
Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven fra Namsfogden i Trondheim 

Namsfogden i Trondheim legger til grunn at en revidert gjeldsordningslov blir en teknologinøytral lov 

som åpner for forenkling og effektivisering gjennom digitalisering. Det bør åpnes opp for mer digital 

kommunikasjon og det bør vurderes å gi namsmannen fullmakt til å innhente opplysninger fra 

allerede eksisterende registre. 

Vi ønsker en styrking av kommunenes plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer. Gode 

prosesser tidlig og mer fokus på egenforsøket tror vi kan bidra til flere utenrettslige løsninger. 

Oppnås ikke utenrettslige løsninger tror vi at gode prosesser tidlig likevel kan bidra til at flere greier å 

gjennomføre gjeldsordningen.  

Det kan gjøres forenklinger ved at namsmannen gis myndighet til å åpne både første og 

andregangsordninger, å ta inn uteglemte krav og vedta endringer opp til en viss størrelse uten at 

forslag sendes kreditorene.  

Skyldner bør gis mulighet til å begjære endring i saker som er til gunst for kreditorene. Skyldner bør 

videre få mulighet til å svare på en begjæring om opphevelse med å fremsette et endringsforslag. 

Det bør presiseres at de som først får beholde bil/bolig også kan sette av midler til dekning av 

kostnader i tilknytning til disse eiendelene. 

Toårspeioden i §6-2 bør vurderes satt ned til ett år.  

Sakene som kommer inn til namsmannen oppfattes å være mer kompleks og sammensatt enn 

tidligere. Det forutsetter at behandlingen av sakene skjer i robuste fagmiljøer av en viss størrelse. Vi 

har gode erfaringer med opprettelsen av et felles gjeldsteam for hele politidistriktet. 

Vi tror at bedre tilgang på økonomisk veilegning og annen bistand fra bl a NAV i 

gjeldsordningsperioden kan bidra til at flere saker blir gjennomført som forutsatt. 

Vi ser at det er behov for reaksjon mot uansvarlig utlånsvirksomhet, men kan ikke se at det er 

hensiktsmessig å ta dette inn som et tema i gjeldsordningssakene. Det vil gi forvanske sakene og gi 

lengre saksbehandlingstid og således ikke være forenelig med ønsket om å forenkle behandlingen av 

gjeldsordningssakene.  
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