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Uttalelse:
HØRINGSSVAR – ORGANISERING AV DEN SIVILE RETTSPLEIE PÅ GRUNNPLANET I POLITIET
Parat politiet er positive til at det kan etableres større namsmannsdistrikter. Vi mener dette er en
nødvendighet for å bedre ivareta rettsikkerheten til brukerne ved å skape større fagmiljøer. Vi mener
også at sekretariatsfunksjonen for forliksrådene må samlokaliseres med namsmannsfunksjonen i
politidistriktene.
Iverksetting av Nærpolitireformen er nå godt i gang, og omorganiseringen av de 12 politidistriktene
er påbegynt. De 12 politidistriktene er alle forskjellige, både geografisk og demografisk, antall
ansatte, antall kommuner o.l. Parat politiet mener derfor at det mest hensiktsmessige for
politidistriktene blir å organisere sine egne namsmannsenheter, det seg så være om ansvaret skal
legges til namsfogd, lensmann eller politistasjonssjef. Beslutningen om organiseringen av den
alminnelige namsmann bør legges til politidirektoratet, som igjen gir fullmakt til hver enkelt
politimester. Vi ønsker en delegering til hver politimester, slik at de sammen med fagpersonellet kan
finne den beste løsningen innenfor sitt distrikt.
Parat politiet er enige at oppgaven som <<alminnelig namsmann>> legges til politiet og at dette
begrepet blir betegnelsen for utførselen av oppgaven, uavhengig om det er en lensmann,
politistasjonssjef eller namsfogd som har ansvaret.
Vi ser at små enheter som utfører namsmannsgjøremål i dag, sliter med å ivareta fagkompetanse på
alle områder. Det er derfor etter vårt syn, nødvendig med tilretteleggelse for større robuste enheter
som kan utvikle fagmiljøer på ulike områder, eksempelvis utlegg, tvangssalg, fravikelser m.m. Dette
er også viktig med hensyn til brukernes rettssikkert, da disse typer saker ofte er av stor belastning for
den enkelte.
Parat politiet er enige at reiseveien til namsmannskontoret ikke må bli for lang, men dette vil variere
fra politidistrikt til politidistrikt. Det er derfor viktigere å se sammenheng av brukere og
fagkompetanse i de enkelte distrikt. Vi mener at rettsikkerheten og fagkompetanse må veie høyere
enn kort avstand.

Videre mener vi også at Namsfogden i Oslo må legges under Oslo politidistrikt, og slås sammen med
namsgjøremålene i Asker og Bærum. Det er viktig med lik organisering for å oppnå målet i
Nærpolitireformen med <<ett politi>>. Likeså er det viktig at alle politidistrikt har et sivilt preg, jf.
Nærpolitireformen.
Med vennlig hilsen
Unn Kristin Olsen
leder Parat politiet
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