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Statsbudsjettet 2022 Supplerende tildelingsbrev nr. 2 Statens 

sivilrettsforvaltning  

 

Finansdepartementet (FIN), Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet (AID) gir med dette et felles oppdrag til 

Skattedirektoratet(SKD), Statens sivilrettsforvaltning (SRF) og Arbeids- og 

velferdsdirektoratet (NAV) om å gjennomføre en supplerende utredning om ny 

garantiordning for dekning av utgifter til bobehandling. Utredningen skal bygge videre 

på arbeidsgrupperapporten Utredning av ny garantiordning fra 21. desember 2018. 

Oppdragsbrevet er omforent mellom FIN, JD og AID. 

 

Bakgrunn for mulig ny garantiordning  

 

I dag eksisterer det tre garantiordninger for dekning av utgifter til bobehandling.  

 

1) Skatteetatens (SKE) ordning er rettet mot konkursbo eller insolvente dødsbo med 

udekkede skatte- og avgiftskrav, og der boet ikke har midler til videre 

bobehandling. Fra ordningen kan det også stilles garanti ved mistanke om 

skattekriminalitet eller annen økonomisk kriminalitet, som har påvirket skatte- og 

avgiftskreditorenes krav.   

2) SRFs ordning retter seg mot konkursboer der det foreligger mistanke om 

økonomisk kriminalitet, og der det ikke er midler til fortsatt bobehandling. Formålet 

med fortsatt bobehandling er å avdekke straffbare forhold.  
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3) NAV Lønnsgaranti kan gi garanti for videre bobehandling med to formål. Til videre 

drift i en virksomhet for en kort periode (for eksempel for å finne nye eiere der 

særlige lokale hensyn tilsier det), eller til arbeid som kan lede til bedre dekning for 

NAVs regresskrav i boet (erstatnings- eller omstøtelsessaker). 

 

Det har vært dialog på etats- og departementsnivå for å vurdere en ny garantiordning.  

I 2018 avgav en tverretatlig arbeidsgruppe1 en rapport som anbefalte sammenslåing av 

de forskjellige garantiordningene for tilsagn om dekning av utgifter til bobehandling 

under SKE, SRF og NAV til en ny ordning under skattemyndighetene.  

 

NAV deltok ikke i dette utredningsarbeidet, siden utgangspunktet for arbeidet var å 

vurdere sammenslåing av ordningene under SRF og SKE. Arbeidsgruppen konkluderte 

likevel med at også NAVs ordning burde vurderes som en del av ny ordning. De 

økonomiske og administrative konsekvensene knyttet til en sammenslåing av NAVs 

ordning ble imidlertid ikke utredet. Etter at rapporten ble avgitt har imidlertid de to 

daværende ordningene under SKE blitt slått sammen som følge av omorganisering. 

Disse faktorene, i tillegg til at den opprinnelige rapporten er noen år gammel, og at den 

i liten grad berører praktiske sider ved en eventuell sammenslåing, tilsier at det er 

behov for en ytterligere utredning før beslutning tas.  

 

Fellesoppdrag 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte gis SKD, SRF og NAV i oppdrag å gjennomføre en 

supplerende utredning om ny garantiordning for dekning av utgifter til bobehandling. 

Utredningen skal blant annet inneholde vurderinger av: 

 

- Om det fortsatt er hensiktsmessig å slå sammen de tre garantiordningene til en 

ny ordning under Skatteetaten. Vurderingen skal begrunnes. Bare den konkrete 

ordningen for dekning av utgifter til bobehandling nevnt i pkt 3) ovenfor skal 

vurderes overført fra NAV lønnsgaranti. 

- Behovet for regelverksendringer knyttet til en eventuell ny felles garantiordning, 

herunder om ordningen vil være i tråd med EØS-avtalens bestemmelser om 

statsstøtte artikkel 61.   

- Hvordan etableringen av en eventuell ny garantiordning i praksis kan 

gjennomføres.  

- Administrative og økonomiske konsekvenser for en sammenslåing av de tre 

ordningene, herunder behovet for justeringer i NAV, SKE og SRFs rammer.  

- Muligheter for fremtidig etablering av digitale søknadsløsninger.  

 

Organisering av arbeidet og tidsfrister 

 

                                                 
1 Arbeidsgruppen bestod av SRF, SKD/SKE og Konkursrådet 
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NAV, SKD og SRF skal nedsette en arbeidsgruppe for å gjennomføre utredningen. 

Arbeidsgruppen skal ledes av SKE. Konkursrådet, Domstolsadministrasjonen og 

Riksadvokatembetet skal gis anledning til å gi innspill til utredningsarbeidet og 

uttalelser til arbeidsgruppens konklusjoner.   

 

Dersom det gis politisk tilslutning, tas det sikte på at en eventuell ny garantiordning 

kan tre i kraft fra 1.januar 2024. Av hensyn til politisk behandling og eventuelle 

justeringer i NAV, SKE og SRFs rammer i den ordinære budsjettprosessen for 2024, må 

utredningen leveres innen 1. oktober 2022.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jostein Haug Solberg 

ekspedisjonssjef 

 

Sven Olav Gunnerud 

avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 

 

Kopi til 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Finansdepartementet 

Riksrevisjonen 
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