
 
 

Politidirektoratet   

 Tlf: 23 36 41 00 Org. nr.: 982 531 950 mva 

Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Faks: 23 36 42 96 Giro: 
Besøk: Fridtjof Nansensvei 14 E-post: politidirektoratet@politiet.no www.politi.no 
 

FORNYET VURDERING ETTER HENVENDELSE FRA SIVILOMBUDSMANNEN 

Politidirektoratet viser til brev av 05.11.2015 fra Sivilombudsmannen. 
 
Sivilombudsmannen har kommet til at det stred mot god forvaltningsskikk ikke å vurdere om 
nærmere bestemte bemerkninger i Asker og Bærum tingretts kjennelse 3. november 2005 ga 
grunn til en erkjennelse av og unnskyldning for at veiledningen og bistanden du fikk fra 
namsmannen i Oslo i forbindelse med tilrettelegging av din første gjeldsordning, ikke var slik 
den burde ha vært. Sivilombudsmannen ber Politidirektoratet om å foreta en vurdering av 
spørsmålet om det er grunnlag for å be om unnskyldning for den aktuelle saksbehandlingen.  
 
Politidirektoratet har foretatt en ny vurdering av saken på bakgrunn av henvendelsen fra 
Sivilombudsmannen. Som det fremgår av våre tidligere brev samt Sivilombudsmannens brev, 
er de rettslige spørsmålene tidligere grundig gjennomgått.  
 
Sivilombudsmannen peker spesielt på følgende avsnitt i Asker og Bærum tingretts kjennelse 3. 
november 2005: 
  

"For tingretten kan det se ut som om skyldneren ikke har fått den profesjonelle bistand 
fra namsmannen i Oslo til å sette opp søknaden med tydelig angivelse av hvilke beløp 
som skal gjelde som forutsatte inntekter og utgifter, som det tingretten er vant med å 
få fra namsmannen i Bærum. 
… 
Det vil også fremgå av foranstående at retten tror utviklingen av skyldnerens 
gjeldsordning ville kunne bli en annen om skyldneren hadde fått en bedre veiledning og 
bistand av namsmannen med hensyn til å legge til rette for en gjeldsordning, hvor det 
tydelig fremgikk hvilke inntekts- og utgiftstall som skulle legges til grunn." 

 
Forvaltningslovens regler gjelder ikke for namsmyndigheten, og for namsmannen gjelder heller 
ikke domstolloven, jf. også merknadene til tvangsfullbyrdelsesloven § 2-6 i Ot.prp. nr.65 
(1990-1991). Politimesteren har ikke instruksjonsmyndighet over namsmannens eller 
namsfogdens oppgaveløsning i enkeltsaker. Det har heller ikke Politidirektoratet overfor 
namsfogden i Oslo. Politidirektoratet legger til grunn at bestemmelsene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 som omhandler klage på namsmannens handlemåte, også 
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gjelder i saker etter gjeldsordningsloven, jf. gjeldsordningsloven § 7-8. Uttrykket "handlemåte" 
i tvangsfullbyrdelsesloven viser til handlinger som får direkte betydning for gjennomføringen 
og omfatter i tillegg til maktbruk også sakshåndteringen, jf. merknadene til 
tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 i nevnte proposisjon. Saksøkte har hatt anledning til å klage til 
tingretten når han opplever at hans rett til veiledning har blitt krenket. Namsmannens 
handlemåte i denne saken har vært til vurdering i flere rettsinstanser. Når Asker og Bærum 
tingrett i sin kjennelse 3. november 2005 fant å kunne vedta ny gjeldsordning, har det direkte 
sammenheng med vurderingen av namsmannens handlemåte og hva tidligere rettsinstanser 
hadde lagt til grunn og ikke lagt til grunn mht. denne ved den forrige gjeldsordningen. 
Politidirektoratet har tillit til domstolenes håndtering av de saker de har kompetanse til å 
vurdere, herunder vurderinger av namsmannens oppgaveløsning. Politidirektoratet er kjent 
med at namsmyndighetene bestreber seg på å rette inn sin praksis etter de 
domstolsavgjørelser som kommer.  
 
Politidirektoratet finner det på denne bakgrunn ikke riktig å kommentere namsmannens 
saksbehandling, enn mer gjelder det når den var grunnlag for tingrettens vurdering i 
kjennelsen av 3. november 2005.  
 
Før øvrig vil Politidirektoratet bemerke at de forhold som Asker og Bærum tingrett har lagt til 
grunn vedrørende saksbehandlingen, skjedde på et tidspunkt da ansvarsområdet 
(namsmannsfunksjonen) var lagt til Oslo byfogdembete.    
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Torodd Veiding Christin Røisland  
seksjonssjef seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
 
 
 
Kopi til 
Sivilombudsmannen med referanse 2015/1433 

Namsfogden i Oslo 
Domstolsadministrasjonen 
 


