSTEMET har spillt FALITT og mistet enhver TROVERDIGHET.


Og avslutter dette innspillet til ny «Gjeldslov» med ordene fra en av Verdens Største Kapitalister:


Håper inderlig at DAGENS POLITIKKERE klarer å «RETTE OPP ALLE FEILA FRA I GÅR»


Lykke til med arbeidet 


MVH


Ola Normann


PS. Om du skal ta imot GODE RÅD, legger du mest vekt på hva UTØVEREN som fysisk  har 
vært deltager i kampen sier eller hva TILSKUEREN til kampen tror ?
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