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-Høringsnotat - forslag til grenseregulering av namsdistrikt i Innlandet politidistrikt  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Politimesteren tilrår at det etableres en namsmyndighet i Innlandet politidistrikt, og har 
sendt forslaget ut på høring til berørte kommuner i Innlandet politidistrikt. Rådmannen 
foreslår at Gausdal kommune i sitt høringssvar i hovedsak støtter denne endringen.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
«Høringsnotat- forslag til grenseregulering av namsdistrikt i Innlandet politidistrikt» er sendt ut 
med høringsfrist 12. februar 2019.  
 
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). 
 
Innlandet politidistrikt har nå organisert namsmyndigheten med ni namsmenn og en namsfogd. 
Politimesteren tilrår at disse namsmannsdistriktene slås sammen til ett namsfogddistrikt, 
Namsfogden i Innlandet: 
 

- Hedmarken namsfogddistrikt 
- Gjøvik politistasjonsdistrikt 
- Valdres lensmannsdistrikt 
- Hadeland lensmannsdistrikt 
- Lillehammer politistasjonsdistrikt 
- Midt- Gudbrandsdal lensmannsdistrikt 
- Nord- Gudbrandsdal lensmannsdistrikt 
- Elverum politistasjonsdistrikt 
- Kongsvinger politistasjonsdistrikt 



  
 
 

  
 
 

 

- Nord- Østerdal lensmannsdistrikt 
 
Formålet med å etablere en namsmyndighet er økt kvalitet i tjenesteproduksjonen, økt 
rettssikkerhet og likebehandling av innbyggerne i Innlandet, samt legge til rette for 
kostnadseffektiv oppgaveutførelse. 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. 
 
I høringsnotatet står det at 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 deres 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, foreslås det at sivil rettspleie organiseres i større fagmiljø. 
 
Det framheves at nærhet til publikum opprettholdes og videreføres ved at det etableres 
desentraliserte saksbehandlermiljø i nåværende namsdistrikt. Styrket fagmiljø og 
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.  
 
Felles saksmottak er stedsplassert på Hamar pga. at Innlandet politidistrikt sitt 
postmottak/arkivfunksjon allerede er etablert på Hamar.  
 
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). 
Forslag til endring i namsstruktur påvirker ikke nåværende tjenestetilbud for publikumsmottak. 
 
 
VURDERING: 
Ved forslag til organisering av namsmyndigheten har politimesteren lagt til grunn at 
organiseringen av namsmannsoppgavene skal bidra til gode publikumstjenester innenfor sivil 
rettspleie, med hensyn til rettsikkerhet, kvalitet, kompetanse, effektivitet og service.  
 
Med tanke på at oppgavemengden øker, mens ressursinnsatsen ikke kan øke tilsvarende, synes 
det nødvendig med en ny måte å arbeide på.  
 
Det punktet som det er mest relevant for kommunene å være opptatt av, i denne saken, er 
«nærhet til innbyggerne». Vil innbyggerne oppleve like gode tjenester og service? 
 
Som det er påpekt i høringsnotatet er det få saker der det er krav om oppmøte hos 
namsmannen. De fleste som ønsker dialog med namsmannen, tar telefonisk kontakt om sin sak. 
 
Et godt servicetilbud til publikum vil også bestå av tilgjengelighet på telefon, e-post og digitale 
løsninger og ansatte som har faglig kompetanse.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Om den nye måten å organisere tjenesten på vil ha hovedfokus på service, kommunikasjon, 
kvalitet og rask saksbehandling, så må en slik endret organisering være hensiktsmessig.  
 
Publikumsmottakene på tjenestestedene vil fortsatt gi førstelinjetjenester til innbyggerne innen 
sivil rettspleie. For Gausdals innbyggere er det på Lillehammer.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Gausdal kommune støtter forslaget om å opprette ett namsfogddistrikt, Namsfogden i 
Innlandet.  
 
Vi forutsetter at kvalitet, service og rettsikkerhet går fra bra til enda bedre med denne 
organiseringen. Vi forutsetter at innbyggerne framover vil oppleve god tilgjengelighet ved 
tjenesteenhetene/tjenestestedenes førstelinjetjenester, og på telefon, e-post, og digitale 
løsninger. 


