
 
 
 

 
Østfold politidistrikt 

 

Politimesteren, besøk: Sigvat Skaldsgt. 5 
Post: Postboks 73, 1701 SARPSBORG 
Tlf: 69 11 33 00 Faks: 69 11 34 07 
E-post: post.ostfold@politiet.no 

 
 
Org. nr.: 983 996 078 
Bankgiro: 7694.05.11581 

 

 
Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement 
Postboks 8036 Dep 
0030 OSLO 

Deres referanse Vår referanse Dato  
201104560-/EROFSJ 2011/04203-2 008 01.03.2012  

 
 
Høringsuttalelse fra Østfold Politidistrikt – Endringer i gjeldsordningsloven 
 
Vi viser til Deres brev av 05.12.2011. Nedenfor følger Østfold politidistrikts syn på de 
enkelte forslagene til endringer i gjeldsordningsloven mv. 
 
Kanalisering av saker etter gol til særskilte namsmenn: 
 
Østfold politidistrikt er enig i at det er en utfordring å opprettholde kompetanse på 
gjeldsordning ved små driftsenheter med lite ressurser og få saker. For å sikre at 
saksbehandlingen skjer med tilfredsstillende kvalitet og at rettsikkerheten ivaretas, må det 
være tilstrekkelig tilfang av saker. 
 
En mulig ulempe med en sentralisering vil for skyldners del kunne være vanskeligere 
tilgjengelighet, høyere terskel for å ta kontakt og lengre reisevei. I vårt distrikt er det relativt 
korte avstander slik at lang reisevei ikke bør være avgjørende, verken for namsmann eller 
skyldner.  
 
Det avgjørende vil være at skyldnerne får en rask og tilfredsstillende behandling av sin sak, 
og at namsmannen er lett tilgjengelig for skyldnerne. 
 
Østfold politidistrikt støtter derfor forslaget om en endring av gjeldsordningsloven § 2-1 
med nytt annet punktum som innebærer at én namsmann kan utpekes til å behandle 
gjeldsordning for flere namsmannsdistrikter innenfor samme politidistrikt.  
 
I Østfold politidistrikt behandles i dag gjeldsordningssaker ved ni driftsenheter, hvorav fem 
lensmannskontorer, tre politistasjoner og en namsmann som ivaretar funksjonen for en av 
politistasjonene. Vi benytter pr i dag anslagsvis 42 årsverk og 51 personer innenfor den 
sivile rettspleie i tillegg til lensmenn og politistasjonssjefer som har namsmannsfullmakten. 
Distriktet har ca 590 årsverk totalt. Som en del av vurderingen av organiseringen i distriktet 
når det gjelder arbeidet med den sivile rettspleie generelt og gjeldsordningssaker spesielt, har 
vi satt ned en arbeidsgruppe som har hatt som mandat å komme med forslag til hvordan 
oppgaveløsningen knyttet til den sivile rettspleie rettspleien på grunnplanet bør organiseres 
innenfor gjeldende lov og regelverk. Rapporten ble ferdigstilt 1. mars 2012. Det er ikke tvil 
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om at dagens lovverk oppfattes som en stor begrensning i muligheten til å organisere 
arbeidet med gjeldsordningssakene på den måten vi mener vil gi den beste kvaliteten.   
 
Det støttes at myndigheten legges til Kongen, som igjen bør delegere myndigheten videre til 
Justisdepartementet. Det er politimesteren som bør gis myndighet til å utpeke særskilt 
namsmann for gjeldsordningssaker i eget distrikt. Det vil ikke være hensiktsmessig at en 
politimester ikke skal ha myndighet til å organisere dette arbeidet på den måten som ivaretar 
kvaliteten på saksbehandlingen best. 
 
 
Åpne for søknader om gjeldsordning fra utlandet: 
 
Vi er av den oppfatning at de foreslåtte endringene ivaretar både hensynet til skyldner og 
kreditorene.  
 
Når det gjelder behandling av saker fra utlandet finner vi det fornuftig at dette i 
utgangspunktet bør behandles ved ett kontor, eksempelvis ved Namsfogden i Oslo, 
ettersom de allerede har en del kompetanse på å behandle øvrige saker fra andre land. 
Dersom antallet saker fra utlandet øker vesentlig, vil det være hensiktsmessig at det i loven 
åpnes for å benytte flere namsmenn. Ved å benytte flere namsmenn vil man kunne unngå 
restanser som følge av økt antall saker. 
 
Østfold politidistrikt støtter forslaget om at det åpnes for at personer bosatt utenfor Norge 
kan søke om gjeldsordning i Norge. Vi støtter de foreslåtte endringene i 
gjeldsordningsloven §§ 1-4, 2-7, 3-4, 5-2 og 7-9. Vi støtter ikke den foreslåtte endringen i 
gjeldsordningsloven § 2-1. Vi er av den oppfatning at nytt første ledd siste punktum bør 
endres til ”Skyldnere som ikke er bosatt i Norge, jf. § 1-4 fjerde ledd i loven her, kan 
fremsette søknad for den namsmann eller de namsmenn Kongen har bestemt”. 
 
Regler om fellesnordisk anerkjennelse av gjeldsordningsavgjørelser: 
 
Østfold politidistrikt støtter forslaget om en fellesnordisk anerkjennelse av 
gjeldsordningsavgjørelser. Vi forutsetter at livsoppholdssatsene i Norden må harmoniseres 
for å få dette til. Det bør være et krav til at en må ha vært bosatt minimum seks måneder i 
det landet man søker gjeldsordning i.  
 
Etablering av standardiserte livsoppholdssatser til bruk ved gjeldsordning og 
tvangsinndrivelse: 
 
Østfold politidistrikt støtter forslaget om etablering av standardiserte livsoppholdssatser til 
bruk ved gjeldsordning og tvangsfullbyrdelse. Vi mener at den nye standardiserte 
livsoppholdssatsen bør være tilsvarende bidragsevnesatsen. Vi er også enige i at det bør 
foreligge egne satser for barn.  
 
Vi støtter en tilnærming som innebærer at de nye satsene tilsvarer retningslinjene for 
sosialhjelp med tillegg av 10 %. Dette er noe høyere enn dagens satser og innebærer at 
barnas oppvekst ikke i for stor grad preges av foreldrenes dårlige økonomi. Det bør foretas 
en årlig justering av satsene i henhold til konsumprisindeksen. Videre bør det gjøres et 
fradrag for stordriftsfordeler med 20 % per person ved husstander utover 3 personer. 
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Oppsummering 
Østfold politidistrikt er positive til departementets forslag om endringer i 
gjeldsordningsloven mv. Forslaget om å kunne utpeke en særskilt namsmann i 
politidistriktet er en svært etterlengtet og viktig endring. Det anses viktig at myndigheten for 
utpeking av særskilt namsmann for gjeldsordningssaker tillegges den enkelte politimester / 
det enkelte politidistrikt. Vi er fornøyde med det arbeidet som er gjort fra departementets 
side med hensyn til samordning av livsoppholdssatsene.  
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