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Svar på høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 
 
Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev om høring av NOU 2016:21 Stiftelsesloven, datert 24. 
oktober 2016.  
 
Høringsfristen var satt til 30. januar 2017, men Domstoladministrasjonen har fått utsatt frist til 20. februar. 
Høringssvaret er således avgitt innen fristen.  

 
1. Forslag om å overføre oppgaver til tingrettene 

 
I kapittel 9 i lovutkastet foreslås det at myndigheten til å beslutte gransking, oppnevne granskere m.m. 
flyttes fra Stiftelsestilsynet over til tingrettene. Det er vist til at gransking er et ekstraordinært og 
inngripende tiltak og at beslutningen om å iverksette gransking derfor bør treffes av en uavhengig domstol 
hvor grunnleggende krav til rettssikkerhet og kontradiksjon blir ivaretatt.  
 
På grunn av den vanskelige budsjettsituasjonen til domstolene, og manglende ressurser som følge av dette, 
er Domstoladministrasjonen generelt skeptisk til at domstolene pålegges nye oppgaver, uten at det tilføres 
noen midler for å løse disse nye oppgavene.   
 
Dersom denne oppgaven skal tillegges domstolene, mener vi at det bør vurderes grep som er egnet til å 
minske merbelastningen hos domstolene. Vi viser i den forbindelse til Oslo byfogdembetes høringsuttalelse 
og støtter deres forslag om at det kan pålegges granskerne å oversende kopi av granskingsrapporten til 
Stiftelsestilsynet og de granskingen direkte gjelder. Dette bør gjøres samtidig som rapporten sendes til 
tingretten og tingretten bør opplyses om at kopi er oversendt til Stiftelsestilsynet og de granskingen direkte 
gjelder. En slik løsning vil både være besparende for domstolene og medføre at Stiftelsestilsynet og de 
granskingen direkte gjelder får rapporten på et tidligere tidspunkt. 
 

2. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Domstoladministrasjonen har merket seg at utvalget har lagt til grunn at forslaget ikke vil medføre en 
merbelastning av betydning for domstolene. Det er i den forbindelse vist til at det ikke er tale om et nytt 
saksområde for tingrettene, da området allerede er kjent fra arbeid med gransking etter aksjeloven. Vi 
savner imidlertid en redegjørelse for hvor mange granskingssaker tingrettene vil kunne forvente, samt en 
vurdering av hvor mye tid og ressurser slike saker vil kreve.  Det er derfor vanskelig å uttale seg om 
omfanget av økonomiske og administrative konsekvenser for domstolene. 
 
Ut over dette har vi ingen kommentarer til utredningen eller lovutkastet. 
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Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Ine Evensen 
avdelingsdirektør rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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