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ENDRINGER I POLITI- OG LENSMANNSETATENS LOKALE 
ORGANISERING SOM FØLGE AV OMORGANISERINGEN AV 
DEN SIVILE RETTSPLEIEN PÅ GRUNNPLANET 
 
1. INNLEDNING 
I 1994 overtok politimestrene det administrative ansvaret for lensmanns-
kontorene fra fylkesmennene, og politiet og lensmannsetaten ble slått 
sammen til én etat, politi- og lensmannsetaten. Siden den gang har det 
pågått et kontinuerlig arbeid med sikte på å gi etaten en moderne organi-
sering som gir god tjenesteutførelse, rasjonell drift og bred publikums-
kontakt.  
 
Ved lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. 
(organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet) ble det avklart at 
den sivile rettspleien på grunnplanet skal samles i politi- og lensmanns-
etaten i hele landet. Det ble samtidig fastsatt en enhetlig tjenesteenhets-
struktur, jf. punkt 2 nedenfor. Departementet foreslår at reformen (”SRGP-
reformen”) settes i kraft fra 1. januar 2006, jf. den kongelige resolusjonen 
om det av i dag. 
 
Overføringen av oppgaver fra kommunene og enkelte steder fra dom-
stolene til politi- og lensmannsetaten vil følge av ikrafttredelsen av end-
ringsloven. I resolusjonen her fastsettes de endringene i politi- og lens-
mannsetatens lokale organisering som den enhetlige tjenesteenhets-
strukturen forutsetter, jf. forslaget til vedtak. De kommunene der reformen 
medfører andre endringer enn den generelle overføringen av ansvaret for 
sekretariatsfunksjonen for forliksrådene fra kommunen til politi- og lens-
mannsetaten, gjennomgås i punkt 3 nedenfor. 
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2. ”SRGP-REFORMEN” 
Med «den sivile rettspleien på grunnplanet» menes forliksrådene, den 
alminnelige namsmannsfunksjonen, stevnevitnefunksjonen og enkelte 
andre rettspleiegjøremål som utføres på nivået under tingrettene, som de 
skjønnene og takstene som i lensmannsdistriktene holdes av lensmannen, 
og enkelte oppgaver i forbindelse med arv, skifte og konkurs. Hoved-
tyngden av disse gjøremålene ligger i dag i politi- og lensmannsetaten. 
Hovedelementene i reformen av den sivile rettspleien på grunnplanet er:  
− Oppgavene samles i politi- og lensmannsetaten i hele landet. For 

forliksrådene gjelder dette sekretariatsfunksjonen.  
− Det åpnes for direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav. Det vil 

medføre en så sterk forskyvning av saksmengden fra forliksrådene til 
namsmennene at omorganiseringen er nødvendig av den grunn. 

 
Organisatorisk innebærer reformen at sekretariatsfunksjonen for for-
liksrådet skal overføres fra kommunen til politi- og lensmannsetaten i 
samtlige kommuner. De sytten stedene der kommunen ivaretar stevne-
vitnefunksjonen og de tre stedene der kommunen ivaretar den alminnelige 
namsmannsfunksjonen, skal også disse funksjonene overføres til politi- og 
lensmannsetaten. De ni stedene der namsmannsfunksjonen ivaretas av 
namsmannsavdelinger på tingrettsnivå, skal denne funksjonen overføres. 
 
I forbindelse med SRGP-reformen ble det vedtatt en enhetlig tjeneste-
enhetsstruktur for politi- og lensmannsetaten. Lokalt skal politi- og lens-
mannsetaten være organisert enten i en tjenesteenhet som både utfører 
polititjenesten og de sivile rettspleieoppgavene i det samme området, eller i 
forskjellige tjenesteenheter for de to typene gjøremål. Enheter som har 
sivile rettspleieoppgaver, skal dekke en eller flere hele kommuner. Ved lov 
17. juni 2005 nr. 84 om lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om end-
ringer i rettergangslovgivningen m.m. ble det vedtatt en oppmykning i 
terminologien knyttet til denne strukturen slik at politiloven åpner for 
følgende muligheter: 
 
Gjøremål Tjenesteenhet Distriktsbetegnelse Ledertittel 

Lensmannskontor Lensmannsdistrikt Lensmann 
Både politigjøremål 
og sivile rettspleie-
gjøremål 

Politistasjon (med 
sivile rettspleie-
oppgaver) 

Politistasjonsdistrikt 
(med sivile rettspleie-
oppgaver) 

Politistasjonssjef 
(med sivile rettspleie-
oppgaver) 

Bare politigjøremål 
(geografiske 
tjenesteenheter) 

Politistasjon Politistasjonsdistrikt Politistasjonssjef 

Bare sivile gjøremål Namsfogdkontor Namfogddistrikt Namsfogd 

Lensmannsdistrikter, politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver og namsfogddistrikter 
skal dekke en eller flere hele kommuner. 
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Politi- og lensmannsetatens lokale organisering i tjenesteenheter skal 
fastsettes av Kongen.  
 
Politidirektoratet fikk 21. desember 2004 i oppdrag å gjennomgå politi- og 
lensmannsetatens lokale organisering med tanke på de endringer som 
SRGP-reformen krevde. Direktoratet sørget for gode og grundige 
prosesser i de enkelte politidistriktene der kommunene og de berørte 
medarbeidernes organisasjoner ble trukket inn. Gjennomgangen ble 
samordnet med gjennomgangen av driftsenhets- og tjenesteenhetsinn-
delingen i fase II av Politireform 2000. 
 
I brev 30. mai 2005 fremmet Politidirektoratet forslag om de endringer i 
tjenesteenhetsstrukturen som direktoratet mente at reformen for-
anlediget. Departementets tilrådning er i samsvar med Politidirektoratets 
forslag. Enkelte av forslagene kommenteres nærmere i punkt 3 nedenfor. 
 
Resolusjonen her regulerer hvilke tjenesteenheter som skal ha de for-
skjellige oppgavene på de forskjellige stedene. Resolusjonen regulerer 
ikke hvordan enhetene skal benevnes, jf. tabellen ovenfor som viser hvilke 
benevnelser som skal eller kan brukes for enheter med forskjellige saks-
porteføljer. 
 
3. ENDRINGENE I DE ENKELTE KOMMUNENE 
For alle kommuner skal sekretariatsfunksjonen for forliksrådet ivaretas av 
den tjenesteenheten innen politi- og lensmannsetaten som ivaretar den 
sivile rettspleien på grunnplanet i kommunen. Bare få av landets 433 
kommuner berøres av SRGP-reformen på annen måte. Nedenfor omtales 
disse kommunene politidistrikt for politidistrikt. 
 
Østfold politidistrikt 
For Fredrikstad kommune ble de nødvendige organisatoriske endringene 
gjennomført ved at det ved kgl. res. 24. september 2004 ble opprettet et 
namsfogdkontor for kommunen. 

For Moss kommune ivaretas namsmannsfunksjonen og stevnevitnefunk-
sjonen av Våler lensmannskontor. Disse oppgavene må overføres til Moss 
politistasjon. 

Follo politidistrikt 
For Follo politidistrikt ble de nødvendige justeringene gjennomført ved 
kgl. res. 24. september 2004 ved at de sivile rettspleieoppgavene for Askim 
kommune ble overført fra Askim og Trøgstad lensmannskontor (nå 
Trøgstad lensmannskontor) til Askim politistasjon. 
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Romerike politidistrikt 
For Skedsmo kommune ivaretas de sivile rettspleieoppgavene i dag av en 
seksjon under forvaltningsavdelingen ved Romerike politidistriktet. I sam-
svar med en enstemmig lokal oppfatning og Politidirektoratets tilrådning 
foreslås det at disse oppgavene ivaretas av et namsfogdkontor. 

Asker og Bærum politidistrikt 
For Asker og Bærum politidistrikt ble de nødvendige justeringene gjen-
nomført ved at det ved kgl. res. 24. september 2004 ble opprettet et felles 
namsfogdkontor for Asker og Bærum kommuner. 

Oslo politidistrikt 
For Oslo kommune foreslås det opprettet et namsfogdkontor som i sam-
svar med Justiskomiteens forutsetninger i Innst.O. nr. 90 (2003-2004) 
legges direkte under Politidirektoratet. Kontoret vil overta namsmanns-
funksjonen fra Oslo Byfogdembete og stevnevitnefunksjonen fra Oslo 
kommune. 

Hedmark politidistrikt 
Kongsvinger politistasjon ivaretar polititjenesten for Kongsvinger kom-
mune, mens Kongsvinger lensmannskontor ivaretar de sivile rettspleie-
oppgavene. Det foreslås at de to tjenesteenhetene slås sammen. 

For Ringsaker kommune ble de nødvendige justeringene gjennomført ved 
sammenslåingen av Brumunddal og Moelv lensmannskontorer ved kgl. 
res. 24. september 2004. 

Gudbrandsdal politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Gudbrandsdal politidistrikt. 

Vestoppland politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Vestoppland politidistrikt. 

Nordre Buskerud politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Nordre Buskerud politidistrikt. 

Søndre Buskerud politidistrikt 
I resolusjonen her foreslås det ingen endringer for Søndre Buskerud 
politidistrikt. For Drammen kommune vil det medføre at Drammen 
politistasjon overtar namsmannsfunksjonen fra Drammen tingrett og 
stevnevitnefunksjonen fra Drammen kommune. 
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Vestfold politidistrikt 
For Tønsberg og Nøtterøy kommuner ivaretas de sivile rettspleieopp-
gavene i dag av Tønsberg og Nøtterøy lensmannskontor som ikke har 
polititjeneste. Disse oppgavene foreslås overtatt av et felles namsfogd-
kontor for de to kommunene. 

Larvik politistasjon ivaretar polititjenesten for Larvik kommune, mens 
Larvik lensmannskontor ivaretar de sivile rettspleieoppgavene. Det 
foreslås at de to tjenesteenhetene slås sammen. 

For Holmestrand kommune foreslås ingen endringer i resolusjonen her. 
Det medfører at Holmestrand politistasjon vil overta den alminnelige 
namsmannsfunksjonen samt stevnevitnefunksjonen fra Holmestrand 
kommune. 

For Sandefjord kommune foreslås ingen endringer i resolusjonen her. Det 
medfører at Sandefjord politistasjon vil overta den alminnelige nams-
mannsfunksjonen samt stevnevitnefunksjonen fra Sandefjord kommune. 

Telemark politidistrikt 
For Skien og Porsgrunn kommuner ivaretas namsmannsfunksjonen i dag 
av Skien og Porsgrunn tingrett. Stevnevitnefunksjonen ivaretas av kommu-
nene. Til tross for at de berørte medarbeiderne hos tingretten og i kommu-
nene samt Porsgrunn kommune ønsker et felles namsfogdkontor for 
Skien og Porsgrunn, har departementet valgt å følge politimesteren og 
Politidirektoratets tilrådning om at det ikke opprettes et namsfogdkontor. 
Oppgavene vil da bli overtatt av Grenland politistasjon. Etter departemen-
tets mening vil dette gi en bedre utnyttelse av bemanningsmessige og 
økonomiske ressurser og dermed også mulighet for bedre publikums-
service. 

Agder politidistrikt 
For Kristiansand kommune foreslås det opprettet et namsfogdkontor. 
Kontoret vil overta namsmannsfunksjonen fra Kristiansand tingrett og 
stevnevitnefunksjonen fra Kristiansand kommune. 

For Arendal kommune ble de nødvendige justeringene gjennomført ved 
sammenslåingen av Arendal politistasjon og Moland lensmannskontor ved 
kgl. res. 24. september 2004. Politistasjonen vil overta stevnevitnefunk-
sjonen for sentrum av kommunen fra Arendal kommune. 

For Grimstad kommune foreslås ingen endringer i resolusjonen her. Det 
medfører at Grimstad politistasjon vil overta namsmannsfunksjonen fra 
Aust-Agder tingrett og stevnevitnefunksjonen fra Grimstad kommune. 



6 

For Mandal kommune foreslås ingen endringer i resolusjonen her. Det 
medfører at Mandal politistasjon vil overta namsmannsfunksjonen fra 
Kristiansand tingrett og stevnevitnefunksjonen fra Mandal kommune. 

Rogaland politidistrikt 
For Stavanger kommune foreslås det opprettet et namsfogdkontor som i 
samsvar med Justiskomiteens forutsetninger i Innst.O. nr. 90 (2003-2004) 
legges direkte under Politidirektoratet. Kontoret vil overta namsmanns-
funksjonen fra Byfogden i Stavanger og stevnevitnefunksjonen fra 
Stavanger kommune.  

For Sandnes kommune ivaretas de sivile rettspleieoppgavene i dag av 
Sandnes lensmannskontor som ikke har polititjeneste. Disse oppgavene 
foreslås overtatt av et namsfogdkontor for Sandnes kommune. 

Sola og Randaberg lensmannskontorer har bare sivile oppgaver. De vil bli 
tilført polititjeneste slik at organiseringen blir i samsvar med den enhetlige 
tjenesteenhetsstrukturen. I resolusjonen her foreslås det derfor ingen 
endringer for kommunene Sola og Randaberg.  

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 
Ølen og Vindafjord kommuner slås sammen fra 1. januar 2006. Kommu-
nene skal da betjenes av én tjenesteenhet, og Ølen og Vindafjord lens-
mannskontorer foreslås slått sammen. 

For Haugesund kommune foreslås ingen endringer i resolusjonen her. 
Det medfører at Haugesund politistasjon vil overta den alminnelige nams-
mannsfunksjonen samt stevnevitnefunksjonen fra Haugesund kommune. 

Hordaland politidistrikt 
For Bergen kommune foreslås det opprettet et namsfogdkontor som i 
samsvar med Justiskomiteens forutsetninger i Innst.O. nr. 90 (2003-2004) 
legges direkte under Politidirektoratet. Kontoret vil overta oppgaver fra 
namsmannsavdelingen ved Bergen byfogdembete, Bergen kommune 
(stevnevitnefunksjonen i sentrum), Arna og Åsane politistasjon, Fana 
politistasjon og Laksevåg lensmannskontor. 

Sogn og Fjordane politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Sogn og Fjordane politidistrikt. 

Sunnmøre politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Sunnmøre politidistrikt. 
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Nordmøre og Romsdal politidistrikt 
Aure og Tustna kommuner slås sammen fra 1. januar 2006. Det følger da 
at de skal betjenes av én tjenesteenhet. I dag betjenes Tusta kommune av 
Halsa og Tustna lensmannskontor, mens Aure kommune betjenes av Aure 
lensmannskontor. 

Polititjenesten i Kristiansund og Frei kommuner ivaretas i dag av Kristian-
sund og Frei politistasjon, mens namsmannsfunksjonen ivaretas av Averøy 
og Frei lensmannskontor. I Frei ivaretas stevnevitnefunksjonen av lens-
mannskontoret, mens den i Kristiansund ivaretas av kommunen. Kristian-
sund og Frei kommuner slås sammen fra 1. januar 2008. Departementet 
foreslår at de sivile rettspleieoppgavene for Kristiansund og Frei overtas 
av politistasjonen, mens lensmannskontoret dekker Averøy. En overføring 
av namsmannsfunksjonen for norsk kontinentalsokkel og norsk 
økonomisk sone mellom 62. og 65.30 breddegrad fra lensmannskontoret 
til politistasjonen vil bli gjennomført ved en endring i forskift 17. desember 
1999 nr. 1391 om politidistrikt, namsmannsdistrikt, lagdømme og doms-
sogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og doms-
myndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt politi-
myndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann. 

Sør-Trøndelag politidistrikt 
For Trondheim kommune foreslås det opprettet et namsfogdkontor som i 
samsvar med Justiskomiteens forutsetninger i Innst.O. nr. 90 (2003-2004) 
legges direkte under Politidirektoratet. Kontoret vil overta namsmanns-
funksjonen fra Trondheim tingrett og stevnevitnefunksjonen fra Trond-
heim kommune. 

Nord-Trøndelag politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Nord-Trøndelag politidistrikt. 

Helgeland politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Helgeland politidistrikt. 

Salten politidistrikt 
I resolusjonen her foreslås det ingen endringer for Salten politidistrikt. For 
Bodø kommune vil det medføre at Bodø politistasjon overtar stevnevitne-
funksjonen for gamle Bodø kommune fra kommunen. 

Midtre Hålogaland politidistrikt 
Narvik politistasjon ivaretar polititjenesten for Narvik kommune. De sivile 
rettspleieoppgavene ivaretas av Ankenes lensmannskontor, unntatt stevne-
vitnefunksjonen i gamle Narvik kommune som ivaretas av kommunen. 
Det foreslås at politistasjonen og lensmannskontoret slås sammen. Fra 
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kommunen vil tjenesteenheten overta stevnevitnefunksjonen for gamle 
Narvik kommune. 

Troms politidistrikt 
For Tromsø kommune ivaretas de sivile rettspleieoppgavene i dag av 
nams- og forvaltningsavdelingen ved Troms politidistrikt. Tromsø politi-
stasjon ivaretar polititjenesten i kommunen. Karlsøy lensmannskontor 
ivaretar polititjenesten og sivile rettspleieoppgavene i Karlsøy kommune. 
Det foreslås at det for de sivile rettspleieoppgavene opprettes et felles 
namsfogdkontor for Tromsø og Karlsøy kommuner, og at Tromsø politi-
stasjon og Karlsøy lensmannskontor slås sammen. Begge kommunene 
støtter denne løsningen. Av organisasjonene har bare Troms lensmanns- 
og politilederlag innsigelser. Etter departementets mening vil den skisser-
te løsningen gi en bedre utnyttelse av bemanningsmessige og økonomiske 
ressurser og dermed også mulighet for bedre publikumsservice. 

Vestfinnmark politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Vestfinnmark politidistrikt. 

Østfinnmark politidistrikt 
SRGP-reformen foranlediger ingen endringer i tjenesteenhetsstrukturen i 
Østfinnmark politidistrikt. 

 
 
Justis- og politidepartementet 
 

t i l r å r :  
 
Endringer i politi- og lensmannsetatens lokale organisering vedtas i 
samsvar med et vedlagt forslag. 
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ENDRINGER I POLITI- OG LENSMANNSETATENS LOKALE 
ORGANISERING 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. august 2005 i medhold av politiloven § 16. 
Fremmet av Justis- og politidepartementet. 
 
 
1. For Moss kommune skal de sivile rettspleieoppgavene på grunnplanet 

som ligger til politi- og lensmannsetaten, ivaretas av Moss politistasjon. 

2. For Skedsmo kommune opprettes et namsfogdkontor.  

3. For Oslo kommune opprettes et namsfogdkontor. Namsfogdkontoret 
skal ligge direkte under Politidirektoratet. 

4. Kongsvinger politistasjon og Kongsvinger lensmannskontor slås 
sammen. 

5. For Tønsberg og Nøtterøy kommuner opprettes et felles namsfogd-
kontor. Tønsberg og Nøtterøy lensmannskontor nedlegges. 

6. Larvik politistasjon og Larvik lensmannskontor slås sammen. 

7. For Kristiansand kommune opprettes et namsfogdkontor.  

8. For Stavanger kommune opprettes et namsfogdkontor. Namsfogd-
kontoret skal ligge direkte under Politidirektoratet. 

9. For Sandnes kommune opprettes et namsfogdkontor. Sandnes 
lensmannskontor nedlegges.  

10. Ølen lensmannskontor og Vindafjord lensmannskontor slås sammen. 

11. For Bergen kommune opprettes et namsfogdkontor. Namsfogd-
kontoret skal ligge direkte under Politidirektoratet. 

12. For Kristiansund og Frei kommuner skal de sivile rettspleieoppgavene 
på grunnplanet som ligger til politi- og lensmannsetaten, ivaretas av 
Kristiansund og Frei politistasjon. 

13. Aure og Tustna kommuner skal betjenes av én tjenesteenhet. Halsa 
kommune skal betjenes av én tjenesteenhet. 

14. For Trondheim kommune opprettes et namsfogdkontor. Namsfogd-
kontoret skal ligge direkte under Politidirektoratet. 

15. Narvik politistasjon og Ankenes lensmannskontor slås sammen.  

16. For Tromsø og Karlsøy kommuner opprettes et felles namsfogdkontor. 
Tromsø politistasjon og Karlsøy lensmannskontor slås sammen. 

 
Endringene gjennomføres fra det tidspunkt departementet bestemmer.  
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