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RS 1-/-19 Kommunale oppfølgingssaker
Sak 2. Høring - forslag til grenseregulering av namsdistrikt i Innlandet
politidistrikt
Vedlegg: Høringsforslag
Bakgrunn
Det vises til Høringsnotat - forslag til grenseregulering av namsdistrikt i Innlandet politidistrikt
(vedlegg 1) , og orientering som er gitt til regionrådet haust 2018.
Politimesteren tilrår at det etableres en namsmyndighet i Innlandet politidistrikt og sender med
dette forslaget ut på høring til berørte kommuner i Innlandet politidistrikt.
Organisering av forliksrådene er ikke en del av denne utredningen, men Innlandet politidistrikt har
god erfaring med felles forliksråd for flere kommuner. Polititjenesten for øvrig er ikke berørt av
forslag til endring i namsstruktur.
Saksframstilling
Formålet med å etablere én namsmyndighet er i følgje politimesteren økt kvalitet i
tjenesteproduksjonen, økt rettssikkerhet og likebehandling av innbyggerne i Innlandet, samt å legge
til rette for kostnadseffektiv oppgaveutførelse.
Gjeldsveksten i Norge fortsetter og namsmennene opplever at saksmengden øker (50% økning i
utleggsforretninger fra 2013-2017). Dette utfordrer den enkelte namsmann i ulik grad og påvirker vår
evne til å kunne levere tjenester til rett tid. For å sikre god faglig kompetanse og fleksibel bruk av
ressurser på tvers av nåværende namsdistrikt, foreslår politimesteren at sivil rettspleie organiseres i
større fagmiljø.
Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester innenfor sivil
rettspleie med hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og service. Fremtidig organisering av sivil
rettspleie skal ivareta et kompromiss mellom hensynet til nærhet og hensynet til spesialisering.
Nærhet til publikum skal opprettholdes og videreføres ved at det etableres desentraliserte
saksbehandlermiljø i nåværende namsdistrikt, ifølge politimesteren
Alternativ 1_Dagens organisering
Namsmannesn myndighet i Valdres er tillagt Lensmannen i Valdres, og de hadde 1841 saker til
behandling i 2017. Av disse var 1369 utleggsaker og 194 forlikssaker. I dag er det seks personer som
bruker deler av sin arbeidsdag på dette feltet i Valdres. Vi regner med ca 3,5 årsverk til namssaker.
Dagens organisering av sivil rettspleie (namsdistriktstruktur) er vist i figur 1. Felles enhet for sivil
rettspleie har fagansvar for sivil rettspleie for Innlandet politidistrikt og namsfogden i Hedmarken har
namsmyndighet for gjeldsordningssaker for hele distriktet. Øvrige ni namsmenn har namsmyndighet
innen tvang, forlik og øvrig sivil rettspleie (unntatt gjeldsordning), se figur 1.
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Alternativ 2_Èn namsmyndighet med desentraliserte saksbehandlingsmiljø
Politimesteren legger frem ett forslag til organisering av namsmyndigheten utover dagens
organisering. De har videre vurdert at andre modeller med færre namsmenn enn i dag vil øke presset
på den enkelte namsmann som også skal ivareta politigjøremål i eget politi- eller lensmannsdistrikt
og har derfor valgt å ikke presentere dette som en fremtidig modell.
Alternativ 2 innebærer å etablere én namsmyndighet i Innlandet politidistrikt med desentraliserte
saksbehandlermiljø. Felles enhet for sivil rettspleie vil bli ledet av en namsfogd og enheten vil bli
organisert med fem seksjoner med ansvar for tvang og forliksråd og en seksjon med ansvar for
gjeldsordning.
Seksjonene "Tvang og forlik" har ansvar for tvang (utlegg, tvangsdekning og krav på annet enn
penger, midlertidig sikring), sekretariat for forliksråd, hovedstevnevitne (forkynnelser), øvrige sivile
gjøremål (dødsfall, konkurs, registreringsforretninger, notarialforretninger) innen geografiske
områder likt domssogn (se nærmere beskrivelse www.politiet.no). Felles saksmottak vil bli lagt til
seksjon Tvang og forlik Hedmarken på Hamar fordi postmottaket til Innlandet politidistrikt allerede er
etablert her.
Namsfogden vil ha det overordnede ansvaret for sivil rettspleie, men hver seksjon innen tvang og
forlik vil ha ansvar for egen portefølje i geografisk område (domssogn). Seksjon Gjeld vil ha ansvar for
saksbehandling av gjeldsordning i hele politidistriktet.
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Seksjon Tvang og forlik Hedmarken omfatter domssognet Hedmarken, seksjon Gjøvik og Valdres
omfatter domssognene Gjøvik og Valdres.
Utgangspunktet er at politiet skal levere sivilrettspleie ved tjenesteenhetene. Det
vil derfor bli etablert saksbehandlermiljø innen sivil rettspleie på tjenesteenheten
med minst to ansatte . I tillegg vil politiet bemanne publikumsmottak på 21
tjenestesteder og tilby "førstelinjetjenester" innen sivil rettspleie.
Vurdering
Valdres har i dag egen namsmannsfunksjon, og embetet håndterer årlig i overkant av 2000 saker. Det
er de ansatte ved enheten som følger opp sakene og innkaller til møter med klientene før
saksavholdelse på Fagernes. Vi oppfatter at dette er en skånsom måte å håndtere disse sakene på,
der vi og opplever at dialog er viktig. Rådmannen stiller spørsmål ved i hvilken grad dette kan ivaretas
i nytt forslag til organisering , dvs i alternativ 2.
Alternativ 2 innebærer å etablere én namsmyndighet i Innlandet politidistrikt lokalisert på Hamar
med desentraliserte saksbehandlermiljø. Ut frå saksmengden er det grunn til å tro at det blir satt av
ressurs til to saksbehandlere på Fagernes. Det beytr at en eller flere arbeidsplasser fjernes fra
enheten på Fagernes.
Rådmannen ser det ikke som noen god løsning at dette vanskelige faglige området reduseres til ren
saksbehandling, der mulighet for oppfølging av klientene reduseres til et minimum. Rådmannen
stiller spørsmål ved i hvilken grad alternativ to kan bidra til økt kvalitet i tjenesteproduksjonen og økt
rettssikkerhet.
I tillegg ser rådmannen med bekymring på at en eller fleire arbeidsplasser fjernes fra enheten på
Fagernes. Dette reduserer fagmiljøet ved enheten og er stikk i strid med de signaler som ble gitt
under orientering til regionrådet i Valdres høsten 2018.
Vi registrerer også at forliksrådene omtales i denne samanheng, men at de ikke inngår i denne
vurderinga. Rådmannen forventer at funksjonen til forliksrådene opprettholdes som i dag
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Forslag til vedtak
Regionstyret ser det som en dårlig løsning at dette vanskelige fagområdet reduseres til ren
saksbehandling, der mulighet for oppfølging av klientene endres til et minimum. I tillegg ser
regionstyret med bekymring på at en eller flere arbeidsplasser fjernes fra enheten på Fagernes. Dette
reduserer fagmiljøet ved en enhet som vi oppfatter har en kritisk størrelse.
For regionstyret er det ikke avgjørende hvor grensene for namsdisktriktet trekkes, men at
ressurstilgang til saksbehandling og oppfølging av klientene opprettholdes på samme nivå som i dag i
Valdres.
Vedtak
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