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HØRING OM ENDRINGER I GJELDSORDNINGSLOVEN MV.

Prosjektet interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving for kommunene
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran har følgende kommentarer og merknader.

Innledende synspunkter
Prosjektkommunenes gjeldsrådgivere (heretter gruppen) har i sitt arbeid med høringsnotatet hatt fokus
på standardiserte livsoppholdssatser ved gjeldsordning og tvangsfullbyrdelse (utleggstrekk). Dette med
bakgrunn i betydningen livsopphold har i forhold til gruppens daglige arbeid.

Punktene;  "Gjeldsforhandlinger for personer bosatt utenfor Norge", "Fellesnordisk anerkjennelse av
gjeldsordningssaker"  og  "Lokalisering av gjeldsordningssaker hos utpekte namsmenn"  blir i så måte
mer perifere problemstillinger som gruppen kun i beskjeden grad velger å uttale seg noe om.

Gruppen legger følgende til grunn for sine vurderinger.
Det er stor enighet i gruppen om at dagens gjeldsordningssatser er for høye.
Gruppen tror at mange kreditorer sier nei til å bli med på utenrettslige forslag, hvis ikke livsoppholdet
blir satt vesentlig ned. Det imøteses derfor med stor tilfredshet at en etter hvert kan få en samordning
og standardisering av satser for utleggstrekk og gjeldsordninger (rettslige/utenrettslige).

Felles satser vil kunne gi et mer rettferdig system med betydning for mange mennesker, og flere med
utleggstrekk vil få mer å leve av. Samtidig gir dette en bedre forutsigbarhet for kreditor så vel som
skyldner, og må ses i lys av at det skal gjelde for en begrenset periode for at en deretter kan få slettet
sin gjeld.

Likevel kan det stilles spørsmål om de foreslåtte satsene er tilstrekkelige i forhold til å sikre
skyldnerne en forsvarlig og akseptabel levestandard.

Standardiserte livsoppholdssatser
Erfaringen gruppen har med brukere med gjeldsproblematikk er at disse utfordringene blir å betrakte
som av mer varig karakter. Dette fører til at en gjeldsordning, rettslige el. utenrettslige, vil løpe over
en del år.
De fleste husholdene vil likevel også i  denne  perioden med stor sannsynlighet ha en god del utgifter/
kostnader som ikke kan utsette eller forskyves, f.eks. en nødvendig bilreparasjon, en havarert komfyr
o.lign. Er det da mulig å finansiere disse innenfor de foreslåtte satsene?
Ett sentralt spørsmål gruppen stiller seg, er derfor om en likevel skulle hatt en korttids- og langtidssats.
Men dette vil i så fall "undergrave" noe av intensjonen om en enklere og mer forutsigbar
regelhåndtering, som nok vil være overordnet.
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