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                                                                                                  Bergen, 12.01.2008 
Goa 
v/ Bengt Scheldt 
 
Ad saken 
 
Vi krever følgende tilsvar inntatt uforandret på deres nettsted omgående og senest innen 
kl 16 00 på mandag: 
 
TILSVAR FRA ØKONOMIFORHANDLING AS V/ GUNNAR OLSEN 
 
Økonomiforhandling AS v/Gunnar Olsen har en meget alvorlig tvist med GOA og Bengt 
Scheldt om utsagn som vi mener er sterkt injurierende. 
 
Formen og innholdet som nå er utlagt på GOAS nettsted er feil og også injurierende. Vi mener 
omtalen av oss er rettstridig og at GOA plikter å slette det som er skrives om oss. Inntil det 
skjer krever vi tilsvaret publisert på nettstedet. 
 
Vi svarer på påstandene fra GOA og Bengt Scheldt slik de fremføres: 
 
Gunnar Olsen, er daglig leder i Økonomiforhandling AS og driver rettshjelpsvirksomhet i  
enkeltpersonforetaket Rettshjelper cand jur Gunnar Olsen. 
 
Det første leserne av denne nettsiden må stille spørsmål om er dette: Når ble det 
diskvalifiserende å ha høyere utdannelse, jurist, cand. mag. og foretaksøkonom NHH, og når 
ble det diskvalifiserende å være rettshjelper og autorisert regnskapsfører? 
 
GOA og Bengt Scheldt opplyser at Gunnar Olsen ikke er ukjent med å pynte seg med ”lånte 
fjær”. Han påstår at ”juridisk rådgivning” kan kun advokater og rettshjelpere som kan yte slik 
rådgivning. Dette er feil og Økonomiforhandling AS har avgitt svar til Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet. Etter domstolsloven § 218 5. ledd  fremgår det ” Rettshjelp kan ytes av 
enhver i den utstrekning rettshjelpen er nødvendig for å yte god og fullstendig hjelp i annen 
virksomhet. Slik rettshjelp kan også ytes uten tilknytning til oppdrag innen 
hovedvirksomheten”. Økonomiforhandling AS kan således yte rettshjelp/juridisk rådgivning 
innenfor sin virksomhet; gjeldsrådgivning og gjeldsforhandling. At vi valgte å ta bort 
formuleringen ”juridisk rådgivning” var eget valg og ikke et lovkrav. 
 
Våre klienter er ikke ”godtroende kunder” som ”biter på løfterike” annonser fra oss slik GOA 
hevder. Våre klienter er forstandige mennesker som velger oss fordi vi har et tilbud som de 
ønsker å benytte seg av. Økonomiforhandling AS har skriftlige oppdragsavtaler med sine 
klienter og de blir informert grundig om saksgangen. Når en avtale følges slik den er inngått 
kan Økonomiforhandling AS selvfølgelig ikke bebreides. Videre hevder GOA ”så starter en 
laang” forhandlingsrunde med kreditorene. Økonomiforhandling AS følger 
gjeldsordningslovens system for forhandlinger for å kunne yte betryggende bistand til klienter, 
og etter gjeldsordningsloven § 3-4 er gjeldsfohandlingens periode ”på 4 måneder” Dessuten 
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kan namsmannen etter gjeldsordningsloven § 5-1 4. ledd ytterligere forlenge perioden med en 
måned hvis det er nødvendig. Etter 3. ledd i samme paragraf forlenges 
gjeldsordningsperioden med to måneder hvis det begjæres tvungen gjeldsordning. 
Økonomiforhandling AS trenger også saksbehandlingstid når lovens krav skal følges for en 
grundig og forsvarlig saksbehandling. Dette kan vi selvfølgelig ikke bebreides for. At våre brev 
betegnes av GOA som ”i beste evne primitive” er en usaklig påstand. 
 
Våre klienter inngår skriftlig oppdragsavtale med oss og saksbehandlingstiden er stipulert i 
måneder så langt det er mulig. Det er derfor ingen overraskelse for våre klienter at saken tar 
lang tid å behandle, det har de skriftlig blir gjort oppmerksom på av oss. Det er derfor ikke slik 
at vi som GOA hevder ”har Gunnar Olsen en fin forklaring” når klienten klager. Dette er feil i 
faktum. Klienten vet om vår behandlingstid. 
 
At vi som privat gjeldsforhandler tar betaling for vårt arbeid, er selvfølgelig ingen overraskelse 
for våre klienter. Våre salærer er inkl mva. på 25 % til staten. Videre må Økonomiforhandling 
AS som alle økonomiske virksomheter betaler arbeidsgiver avgift, driftsutgifter til kontorhold, 
lønninger til ansatte, husleie, annonser mv. Det er derfor tendensiøst når GOA hevder at vi 
kan ta salæret på kr. 3.400,- ut som lønn.  
 
Økonomforhandling AS har drevet sin samfunnsnyttige virksomhet i 15 år. Vi har konstruktive 
forhandlinger med kreditorene og det skulle være unødvendig å nevne at vi blir tatt  
”alvorlig” av kreditorene. Selvfølgelig blir vi tatt alvorlig når vi fremmer saken. At den  
”hardhente pågangen fra fortsetter” slik GOA hevder er ikke noe bevis for at kreditorene ikke 
tar oss alvorlig. I de tilfellene kreditorene fortsetter sin inkasso skyldes det mislighold av gjeld 
og kreditorene kan etter gjeldende rett inndrive sitt krav. Økonomiforhandling AS sine klienter 
er skrift gjort oppmerksom på at kreditorene kan fortsette sin inkasso hvis gjelden ikke betales 
ved forfall.  
 
GOA hevder at ”rettshjelpere” plikter å legge frem timeliste for utført arbeid”. GOA vet at 
Økonomforhandling AS ikke er registrert rettshjelper og dermed ikke underlagt Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet. Økonomforhandling AS har en fast pris avtale med sine klienter, som 
klienten har valgt, og timeliste er derfor ikke aktuelt å fremlegge. GOA hevder videre at 
”Gunnar Olsen nekter å svare, og ga en underfundig begrunnelse på å nekte å fremlegge en 
slik timeliste”. GOA har fremlagt en fullmakt som ikke opphever vår taushetsplikt og vi har 
derfor plikt etter loven å ikke svare på en slik henvendelse slik at vi bryter vår taushetsplikt. 
GOA kan vel ikke hevde at vi skal bryte straffelovens § 144 og avgi et svar? Vår nektelse blir 
betegnet som ”dill” og han har oversendt saken til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Saken 
vil selvfølgelig bli avvist av tilsynsrådet og blir dermed ikke realitetsbehandlet. 
 
GOA ”regner med at det er en god del fortvilte mennesker som har vært i kontakt med dette 
firmaet”. Han oppfordrer videre disse å ta kontakt med organisasjonen”. Økonomiforhandling 
AS har vanskelige saker til behandling, og det ligger i sakens natur at ikke alle våre klienter 
gjennom 15 år har vunnet frem i en gjeldsforhandling. Er dette kritikkverdig for et firma? 
Hvis det var tilfelle ville alle leger, advokater, rørleggere mv blitt kritisert når oppdraget ikke lot 
seg gjennomføre slik kunden håpet. Når en følger oppdragsavtalen/oppdraget kan 
oppdragsgiver selvfølgelig ikke kritiseres og det selv om arbeidet ikke førte til det resultat som 
det var håpet på ved starten av arbeidet. 
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Med hilsen 
Økonomiforhandling AS 

 
 
Gunnar Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


