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Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

I. Innledning

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 5. desember 2011

vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett,
tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget består av Leif Petter Madsen (leder), Borgar
Høgetveit Berg, Bjørn Åge Hamre, Per Steinhaug Johannessen, Flemming M. Karlsen og Siv
Sandvik.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Sakens bakgrunn

Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet har forslått å lokalisere sakene etter
gjeldsordningsloven til et begrenset antall namsmenn, samt åpne opp for behandling av
søknader om gjeldsordning fra personer bosatt i utlandet, fellesnordisk anerkjennelse av
gjeldsordningsavgjørelser og standardiserte satser til livsopphold.

Kommentarer til de enkelte forslagene

Advokatforeningen støtter forslaget om at det åpnes opp for gjeldsforhandling for personer som
er bosatt utenfor Norge. En av hovedutfordringene med forslaget er etter foreningens oppfatning
at det ofte vil være vanskelig å få full oversikt over eventuelle eiendeler i utlandet. Dette er etter
Advokatforeningens syn tilstrekkelig ivaretatt ved at anvendelsesområdet etter ordlyden i
lovforslaget begrenser anvendelsen til tilfeller der  "er ubetenkelig med hensyn til sakens
opplysning".

Advokatforeningen støtter videre en fellesnordisk anerkjennelse av gjeldsordningsavgjørelser.
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Etter Advokatforeningens syn vil en kanalisering av behandlingen av gjeldsordningssaker til
særskilte namsmenn bidra til å øke kvaliteten og sikre en mer likartet praksis i landet.
Advokatforeningen støtter forslaget om kanalisering av saken om gjeldsordning til særskilte
namsmenn.

Advokatforeningen støtter videre standardisering av satsene til livsopphold. Dette gir økt
forutberegnelighet og rettsikkerhet i gjeldsordningssaker.

IV. Avslutning

Advokatforeningen støtter i det vesentligste forslagene i høringsnotatet.

Vennlig hilsen

Merete Smith
generalsekretær
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