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Høring om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Tingretten viser til departementets brev av 5. desember 2011, vedlagt høringsnotat.

Kanalisering av gjeldsordningssaker til utvalgte namsmenn

Fredrikstad tingrett støtter forslaget om å samlokalisere behandlingen av
gjeldsordningssaker til særskilt utpekte namsmenn. Etter det vi kjenner til, er det
allerede slik i vårt distrikt at namsmannen i Fredrikstad forbereder
gjeldsordningssaker fra andre namsmenn i Østfold politidistrikt. Etter vårt syn vil en
formalisering av en slik ordning være en ubetinget fordel. Det vil medføre større
sakstilfang for de namsmenn som behandler gjeldsordningssakene og dermed økt
kompetanse og økt profesjonalitet.

Søknad om gjeldsordning fra utlandet

Vi har ikke prinsipielle innvendinger mot departementets forslag om å innføre en
skjønnsmessig adgang til gjeldsforhandling og gjeldsordning for personer bosatt
utenfor Norge, basert på vurderinger av skyldnerens tilknytning til Norge og
muligheten av å få saken tilstrekkelig opplyst her. Som departementet er inne på,
bør det imidlertid være en klar forutsetning at det skal tas tilstrekkelig hensyn til
leveomkostningene i vedkommende land. Mange som kunne være aktuelle for
gjeldsordning, bor i land der levekostnadene er mye lavere enn i Norge. Det vil
virke støtende og undergrave ordningen dersom dette ikke tas tilstrekkelig hensyn
til. Vi er videre enig i forslaget om at bare de som har det vesentligste av sin gjeld til
norske kreditorer, skal kunne ffi åpnet gjeldsforhandling fra utlandet. De regler
departementet foreslår når det gjelder kreditorbeskyttelse av utenlandsboende
skyldnere, synes fornuftige.
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Standardiserte livsoppholdssatser

Fredrikstad tingrett ønsker å peke på at det er viktig å holde fast ved det åpenbare
utgangspunktet: gjeld skal tilbakebetales og det skal koste litt for skyldneren å
oppnå å få store deler av gjelden ettergitt. Vårt inntrykk er at livsoppholdssatsene, i
alle fall slik de er praktisert i vårt distrikt, har vært for romslige og at skyldnerne
derfor ikke har måttet leve så nøkternt som ordningen forutsatte da den først ble
etablert. Særlig gjelder dette i en situasjon der stadig mer av skyldnernes gjeld er
regulær forbruksgjeld. Vi støtter derfor ubetinget departementets forslag til
standardiserte livsoppholdssatser som vil innebære en reduksjon i forhold til dagens
satser.

Fellesnordisk anerkjennelse av gjeldsordningssaker

Vi støtter en etablering av et fellesnordisk regelverk for gjensidig anerkjennelse av
avgjørelser i gjeldsordningssaker.
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