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Tilsvar fra Politiets Fellesforbund på horing vedrørende
samlokalisering av gjeldsordningssaker

Viser til høringsbrev fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet vedrørende
høring om endringer i Gjeldsordningsloven mv, datert 5.11.2011, og “Høringsnotat om
endringer i gjeldsordningsloven mv”. Høringsfristen for denne høringsrunden er satt til
5.3.2012.

Politiets Fellesforbund er i hovedsak positivt innstilt til arbeidet som er nedlagt i denne
høringen, og kommer derfor kun med noen f innspill til deler av høringsforslaget. Det er
ressurspersoner i vart Sivilutvalg som har kommet med disse tilbakemeldingene, basert p
egne erfaringer i sitt arbeid med gjeldsordningssaker.

Endringer i gjeldsordningsloven berører forslag som åpne for søknader om gjeldsordning
fra skyldnere bosatt i utlandet. Problemstillinger som drøftes her er blant annet
namsmannens mulighet til f opplyst saken, begrense kreditorers mulighet for kreve
skyld ner for gjelden i det landet vedkommende bor, forskjellen p utenlandske kontra
norske kreditorer med tanke p myndighetsutøvelsen med mer. Politiets Fellesforbund
ønsker presisere viktigheten av at det kommer p plass gode ordninger som gjør at det
er mulig f opplyst gjeldsordningssakene p en best mulig rrite i de forskjellige landene,
for åpne for søknader om gjeldsordning fra skyldnere bosatt i utlandet. Videre støtter
Politiets Fellesforbund departementet sitt syn p at det bør vises varsomhet med åpne
gjeldsordning der skyldner eier bolig i utlandet pga vanskeligheter med verdsetting av
boligene.

Høringsforslaget drøfter videre muligheter for nordisk anerkjennelse av de ulike nordiske
lands gjeldsordningsinstitutter. Dette vil ha betydning der skyldneren som har fått
gjeldsordning ønsker flytte, arbeide eller investere i et av de andre landene enn der
vedkommende har ftt gjeldsordning. Det kan ikke sees at dette vil ha stor økonomisk
betydning der gjeldsordningen er vedtatt, men vil kunne ha stor betydning for den enkelte
skyldner. Politiets Fellesforbund anser med bakgrunn i skyldners interesse at dette vil være
et riktig skritt.

Politiets Fellesforbund har avslutningsvis noen kommentarer til punkt 6 “Lokalisering av
gjeldsordningssaker hos utpekte namsmenn”, der det fremkommer at det i dag ligger store



utfordringer i bygge opp og opprettholde kompetansen p gjeldsordning hos namsmenn

med lite ressurser og f saker.
Politiets saksbehandlere p gjeldsordning, har over lang tid opparbeidet seg kompetanse

innen fagomrdet. Dette gjelder både ved store enheter med mange saker og ved sm
enheter (lensmannskontorer) med f saker. God og rutinert saksbehandling, samt faglig

dyktighet kan fortsatt opprettholdes ved danne faggrupper p gjeld innenfor de enkelte

politidistrikt eller innenfor et geografisk område.
Dersom søknadene i fremtiden fremmes for en særskilt namsmann i et politidistrikt, slik
forslaget gr ut p, kan sakstilgangen fordeles i faggruppen. Denne fordelingen vil bidra til
at alle som er med til enhver tid har nok saker behandle, samt de vil tilhøre et fagmiljø

med felles gruppemøter og samarbeid om sakene. Hvor den enkelte saksbehandler i
faggruppen har sitt daglige arbeid kan styres inn mot geografiske utfordringer i forhold til
publikum, som da vil f flere valgmuligheter i forhold til nærhet til saksbehandler.
Kvaliteten og kompetansen vil f kontinuerlig utvikling i faggruppen selv om deltakerne er
spredt geografisk. Dette blir ivaretatt ved jevn og tilstrekkelig sakstilgang. En vil også
kunne beholde eksisterende kompetanse i større grad, dersom saksbehandlingen spres
innenfor politidistriktet.
Enkelte politidistrikt har arbeidet etter denne modellen og resultatene med dette arbeidet
har vært gode.
Politiets Fellesforbund støtter at man legger til grunn at kvalitet og rettssikkerhet er de
viktigste faktorene for skyldner, fremfor hvor søknaden skal fremsettes og hvor den skal
behandles. Behandling av gjeldsordningssaker er krevende og omfattende og stiller store
krav til faglig dyktighet, og dette er en av årsakene til at Politiets Fellesforbund ønsker at
det opprettes faggrupper innenfor de enkelte politidistrikter eller innenfor et geografisk
omrde.
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