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Høring om endringer i gjeldsordningsloven mv

Midtre Hålogaland Politidistrikt har lest høringsnotatet og har i det alt vesentligste ingen
innvendinger mot de foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven.

Endring/justering av livsoppholdssats.
Livsoppholdssatsen, som over tid har fulgt endringene i folketrygdens grunnbeløp, er i dag
så høy at gjeldsordningslovens bestemmelser ville omfattet en betydelig del av befolkningen
dersom søknad hadde blitt sendt.
Sammenholdt med våre nordiske naboer er den norske satsen unaturlig og uforholdsmessig
høy, og i det perspektiv og på det grunnlag gjeldsordningsloven ble vedtatt er det spørsmål
om gjeldsordningsloven, med dagens livsoppholdssats, treffer grupper av befolkningen som
det ikke var lovens intensjon å treffe.
Det er både naturlig og etterlengtet at det blir en lovmessig likhet i satsene som legges til
grunn for tvangsinndrivelse. Forslaget støttes fullt ut.

Åpning av mulighet for å søke om gjeldsordning fra utlandet.
Det samme gjelder mulighetene for å åpne for søknad om gjeldsforhandlinger fra utlandet,
når utenlandsboende har tilstrekkelig og relevant tilknytning til Norge. Selv om dette forslag
kan oppfattes som kontroversielt i seg selv, fremstår de endringer som er foreslått i revidert
utkast som forsvarlige sett i forhold til å sikre utenlandsboende skyldnere mot
kreditorpågang under og etter en gjeldsordning, sarntidig som det ikke skal være "fritt fram"
å få åpnet gjeldsforhandlinger fra utlandet. Denne sikringen synes ivaretatt i revisjonen som
er foretatt.

Kanalisering av saker til særskilte namsmenn.
Midtre Hålogaland Politidistrikt er også enig i at det gjøres endring i loven for så vidt gjelder
kvalitet og kvantitet i saksbehandlingen. Det er åpenbart at en liten tjenesteenhet med et
svært begrenset antall saken og gjerne en kombinasjon av et bredt saksbehandlingsansvar
ikke er forenlig med behov for faglig miljø, kvalitet og kvantitet i saksbehandlingen. Midtre
Hålogaland Politidistrikt har allerede tatt konsekvensene av dette og har etablert regioner
der den fysiske saksbehandling samles i sterkere faglige miljø, og har og/eller er i ferd med å
gi kompetanseheving til saksbehandlere på fagfeltet. Dette ikke minst fordi saksbehandling
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av denne type sak krever betydelig kompetanse og erfaring viser at en samling av oppgavene
samtidig medfører hurtigere saksbehandling parallelt med at rettsildwrhet for skyldner så vel
som kreditorer heves.
Midtre Hålogaland Politidistrikt har imidlerfid en betydelig skepsis til en samling av denne
oppgaven hos en namsmann i politidistriktet. Dette har sin årsak i geografisk inndeling av
nye regioner (driftsenheter), distriktets geografi og ikke minst den praktiske samhandling av
saksfeltet knyttet til tingrettene. Distriktet har inndelt regionene tilnærmet likt
tingrettsdistriktene, og hver enkelt region/driftsenhet har et antall saker betydelig over 20
som et anbefalt minstemål for å opprettholde kompetanse.
Så langt Midtre Hålogaland politidistrikt registrerer legger lovendringen opp til en
ansvarsoverføring fra den enkelte namsmann til en eller flere utpekte namsmenn i
politidistriktet, og høringsnotatet legger til grunn at geografi og inndeling av
tingrettsdistrikter må tillegges sterk vekt i disse valg. I motsatt fall vil dette kunne gå ut over
både saksbehandling, kvalitet og sikkerhet fordi avstandene blir for store. I denne prosessen
hører det med, mer som hovedregel enn unntak, at det må gjennomføres takster av fast
eiendom og løsøre og at en kvalitetsmessig vurdering av grunnlaget for gjeldsordning
medfører at den behandlende namsmann både har mulighet for personlige møte(r) med
skyldner og kan gjøre vurderinger med henblikk på skyldnerens faktiske livssituasjon.

Under forutsetning av at politidistriktet kan påvirke inndeling av området der
saksbehandlingen skal sentraliseres støttes lovendringen.

Utredning fra Nordisk Råd vedrørende regler orn fellesnordisk anerkjennelse av
gjeldsordningsavgjørelser i de respektive land.

De nordiske land har alle en lov som regulerer gjeldsordning. Det fremstår som mer enn
hensiktsmessig at en rettslig avklaring av gjeldsordning i Norge, skuldsanering i Sverige og
Finland og gældsanering i Danmark og Island får regler om anerkjennelse i de øvrige land.
Utredningen/Publikasjonen "Nordisk Gældsanering" inneholder regler om gjensidig
anerkjennelse av avgjørelser om gjeldsanering i de nordiske landene fremstår som naturlige
og nødvendige hensett til den flyt av arbeidskraft vi opplever og behovet for å finne
løsninger på gjeldsproblematikken på tvers av landegrensene.
Regelverket vil måtte ses i sammenheng og på mange måter være sammenfallende med de
foreslåtte endringer i gjeldsordningsloven som tillater søknad om gjeldsordning fra utlandet.
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