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ENDRINGER I GJELDSORDNINGSLOVEN - HØRING

Det vises til høringsbrev av 5.12.2011.

Fylkesmannen har følgende merknader:

*Forslaget om å samlokalisere behandlingen av gjeldsordningssaker til særskilt utpekte
namsmenn.

Fylkesmannen slutter seg til forslaget og begrunnelsen om å utpeke særskilte namsmenn. Kravene
til kvalitet og rettsikkerhet bør være styrende, ikke ønsket om tilgjengelighet. Dette er kompliserte
og tidkrevende saker, og det er normalt tale om en engangshendelse for den/de det gjelder.

I høringsbrevet forslås det at det kan fastsettes at søknader i et politidistrikt skal fremsettes for en
av namsmennene. Fylkesmannen ser det som mest riktig at en i bestemmelsen åpner for at det
kan utpekes flere namsmenn i et politidistrikt. Agder politidistrikt består av 2 fylker, og det vil være
naturlig å lokalisere en særskilt namsmann i hvert fylke. Dette sett hen både til
tilgjengelighetshensyn og ikke minst at saken skal sendes til tingretten for den kommunen
skyldneren bor i (§ 2. 7 første ledd, nytt tredje punktum i lovforslaget).

Det er kun namsmannen i Arendal som har et sakstilfang som er å anse som tilstrekkelig for å
opprettholde tilstrekkelig kompetanse.

Forslaget bør også ses i sammenheng med organiseringen av den økonomiske rådgivningen som
gis av NAV. Evalueringen av økonomisk rådgivning viser at det er behov for større enheter for å
sikre sakstilfang og kvalitet på den økonomiske rådgivningen. Det er en uttalt målsetting å styrke
det interkommunale samarbeidet, herunder skape et tettere samarbeid med namsmenn om
økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i kommuner og NAV kontor. Særskilt utpekt namsmann
er konsistent med ønske om å styrke det interkommunale samarbeidet.

*Merknader til forslaget som gjelder skyldnere som ikke er bosatt i Norge.

Det bør gis mulighet for å åpne for søknader om gjeldsforhandlinger fra utlandet.
Dette omfatter en mindre gruppe, men som ofte har betydelige gjeldsproblemer. Fylkesmannen ser
de praktiske problemene som vil være i forhold til muligheten for å opplyse saken og den svekkede
mulighet for kontroll. Fylkesmannen ser det her som viktig at slike saker behandles av en bestemt
namsmann slik endringsforslaget til § 2 første ledd, siste setning foreslår.
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*Fylkesmannen har ikke merknader til forslagene i publikasjonen "nordisk gældsanering", med
utkast til regler om gjensidig anerkjennelse av avgjørelser om gjeldssanering i de nordiske
landene.

*Etablering av forskriftshjemler for standardiserte livsoppholdssatser.

Standardiserte livsoppholdssatser er viktig fordi det i dag er variasjoner i namsmennenes praksis.
Fylkesmannen er enig i at det etableres forskriftshjemmel både i dekningsloven og
gjeldsordningsloven for innføring av standardiserte livsoppholdssatser. Det er klart behov for et
felles utgangspunkt for det skjønn som skal anvendes ved utlegg.

*Fylkesmannen er også enig i forslaget om standardiserte satser.

Utgangspunktet må være, som arbeidsgruppen foreslår, at satsene må være av en slik
størrelsesorden at man skal kunne leve av beløpet over en lengre periode.

Når det gjelder høringsutkastets vurderinger rundt satsene for utgifter knyttet til omsorg for barn
virker dette noe uklart. Her foreslås at satsene tilsvarer veiledende retningslinjer for sosialhjelp
med tillegg av 10 %. I de veiledende retningslinjene for utmåling av økonomisk stønad til
livsopphold opereres det med 3 alderskategorier for barn. Det forutsettes at standardiserte satser i
gjeldsordningsloven og dekningsloven følger disse alderskategoriene. Fylkesmannen ser det som
viktig at barnesatsene økes og delvis kompenserer for reduksjonen i gjeldende satser for
gjeldsordningen.

Med hilsen

Anne Sofie D. Syvertsen
fylkeslege

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
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