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Høring om endring i gjeldsordningsloven

Vi viser til høringsbrev av 05.12.2012 med forslag om endring av gjeldsordningsloven.
Romerike politidistrikt har følgende merknader til forslaget:

Felles nordisk anerkennelse av .eldsordnin
Vi støtter forslaget om å etablere et felles nordisk regelverk som gjensidig anerkjenner
avgjørelser i gjeldsordningssaker. Det synes ikke å være store forskjeller i reglene om
gjeldsordning i de nordiske landene, og en slik endring vil bidra til hjelpe skyldnere som har
gjeld til flere nordiske kreditorer.

Lokaliserin av •eldsordnin ssaker hos u ekte namsmenn
Forslaget om en lovendrMg som gjør det mulig at gjeldsordningssaker kan behandles av
utpekte namsmenn i et politidistriktet, støttes også. Vi er enig i at hensynene til kvalitet,
rettssikkerhet og effektivitet i saksbehandlingen bør gå foran hensynet til at skyldneren skal
ha kort reisevei og nærhet til kontoret som skal behandle gjeldsordningssaken. En
gjeldsordning er som hovedregel noe en skyldner har behov for en gang i livet. For de fleste
vil det da trolig være viktigere med en effektiv behandling av en kvalifisert saksbehandler og
oppnå et riktig resultat, fremfor det å kunne få søknaden behandlet på sitt lokale
lensmannskontor.

Standardiserte livso holdssatser for utle o .eldsordnin
En etablering av standardiserte livsoppholdssatser vil først og fremst gjøre det lettere for
skyldnere som må forholde seg til ulike namsmenn og særnamsmenn, som i dag bruker
ulike satser for livsopphold. Standardiserte satser vil gi en likere praksis for utregning av
lønnstrekk, og bør i teorien føre til at en skyldner kun har ett løpende lønnstrekk av gangen.
Dette forutsetter imidlertid at alle namsmenn fastsetter lønnstrekket basert på en utregning
av skyldnerens inntekter og utgifter, noe som ikke er tilfellet i dag.

Vi er videre enig i at livsoppholdssatsen i gjeldsordningssaker er for høy, og at den nå er så
høy at det må anses som støtende for personer med alminnelig økonomi som klarer seg fmt
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med et mindre livsoppholdsgrunnlag. Forslaget om at de standardiserte satsene også skal
gjelde i gjeldsordningssakene støttes derfor i sin helhet. Det er imidlertid viktig at det blir

gitt foringer eller overgangsregler, slik at det minst mulig grad blir tvil om hvilke satser som

skal gjelde for løpende saker.

Geldsforhandlin for ersoner bosatt utenfor Nor e
De foreslåtte vilkårene i § 1-4 nytt fjerde ledd setter viktige begrensinger for når personer

som er bosatt utenfor Norge kan søke gjeldsordning, men namsmannen vil fortsatt i svært

begrenset grad kunne gjennomføre etterprøving og kontroll av opplysninger gitt i slike
gjeldsordningssøknader. Vi merker oss at departementet uttaler at for å avhjelpe

namsmannens manglende mulighet for etterprøving av opplysninger, kan det kreves at
skyldner fremlegger bevitnet attest fra et relevant register i utlandet. Vi ser at en skyldner på

den måten kan bekrefte et eierforhold, men antar at det vil være vanskeligere å få en
bekreftelse på at vedkommende ikke er eier av for eksempel eiendom eller bil. Og det er

gjerne det som er av størst betydning for namsmannen å få avklart. Videre vil det også være
en utfordring at det i mange land er mulig å "kjøpe" en attest med det innhold man selv

ønsker.

Namsmannens muligheter for etterprøving og kontroll av opplysninger må veie tyngre enn
en skyldners behov for gjeldsordning, når vedkommende har valgt å bosette seg utenfor

Norge. Romerike politidistrikt opprettholder derfor de innvendingene som ble gitt i vår
høringsuttalelse datert 17.10.2008.

Dersom den foreslåtte endringen likevel blir vedtatt, er det viktig at disse sakene behandles

ved ett kontor, slik at man kan få opparbeidet den spesialkompetansen som vil være
nødvendig for å behandle slike saker. Ettersom Namsfogden i Oslo i dag har erfaring med

saker hvor skyldneren er bosatt utenfor Norge, kan det være naturlig at ansvaret for disse

gjeldsordningssakene også blir lagt dit.
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