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Etablering av Namsfogden i Nordland
Namsfogden i Nordland etableres med virkning fra 1. januar 2021. Det vil si at de nåværende
11 namsmyndighetene (Sør-Helgeland, Mosjøen, Ytre- Helgeland, Rana, Ytre-Salten, Indre
Salten, Namsfogden i Bodø, Ofoten, Vesterålen, Vest-Lofoten og Svolvær) i Nordland
politidistrikt samles under en felles namsfogd.
Etablering av Namsfogden i Nordland skal bidra til gode publikumstjenester
innenfor sivil rettspleie med hensyn til kvalitet, likebehandling, kompetanse, effektivitet og
service. Styrking av fagmiljøet, samt enhetlig fag- og personalledelse vil gi mulighet for en
mer kostnadseffektiv oppgaveutførelse ved at saker kan omfordeles uavhengig av nåværende
namsmannsdistrikt, og etter ledig kapasitet. Saksbehandling og tilstedeværelse i politidistriktet
vil ikke bli endret som følge av at det etableres en namsfogd i Nordland.
Organisering og ledelse av Namsfogden i Nordland
Namsfogden i Nordland vil være en seksjon under Felles enhet for Utlending, Forvaltning og
Sivil rettspleie (FUFSR). Seksjonen ledes av namsfogd, Liv-Anija Sande Koivunen. Namsfogden
i Nordland er videre organisert med fire avsnitt som er geografisk stedsplassert slik illustrert
under.

Nordland politidistrikt
Post: Postboks 1023, 8001 BODØ
E-post: post.nordland@politiet.no

Tlf: (+47) 75 58 90 00

Org. nr: 983999999
www.politiet.no

Den organisatoriske løsningen er besluttet med tanke på intern strukturering av ledelse, samt
med hensyn til hvor vi i dag har våre medarbeidere. Avsnitt for gjeldsordning har kontorsteder
i henholdsvis Mosjøen, Bodø, Narvik og Sortland. Avsnittene vil uavhengig av geografisk
plassering, ha et felles ansvar for saksbehandlingen i Nordland politidistrikt.
Namsfogden har ansvar for tvangsfullbyrdelse (gjennomføre utleggsforretninger,
tvangsdekning av løsøre, begjæring om fravikelse av fast eiendom, tvangsfullbyrdelse av krav
på annet enn penger og midlertidig sikring), sekretariatsfunksjon for forliksrådene i Nordland,
hovedstevnevitne (forkynnelser), behandling av søknad om gjeldsordning og øvrige sivile
gjøremål (konkurs, registreringsforretninger, notarialforretninger).
Årlig behandles det ca. 35.000 saker innen namsfogdens ansvarsområde i Nordland
politidistrikt. Se www.politiet.no for mer informasjon om namsmannens oppgaver.
Ny kontaktinformasjon for Namsfogden i Nordland fra 1. januar 2021
Fra 1. januar 2021 vil vi etablere et felles saksmottak for sivil rettspleie. Saksmottaket vil ligge
i Bodø.
Kontaktinformasjon for Namsfogden i Nordland fra 1. januar 2021:
Post: Namsfogden i Nordland, Postboks 1023, 8001 Bodø *
Epost: namsfogden.nordland@politiet.no og gjeld.nordland@politiet.no (gjeldsordning)
Telefon: 75 58 90 00 (sentralbordet Nordland politidistrikt)
Besøksadresse, Namsfogden i Nordland: Kongensgate 81, 8006 Bodø
Namsfogden i Nordland vil i tillegg ha besøksadresse på følgende tjenestesteder:
Svolvær politistasjon, Vest-Lofoten lensmannskontor, Sortland lensmannskontor, Narvik
politistasjon, Fauske lensmannskontor, Meløy lensmannskontor, Mo i Rana politistasjon,
Mosjøen politistasjon, Alstadhaug og Leirfjord lensmannskontor og Brønnøysund
lensmannskontor.
*Henvendelser vedrørende forkynnelser skal fortsatt adresseres til stedlig
lensmannskontor/politistasjon (se vedlagt adresseliste)
Dersom dere har spørsmål er dere velkommen til å ta kontakt.

Med hilsen

Hilde Pettersen
avdelingsdirektør

Liv-Anija Sande Koivunen
Namsfogd
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