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BESLUTNING OM GRENSEREGULERING AV NAMSMANNSDISTRIKT I 
INNLANDET POLITIDISTRIKT 

Det vises til Høringsnotat- forslag til grenseregulering av namsdistrikt i Innlandet politidistrikt 
som ble sendt på høring til kommunene per 18.12.2018 med høringsfrist 12.02.2019 og 
Politidirektoratet sin beslutning per 21.06.2019. 
 
Innen høringsfristen mottok Innlandet politidistrikt i alt 10 høringsinnspill på vegne av 20 
kommuner. Fire av høringsinnspillene var kritiske til forslaget, mens 70% av kommunene 
støttet forslaget/eller stilte seg ikke negative til forslaget. Som følge av tilbakemeldinger gitt 
ved orientering i regionråd og i høringssvar, ble det gjort en ny vurdering av om felles 
saksmottak for sivil rettspleie kunne etableres et annet sted enn Hamar. Basert på en 
vurdering bestående av flere objektive kriterier valgte politimesteren å etablere saksmottak for 
sivil rettspleie i Kongsvinger (6 medarbeidere).  
 
Etter søknad fra Innlandet politidistrikt (per 09.04.2019) har Politidirektoratet per 21.06.2019 
besluttet følgende endring i organiseringen av den sivile rettspleien:  
 

1. Namsfogden i Hedmarken endrer navn til Namsfogden i Innlandet. 
2. Namsfogden i Innlandet ivaretar oppgaven som namsmann for alle politistasjons- og 

lensmannsdistriktene i Innlandet politidistrikt. 
 
Politistasjons- og lensmannsdistriktene vil i vareta politimessige gjøremål i Innlandet 
politidistrikt.  
 
Organiseringen av namsmannsoppgavene skal understøtte gode publikumstjenester 
innenfor sivil rettspleie med hensyn til kvalitet, kompetanse, effektivitet og service. Styrket 
fagmiljø, enhetlig fag- og personalledelse vil gi mulighet for en mer kostnadseffektiv 
oppgaveutførelse ved at saker kan omfordeles (porteføljestyring) uavhengig av nåværende 
namsmannsdistrikt og etter ledig kapasitet. Nærhet til publikum opprettholdes og videreføres 
ved at det etableres desentraliserte saksbehandlermiljø i nåværende namsmannsdistrikt, jf. 
vedlegg 1. Namsfogden vil bli organisert med seks seksjoner som er stedsplassert i hele 
distriktet. I en overgangsperiode vil enkelte medarbeidere være stedsplassert på andre 
lokasjoner enn de som er angitt i vedlegg 1.  
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Vi planlegger med å etablere Namsfogden i Innlandet med virkning fra 1.2.2020, men 
endelig oppstartstidspunktet må endelig avklares med systemleverandør og Politidirektoratet. 
Dere vil få kontaktinformasjon, post- og besøksadresser på et senere tidspunkt.  
 
Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Johan Brekke Ingunn Fløtre Laupstad  
Politimester Namsfogd  
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