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1 Sammendrag  
Politimesteren tilrår at det etableres én namsmyndighet i Innlandet politidistrikt 
og sender med dette forslaget ut på høring til berørte kommuner i Innlandet 
politidistrikt.   

 
Formålet med å etablere én namsmyndighet er 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 vi 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 opprettholdes og videreføres ved at det etableres 
desentraliserte saksbehandlermiljø i nåværende namsdistrikt. Styrket fagmiljø, 

enhetlig fag- og personalledelse vil gi mulighet for en mer kostnadseffektiv 
oppgaveutførelse ved at saker kan omfordeles (porteføljestyring) uavhengig av 
nåværende namsdistrikt og etter ledig kapasitet.  

 
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. 
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2 Innledning 
Politimesteren i Innlandet ønsker å etablere én namsmyndighet i Innlandet 
politidistrikt og har utredet konsekvensene av dette.  
 

Stortingsproposisjon 33 L (2016-2017) var en oppfølging av nærpolitireformens 
konklusjoner om den sivile rettspleien på grunnplanet (s.5): Nærpolitireformen 

slo fast at for å sikre god faglig kompetanse i oppgaveløsningen, bør det åpnes 
for at oppgavene innen den sivile rettspleien på grunnplanet kan samles i større 
områder enn det enkelte lensmanns- eller politistasjonsdistrikt.  

 
Ved lov av 11. mai 2017 ble det åpnet for at Kongen kan bestemme at en 

lensmann, politistasjonssjef eller namsfogd kan ivareta oppgaven som 
namsmann for flere lensmanns- og politistasjonsdistrikter i samme politidistrikt 
(grenseregulering).  

 
Etter politiloven §17 er den enkelte lensmann eller politistasjonssjef namsmann i 

sitt distrikt med mindre oppgaven ivaretas av namsfogd. Politidirektoratet (POD) 
har fått delegert myndighet fra Justisdepartementet til å beslutte 

grensereguleringer av namsdistrikt. 
 
Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode 

publikumstjenester innenfor sivil rettspleie, med hensyn til kvalitet, kompetanse, 
effektivitet og service. Fremtidig organisering av sivile rettspleie skal ivareta et 

kompromiss mellom hensynet til nærhet og hensynet til spesialisering og 
kvalitet. 
 

Namsmyndigheten i gjeldsordningsaker i Innlandet politidistrikt er lagt til 
Namsfogden i Hedmarken fra 1.4.2018 og er ikke omfattet av denne høringen. 

 
Polititjenesten for øvrig er ikke berørt av forslag til endring namsstrukturen. 
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3 Dagens organisering 

3.1 Organisering av namsmyndigheten 

Innlandet politidistrikt har med virkning fra 01.04.2018 organisert 

namsmyndigheten med ni namsmenn og en namsfogd, se figur 1. 
Namsmyndigheten i gjeldsordningsaker er fra samme dato lagt til Namsfogden i 

Hedmarken for hele Innlandet politidistrikt, jf. gjeldsordningsloven (sist endret 
ved lov 14. mai 2014 nr 17).  
 

Figur 1: Organisering av Namsmyndigheten for Innlandet politidistrikt per 
01.12.2018 

 

 
 

 
 

Namsmennene er også tjenesteenhetsledere, samt at tre av namsmennene er 

både namsmann, geografisk driftsenhetsleder og politistasjonssjef (eksempelvis 
er namsmannen i Gjøvik også politistasjonssjef på Gjøvik og geografisk 

driftsenhetsleder for geografisk driftsenhet Vest). 

3.2 Namsmannens oppgaver 

Namsmyndigheten forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av 
privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 
og tvisteloven. I et lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann og i 

politistasjonsdistrikt er politistasjonssjefen namsmann (har ansvar for 
politioppgaver og sivil rettspleie). For kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og 
Stange er det etablert et namsfogddistrikt (Hedmarken namsfogddistrikt), der 

namsfogden har ansvar for sivil rettspleie. De funksjonene som utføres av 
namsfogden kalles den sivile rettspleien på grunnplanet og er en av politiets 

oppgaver på lik linje med ordenstjeneste og etterforskning.  

https://snl.no/tvangsfullbyrdelse
https://snl.no/tvisteloven
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Namsmennene og namsfogden i Hedmarken har drifts- og fagansvar for 
fagområdene tvangsfullbyrdelse (utlegg, tvangsdekning og krav på annet enn 

penger, midlertidig sikring), sekretariat for forliksråd, hovedstevnevitne 
(forkynnelser), øvrige sivile gjøremål (dødsfall, konkurs, 
registreringsforretninger, notarialforretninger) innen eget namsdistrikt.  

 
Namsfogden i Hedmarken har i tillegg ansvar for saksbehandling av 

gjeldsordning for hele Innlandet politidistrikt og fagansvar for sivil rettspleie i 
Innlandet politidistrikt.   

3.3 Saksmengde og bemanning innen sivil rettspleie 

I 2017 ble det registrert inn 46.395 saker innen sivil rettspleie i Innlandet 
politidistrikt, se tabell 1. Tabell 1 viser antall registrerte saker per 31.12.2017, 

fordelt etter namsstruktur som er gjeldende fra 1.4.2018, antall forliksråd og 
innbyggere per 31.12.2017. 

 
Tabell 1: Oversikt over saksmengde sivil rettspleie og antall forliksråd i 2017 
 

 
 

Antall utleggsforretninger i Innlandet politidistrikt har økt med 27% fra 2015-
2017 og veksten ser ut til å fortsette. 
 

Per i dag leverer politiet sivil rettspleie oppgaver på alle tjenesteenheter unntatt 
Ringsaker. Namsfogden i Hedmarken (ble etablert fra 1.4.2018) har ansvar for 

sivil rettspleie for kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange og har 
kontoradresse på Hamar.  
 

 
 

 

Namsmyndighet

(per 01.04.2018)

Tjenestested               

(per 01.04.2018)

Domssogn
S

u
m

 a
n
ta

ll 
s
a
k
e
r 

(f
ra

 S
IA

N
 p

e
r 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
)

H
o
v
e
d
s
te

v
n
e
v
it
n
e
 

(a
n
t 

s
a
k
e
r)

G
je

ld
 (

a
n
t 

s
a
k
e
r)

A
n
n
e
n
 t

v
a
n
g
 (

a
n
t 

s
a
k
e
r)

U
tl
e
g
g
 (

a
n
t 

s
a
k
e
r)

F
o
rl
ik

 (
a
n
t 

s
a
k
e
r)

F
o
rl
ik

s
rå

d
 (

a
n
ta

ll)
 

In
n
b
y
g
g
e
re

 p
e
r 

3
1
.1

2
.2

0
1
7
 

(S
S

B
)

Namsmannen i Gjøvik Gjøvik, Lena, Dokka Gjøvik 9 483 857 93 370 7 134 1 029 5 71 244

Namsmannen i Valdres Fagernes Valdres 1 841 186 20 72 1 369 194 6 17 770

Namsmannen i Hadeland Gran Gjøvik 3 010 320 22 133 2 212 323 1 22 835

Namsfogden i Hedmarken Hamar, Otta, 

Lillehammer, Fagernes, 

Dokka, Lena, Gran

Hedmarken 10 765 1 044 93 438 7 937 1 253 1 93 342

Namsmannen i Lillehammer Lillehammer Sør- Gudbrandsdal 3 567 332 12 152 2 677 394 3 39 216

Namsmannen i Nord- Gudbrandsdal Otta, Dombås, Lom Nord- Gudbrandsdal 2 072 174 21 94 1 615 168 3 18 700

Namsmannen i 

Midt- Gudbrandsdal

Vinstra Nord- Gudbrandsdal og 

Sør- Gudbrandsdal 

1 837 212 11 62 1 394 158 3 13 328

Namsmannen i Elverum Elverum, Trysil, Rena, 

Koppang

Nord- Østerdal og Sør-

Østerdal

4 687 748 54 142 3 175 568 5 35 956

Namsmannen i Nord- Østerdal Tynset Nord- Østerdal 1 570 219 15 79 1 096 161 1 14 914

Namsmannen i Kongsvinger Kongsvinger, Flisa Glåmdal og Sør- 

Østerdal

7 563 853 54 283 5 538 835 6 52 756

Sum 46 395 4 945 395 1 825 34 147 5 083 34 380 061
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Tabell 2: Stedsplassering av namsmyndighet per 01.12.2018 
 

Namsmyndighet Kontoradresse 

Namsfogden i Hedmarken* Hamar 

Namsmannen i Gjøvik Lena 

Namsmannen i Valdres Fagernes 

Namsmannen i Hadeland Gran 

Namsmannen i Lillehammer Lillehammer 

Namsmannen i Midt- Gudbrandsdal Vinstra 

Namsmannen i Nord- Gudbrandsdal Otta 

Namsmannen i Elverum Elverum 

Namsmannen i Kongsvinger Kongsvinger 

Namsmannen i Nord- Østerdal Tynset 

*Namsfogden i Hedmarken, seksjon Gjeld, skal være stedsplassert på Gjøvik og Hamar.  
 
Saksbehandlere innen sivil rettspleie er per i dag stedsplassert på Dokka, 

Dombås, Lom, Rena, Trysil og Flisa i tillegg til ovennevnte kontoradresser i tabell 
2 og består av ca 80 årsverk. Pågående digitalisering av utleggsforretninger og 
forliksråd innen sivil rettspleie vil medføre en reduksjon på 3 årsverk i perioden 

2019/2021 for Innlandet politidistrikt. 

4 Vurdering av alternativer 

4.1 Forutsetninger  

Innlandet politidistrikt har sett på de ulike tjenestene og hvilke konsekvenser en 
grenseregulering av namsmyndigheten vil ha for tjenestene. 
 

Ved forslag til organisering av namsmyndigheten har Politimesteren lagt til grunn 
at organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode 

publikumstjenester innenfor sivil rettspleie, med hensyn til kvalitet, kompetanse, 
effektivitet, service og fremtidig organisering av den sivile rettspleie må ivareta 
et kompromiss mellom hensynet til nærhet og hensynet til spesialisering. 

4.1.1 Gjeldsordning 

Namsmyndigheten i gjeldsordningssaker er fra 1.4.2018 lagt til Namsfogden i 

Hedmarken for hele Innlandet politidistrikt og vil derfor ikke være en del av 
denne utredningen. Saksbehandlerne er for tiden stedsplassert på Gjøvik, 

Hamar, Fagernes, Dokka, Lillehammer og Otta. Etter avtale kan det ved særlige 
behov legges til rette for at saksbehandler møter søker på andre tjenestesteder. 
Namsfogden sender saker til tingretten i den rettskrets skyldneren bor, jf. 

gjeldsordningsloven § 2-7. 
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4.1.2 Felles saksmottak  

Innlandet (Hedmark og Oppland fylker) består av om lag 380.000 innbyggere og 

i 2017 ble det registrert til sammen 46.395 saker innen sivil rettspleie. Dette 
saksomfanget genererer en del post og publikumshenvendelser og per i dag 

mottas det post tilhørende namsmannen og forliksrådene på inntil 21 lokasjoner.  
 
Ved en etablering av én namsmyndighet vil det bli opprettet ett 

organisasjonsnummer og en postadresse for namsmyndigheten og det er derfor 
behov for å strukturere og profesjonalisere mottak av post for å få en mest mulig 

effektiv oppgaveløsning. Det planlegges derfor med å etablere et felles 
saksmottak for å motta og behandle fysisk- og digital post, foreta enkel 
registrering i datasystemet SIAN, fordele inngående post etter avtale, besvare 

telefonhenvendelser og e-poster, gi enkel veiledning til publikum og betjene 
publikumsmottaket for namsfogden (for tiden Parkgata, Hamar). Felles 

saksmottak planlegges bemannet med 6 årsverk.  
 
Forliksrådssaker og forkynnelser vil fortsatt bli sendt direkte til tjenestestedet. 

Felles saksmottak er stedsplassert på Hamar pga Innlandet politidistrikt sitt 
postmottak/arkivfunksjonen allerede er etablert på Hamar og det vil derfor være 

positive synergier ved at begge disse funksjonene er samlokalisert og kan 
samhandle med felles arkivfunksjon. Bemanningen av felles saksmottak er svært 
begrenset fordi vi ønsker at fagmiljøene ellers i distriktet skal være mest mulig 

robust.  

4.1.3 Bemanning  

Det er til sammen ca 80 årsverk som jobber med saksbehandling av sivil 
rettspleie i Innlandet politidistrikt per i dag. Det er utarbeidet en 

ressursfordelingsmodell som er lagt til grunn for intern fordeling av ressurser 
mellom seksjonene. Det er lagt opp til at det som et minimum skal være 2 
saksbehandlere på hvert tjenestested (jf. tabell 2) og for øvrig er bemanningen 

planlagt og basert på saksmengde i det enkelte område. Det er for øvrig fordelt 
en stilling til Gudbrandsdal og stilling til Østerdal pga regionene har relativt sett 

lite saksvolum kombinert med stor geografisk avstand.  

4.1.4 Publikumsmottak  

Per i dag har politiet 21 publikumsmottak i Innlandet politidistrikt og 
åpningstidene varierer mellom 2-5 dager per uke og ivaretar nødvendig dialog 
med publikum (www.politiet.no), se tabell 3. Forslag til endring i namsstruktur 

påvirker ikke nåværende tjenestetilbud for publikumsmottak.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.politiet.no/
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Tabell 3: Oversikt stedsplassering av tjenestesteder med publikumsmottak og 

namsmenn per 01.12.2018. 
 

 
* Jf. beslutning av Justis- og beredskapsdepartementet per 23.11.2018 

** Ønsket fremtidig tjenestested 

 

Publikumsmottakene vil bli videreført som i dag med hensyn til politiets oppgaver 
for øvrig, og innen sivil rettspleie vil det på tjenestestedene bli levert 

"førstelinjetjeneste" innen sivil rettspleie: veiledning og informasjon om 
namsmannens oppgaver, forkynnelse, mottak av ulike skjema og henvisning til 
saksbehandler hvis behov.  

4.1.5 Forliksrådene   

Organisering av forliksrådene (inklusive kontoradresse) vil isolert sett ikke bli 

berørt av foreslått endring i namsstruktur. Endring av namsstruktur vil imidlertid 
åpne for at det kan etableres felles forliksråd innen det enkelte domssogn (det er 

ikke adgang til å etablere felles forliksråd på tvers av namsdistrikt). 
 
Det er kommunene selv (ved 2/3 flertall i kommunestyret) som beslutter om de 

vil samarbeide med andre kommuner om ett felles forliksråd. Innlandet 
politidistrikt har god erfaring ved at flere kommuner går sammen om å etablere 

felles forliksråd innen samme domssogn, for eksempel Forliksrådet i Nord- 
Østerdal (6 kommuner) og Hedmarken forliksråd (4 kommuner).     
 

 

Tjenestested Pass* Publikumsmottak Namsmannen

Lillehammer politistasjon 1 1 1

Otta lensmannskontor 1 1 1

Dombås lensmannskontor 1

Lom lensmannskontor 1

Vinstra lensmannskontor 1 1

Elverum politistasjon 1 1 1

Koppang lensmannskontor 1

Trysil lensmannskontor 1

Rena lensmannskontor 1

Tynset lensmannskontor 1 1 1

Fagernes lensmannskontor 1 1 1

Vang lensmannskontor 1

Gjøvik politistasjon 1 1 1

Dokka lensmannskontor 1

Gran lensmannskontor 1 1 1

Kongsvinger politistasjon 1 1 1

Flisa lensmannskontor 1

Magnormoen **

Hamar politistasjon 1 1

Stange lensmannskontor 1

Brumunddal lensmannskontor 1

Namsfogden i Hedmarken, Parkgata 1 1

Sum 9 21 10



Tilrådning – grenseregulering av namsdistrikt i Innlandet politidistrikt 

Skrevet av: Politimester Dato:18.12.2018 Versjon: 1.0 Status: under 

arbeid 

Side 10 

av 18 

 

 

 

4.2 Designkriterier 
Dagens organisering og forslag til fremtidig namsstruktur er vurdert i forhold til 

seks kriterier:  
 

 Nærhet til publikum  

 Ledelse og bemanning  
 Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning  

 Kvalitet og rettsikkerhet  
 Kompetansekrav til de som skal utføre tjenestene  
 Fagmiljø (varians, fleksibilitet og sårbarhet)  

 

4.2.1 Alternativ 1_Dagens organisering 
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.  
 

4.2.2 Alternativ 2_Èn namsmyndighet med desentraliserte 

saksbehandlingsmiljø 
Vi legger frem ett forslag til organisering av namsmyndigheten utover dagens 
organisering. Vi 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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Figur 2: Èn namsmyndighet med desentraliserte saksbehandlermiljø 

 
Seksjon Tvang og forlik Hedmarken omfatter domssognet Hedmarken, seksjon 

Tvang og forlik Gudbrandsdal omfatter domssognene Nord- og Sør- 
Gudbrandsdal, seksjon Glåmdal omfatter Glåmdal domssogn, seksjon Østerdal 
omfatter domssognene Nord- og Sør- Østerdal og 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.    

4.3 Drøfting av de mest aktuelle alternativene  

4.3.1 Innledning 

De to aktuelle alternativene er vurdert ut fra de seks valgte designkriterier, se 

pkt. 4.2. I den videre analysen har vi sett nærmere på de ulike alternativene opp 
mot kriteriene.  

4.3.2 Nærhet til publikum 

Berørte parter har rett/plikt til å være til stede ved namsmannens forretninger 
og møter. Det er totalt sett et lite antall saker hvor det er krav om oppmøte hos 

namsmannen (forkynnelser, tvangssalg, tilbakeleveringer og fravikelser). Noen 
velger å møte opp fysisk på namsmannens kontor ved avholdelse av 

utleggsforretninger, men de fleste som ønsker dialog med namsmannen, tar 
telefonisk kontakt om sin sak.  

  
Innlandet politidistrikt har en organisering med 11 tjenesteenheter og 21 
tjenestesteder (se vedlegg 1) og publikum kan henvende seg til alle disse 
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tjenestestedene som nå. Publikumsmottakene gir førstelinjetjeneste innen sivil 
rettspleie (enkel veiledning), forvaltning, politi gjøremål og øvrige gjøremål.  

 
Med alternativ 2, vil publikum fortsatt få veiledning ved disse tjenestestedene og 
namsfogden vil forholde seg til alle ni tingrettene som nå. Per i dag er det 

saksbehandlermiljø for sivil rettspleie ved 9 av 11 tjenesteenheter (ikke i 
tjenesteenhet Ringsaker og tjenesteenhet Hamar) og det er lagt opp til en 

videreføring av dette. Saksbehandlere vil organisatorisk tilhøre Namsfogden i 
Innlandet, men vil fortsatt være stedsplassert ved tjenesteenhetene.  
 

Namsfogden i Hedmarken overtok ansvar for sivil rettspleie fra tjenesteenhet 
Hamar og Ringsaker fra 1.4.2018 og saksbehandlerne er samlet i ett fagmiljø på 

Hamar. 
 

Et godt servicetilbud til publikum vil også bestå av tilgjengelighet på for 
eksempel telefon, e-post og digitale løsninger og ansatte som har faglig 
kompetanse.  

 
Politiet har satt i gang et digitaliseringsprosjekt innen sivil rettspleie (utlegg- og 

forliksråd). Dette vil på sikt trolig bedre publikum sin mulighet til å kommunisere 
med namsmannen på en mer hensiktsmessig måte enn i dag, med for eksempel 
å hente informasjon selv på internett, søke digitalt mm. Ansatte hos 

Namsmannen vil fortsatt være tilgjengelig på tjenestested og per telefon som nå 
for de som ønsker. Det vil også bli vurdert ulike former for telefontjenester på 

tvers av geografi slik at vi skal kunne være tilgjengelig for publikum dersom det 
er behov for råd/veiledning om sivil rettspleie.  

4.3.3 Ledelse og bemanning 

Med dagens organisering (alternativ 1) har Innlandet politidistrikt 16 ledere med 
fag- og personalansvar innen sivil rettspleie (9 av disse har også ansvar for 

politigjøremål). Dagens organisering er ulik innenfor de ulike namsdistriktene; i 
halvparten av namsdistriktene er det egne seksjonsledere med ansvar for sivil 

rettspleie, mens saksbehandlere i de øvrige namsdistriktene rapporterer direkte 
til namsmannen/ tjenesteenhetsleder.  
 

En mindre heldig side ved dagens organisering av sivil rettspleie er at 
namsmyndigheten er delt mellom ti namsdistrikt som har ansvar for de samme 

fagområdene, unntatt gjeld som allerede er samlet hos namsfogden i 
Hedmarken. Dette gir utfordringer med tanke på god ressursutnyttelse, 
likebehandling og ensartet praksis. Det er særlig muligheten til å benytte 

politidistriktets totale kapasitet og kompetanse med blant annet omfordeling av 
saker innen sivil rettspleie som begrenses av dagens organisering. Videre er det 

pekt på som en lederutfordring at dagens politistasjonssjefer og lensmenn har 
ansvar for en bred oppgaveportefølje, og at ledelse av de sivile gjøremålene tar 
oppmerksomhet fra best mulig løsning av politiets kjerneoppgaver, jf. NOU 

2013:9, side 28.  
 

Med alternativ 2 vil antall ledere med ansvar for sivil rettspleie bli redusert fra 16 
til 7. Ettersom de ni andre lederne fortsatt har lederoppgaver 
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(tjenesteenhetsledere/ geografiske driftsenhetsledere) vil dette ikke innebære en 
besparelse, men færre ledere vil kunne gi en enklere styringslinje og de øvrige 

politilederne vil kunne bruke mer tid på ledelse av polititjenestene. Det stilles i 
økende grad krav til ledelse og utøvelse av namsmannsfunksjonen og det er 
derfor viktig at dette fagområdet er organisert på en hensiktsmessig måte.   

 
Med èn namsmyndighet vil det være adgang til å omfordele saker i distriktet for 

å avhjelpe og sikre at arbeidsmengden blir mer likt fordelt på saksbehandlerne 
enn i dag, og at saksbehandlingstiden blir mer lik i hele Innlandet. En namsfogd i 
Innlandet politidistrikt med totalansvaret for den sivile rettspleie, vil trolig kunne 

gi grunnlag for en god ressursutnyttelse og faglig kvalitet i oppgaveløsningen, 
ettersom namsfogden vil ha ansvar for både fag og personal og kan styre disse 

på en fleksibel måte. 

4.3.4 Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning 

Sivil rettspleie er et fagområde som totalt sett har hatt en jevn økning i 
saksantallet de siste 10 årene og utviklingen ser ut til å fortsette (nasjonal 
trend). Med en stadig økende saksmengde og uten tilsvarende økning i 

saksbehandlere, så er det per i dag krevende å holde de fastsatte fristene med 
dagens bemanning og organisering.  

 
Fra 2013 og til 2017 har antall utleggsforretninger økt med 50% (gjennomsnitt i 
landet). Vi ser tilsvarende utvikling i Innlandet og siste år har antall 

utleggsforretninger økt med 16% (per november).  
 

Det er stor variasjon i antall saker mellom namsmennene og 

saksbehandlingstiden på utleggsforretninger varierer mellom 29 dager og over 
110 dager per november 2018.  
 

Selv om antall namsmenn ble redusert fra 44 til 10 namsmenn fra 01.04.2018, 
vil det fortsatt være begrensninger for politiets mulighet til å omdisponere og 

omfordele saker mellom namsmennene ved behov. Inndeling i flere 
namsdistrikter begrenser formell mulighet til å omfordele saker på tvers av 
namsdistrikt og Politidirektoratet har klargjort dette i brev til politidistriktene: 

"Dette betyr at tjenesteenhetsleder kan bemyndige ansatte til å opptre som 
namsfullmektig. Merk vilkåret om at oppgaven kun kan overlates til 

underordnede". 
 
Namsmyndigheten har behov for å kunne styre saksporteføljen og saksmengden 

på tvers av namsdistrikt for å kunne omdisponere saker der vi har ledig kapasitet 
for å benytte begrensede ressurser mest mulig kostnadseffektivt og sikre 

likebehandling av innbyggerne.  
 
En av de største fordelene å etablere èn namsmyndighet er muligheten til å 

kunne flytte saker etter behov mellom saksbehandlerne uten begrensninger 
mellom namsdistriktene. Dette vil sikre en jevnere fordeling av saker per 

saksbehandler enn i dag, og det vil være mulig med spesialisering i langt større 
grad. Dette vil gjøre det mulig å utnytte ressursene man har til rådighet mest 
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mulig effektivt og levere tjenester til publikum raskere og med god kvalitet, og 
sikre likebehandling for innbyggerne i Innlandet. 

 
I praksis vil dette kunne medføre at partene ikke må vente lenger enn nødvendig 
på avgjørelse av sakene, samt at man i større grad kan verne ansatte mot for 

stor saksmengde over tid. Ved fravær hos saksbehandler kan andre 
saksbehandlere enkelt gå inn for å avlaste det aktuelle området for å sikre 

tjenesteleveranser.   
 
Per i dag er inndeling i domssogn og namsstruktur til hinder for at politiet kan 

foreslå endringer i forliksrådsstruktur pga det ikke kan etableres felles forliksråd 
på tvers av namsdistrikt. Det er derfor viktig at en utnytter eksisterende 

ressurser på en optimal måte internt, samtidig som vi leverer gode tjenester 
uavhengig av geografi til publikum.  

 
Det er per i dag tilsatt seks seksjonsledere innen sivil rettspleie, så det kreves 
ingen ytterligere rekruttering av ledere. 

4.3.5 Kvalitet og rettsikkerhet 

Nærpolitireformen Prop. 61 LS (2014-2015) slår fast at for å sikre god faglig 

kvalitet i oppgaveløsningen må det legges til rette for å lage robuste fagmiljøer 
blant annet ved å samle oppgavene i større enheter. Inndelingen i ti 
namsdistrikter begrenser muligheten for samhandling på tvers, jf. kapittel 4.3.4.  

 
Et mål ved omorganiseringen er å sikre likebehandling internt i distriktet, som 

igjen øker både kvaliteten og rettssikkerheten for den enkelte. Som nevnt ser vi 
at sakenes kompleksitet øker og det stiller større krav til kompetanse hos 

namsmannen generelt. Alternativ 2 vurderes å gi et bedre grunnlag for faglig 
kvalitet i saksbehandling enn i dag og derved å ha bedre forutsetninger for 
likebehandling og kvalitetssikring i hele distriktet. Det vektlegges at vi skal tilby 

et likere tjenestetilbud til innbyggerne og en bedre samhandling internt i politiet 
vil kunne øke kvaliteten i tjenesteutførelsen.  

4.3.6 Kompetansekrav til de som skal utføre tjenestene 
(kompetanse, rekruttering og karriere) 

Namsmennene opplever i økende grad at partene og kreditorene stiller større 
krav til kompetanse og kvalitet og det må derfor forventes at namsmannens 
kompetanse er på minst samme nivå. Vi står foran et teknologiskifte med økende 

grad av digitalisering og dette kan også påvirke hvilken kompetanse fremtidige 
medarbeidere bør ha. Økt grad av digitalisering vil også kunne åpne for 

muligheten til å saksbehandle og jobbe desentralisert så lenge vedkommende 
har kompetanse.    
 

Alternativ 2 vil styrke fagmiljøene og øke muligheten for spesialisering. Det vil gi 
ansatte mulighet for å øke sin kompetanse, men det vil også kunne bety at 

enkelte medarbeidere i større grad må jobbe mer med ett fagområde enn i dag.  
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Med en desentralisert struktur på organiseringen av saksbehandlermiljøene, vil 
dette legge til rette for saksbehandlermiljø lokalisert ved tjenesteenhetene 

(minst to saksbehandlere innen sivil rettspleie). 
 
En organisasjonsendring kan også påvirke muligheten for rekruttering og 

karriere. For å skape og bevare gode fagmiljøer er det viktig å kunne rekruttere 
medarbeidere med riktig kompetanse. Større enheter med flere faglige 

utfordringer, vil trolig gjøre det lettere å rekruttere medarbeidere med høy 
kompetanse, for eksempel jurister.  

4.3.7 Fagmiljø (varians, fleksibilitet og sårbarhet) 

Uavhengig av organisering av namsmyndigheten vil Felles enhet for sivil 
rettspleie ha fagansvar og ansvar for faglig koordinering i distriktet. Samarbeid 

mellom ledere og fag- og opplæringsansvarlige vil bidra til å øke kvaliteten på de 
tjenestene som leveres, og slik at rettssikkerheten er ivaretatt i like stor grad i 

hele Innlandet politidistrikt.  
 
Alternativ 2 vil i tillegg innebære at sårbarheten reduseres og at fleksibiliteten 

økes ved at det blir mulig å flytte saker mellom de ulike seksjonene. 

4.3.8 Konsekvenser for medarbeidere  

Namsmyndigheten er per i dag lagt til tjenesteenhetene Valdres, Hadeland, 
Gjøvik, Lillehammer, Midt- Gudbrandsdal, Nord- Gudbrandsdal, Nord- 

Gudbrandsdal, Elverum, Kongsvinger og ved Namsfogden i Hedmarken.  
 
Det planlegges med at saksbehandlere innen sivil rettspleie på sikt (ved ledighet 

i stilling) skal stedsplasseres der namsmennene er lokalisert i dag (unntatt 
tjenesteenhet Hamar og Ringsaker) og at det som et minimum skal være to 

saksbehandlere på 10 tjenestesteder, se tabell 3. I tillegg vil 21 
publikumsmottak være bemannet med ansatte fra politiet. I en overgangsperiode 
vil ansatte kunne være stedsplassert ved flere lokasjoner enn ved 

tjenesteenhetene av personlige hensyn.  
 

Både dagens organisering (alternativ 1) og alternativ 2 innebærer at noen 
ansatte vil få en personalleder som ikke er stedsplassert på samme tjenestested 
som en selv (avstandsledelse). Politidistriktet vil legge vekt på ledelse og 

oppfølging der leder og medarbeider ikke er samlokalisert.  Imidlertid kan det 
tenkes at denne ulempen veies opp av at lederne ikke lenger vil måtte balansere 

mellom sivile rettspleie og øvrige gjøremål. Lederne kan dermed være mer 
tilgjengelig og nærmere knyttet til saksbehandlingen.  
 

Fag- og lederstillingene innen sivil rettspleie gir de ansatte mulighet for utvikling 
og karriere. Dette gir også en økt mulighet til å beholde saksbehandlere for å 

sikre kontinuitet da dette kan gi en mulig karrierevei videre i form av fag eller 
ledelse.  
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4.4 Risiko ved gjennomføring 

Vi har vurdert risikoene ved dagens organisering og ved å etablere èn 

namsmyndighet i Innlandet politidistrikt opp mot: kvalitet, rettsikkerhet, 
likebehandling, effektiv oppgaveløsning, publikumsservice. 

 
Sannsynligheten vurderes som stor for at vi ikke har optimal effekt av dagens 
organisering innen flere områder. Utfordringene ligger blant annet i muligheten 

til effektivt å kunne utnytte alle de resursene distriktet har på tvers av 
namsdistrikt og dette er særlig synlig ved at saksbehandlingstiden innen 

utleggsforretninger er svært ulik internt i distriktet.  
 
Politimesteren foreslår etablering av en namsfogd i Innlandet for å redusere 

ovennevnte risikoer. 

5 Tilrådning om grenseregulering av namsdistrikt 
 
Politimesteren tilrår at: 

 
1. Innlandet politidistrikt søker om at Namsfogden i Innlandet etableres og at 

følgende namsmannsdistrikt slås sammen til ett namsfogddistrikt i 
Innlandet politidistrikt:  

 

Hedmarken namsfogddistrikt  
Gjøvik politistasjonsdistrikt 

Valdres lensmannsdistrikt 
Hadeland lensmannsdistrikt 
Lillehammer politistasjonsdistrikt 

Midt- Gudbrandsdal lensmannsdistrikt 
Nord- Gudbrandsdal lensmannsdistrikt 

Elverum politistasjonsdistrikt 
Kongsvinger politistasjonsdistrikt 

Nord- Østerdal lensmannsdistrikt 
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6 Videre prosess 
Forslag til grenseregulering sendes nå på høring til kommunene i Oppland og 
Hedmark med 6 ukers høringsfrist. Høringsfristen settes til 12. februar 2019. 
Innlandet politidistrikt vil deretter behandle innkomne høringsforslag og vi ser for 

oss å sende forslaget til Politidirektorat innen mars 2019. Det er lagt opp til en 
slik milepælsplan for videre prosess:  

 

MP Dato Hva 

MP 01 Desember 

2018 

Høringsnotat om grenseregulering av namsdistrikt er sendt på 

høring til kommunene  

MP 02 12.02.2019 Høringsfrist- eventuelle innspill er sendt til Innlandet 

politidistrikt 

MP 03 Februar 

2019 

Synspunkter fra kommunene er mottatt og vurdert  

MP 04 Mars 2019 Politimesteren i Innlandet politidistrikt har sendt tilrådning om 

grensejustering av namsdistrikt til Politidirektoratet 
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Vedlegg 1 

 

Namsdistrikt Kommuner Domssogn Namsfogd/namsmann Postadresse 

Namsfogden i 

Hedmarken 

 

Hamar 

Løten 

Ringsaker  

Stange 

Hedmarken 

tingrett 

Ingunn Fløtre Laupstad Postboks 355,  

2303 Hamar 

Namsmannen i 

Kongsvinger 

Kongsvinger 

Sør- Odal 

Nord- Odal 

Eidskog 

Våler 

Grue 

Åsnes 

Glåmdal tingrett 

Sør- Østerdal 

Gjermund Thoresen Postboks 85,   
201 Kongsvinger 

 

Namsmannen i 

Elverum 

 

Elverum 

Åmot 

Trysil 

Engerdal 

Stor- Elvdal 

Sør- Østerdal 

tingrett,  

Nord-Østerdal 

tingrett 

Tom Johnsen 

 

Postboks 402,          

2418 Elverum 

 

Namsmannen i 

Nord- Østerdal 

Tynset 

Rendalen 

Tolga 

Os 

Alvdal 

Folldal 

Nord-Østerdal 

tingrett 

Bjørn Tore Grutle 2500 Tynset 

Namsmannen i 

Nord- 

Gudbrandsdal 

Sel 

Lesja 

Dovre 

Vågå 

Lom 

Skjåk 

Nord-

Gudbrandsdal 

tingrett 

Erik Trønnes  Ola Dahlsgate 
3B, 2670 Otta 

 

Namsmannen i 

Lillehammer 

Lillehammer 

Øyer 

Gausdal 

Sør- 

Gudbrandsdal 

tingrett 

Terje Krogstad Postboks 956,    

2604 
Lillehammer 

Namsmannen i 

Midt- 

Gudbrandsdal 

Ringebu 

Nord- Fron 

Sør- Fron 

Nord-

Gudbrandsdal, 

Sør- 

Gudbrandsdal 

Jon R. Gaarden  Nedregate 1,                  

2640 Vinstra 

 

Namsmannen i 

Hadeland 

Gran 

Lunner 

Gjøvik tingrett Geir Ballangrud 

Hermansen 

Postboks 133, 
2711 Gran 

Namsmannen i 

Gjøvik 

Gjøvik 

Vestre Toten 

Østre Toten 

Søndre Land 

Nordre Land 

Gjøvik tingrett Linn Hilde Fosso Postboks 44 

2851 Lena  

 
 

Namsmannen i 

Valdres 

Nord-Aurdal 

Etnedal 

Sør- Aurdal 

Øystre Slidre 

Vestre Slidre 

Vang 

Valdres tingrett Kristoffer Magnus 

Tessem  

Postboks 25,   
2901 Fagernes 


