
NAMDAL TINGRETT

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Deres neferasse Vår referanse

08-185007ADM-NAMD

Høring  — NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning

Skal skiftebehandlingen forbli i domstolen?

Hvis skifte overføres til andre er det tvilsomt om det vil føre til mindre tvister. Nå vil
saksbehandlere og dommere finne løsninger der dette er mulig. Og blir det tvist ville dette
løses som skiftetvist med de regler som der gjelder. Skal domstolen bare ha tvistene må det
antas at disse vil behandles som ordinære tvister etter Tvisteloven.

Noen grunn til å overlate til bobestyrer å foreta utlodning kan ikke sees å foreligge. Det er
nødvendig med den kontroll domstolene foretar. Det avdekkes mange feil i utkast til
utIodning, ikke bare feil i beregninger, men også feil i jussen.
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Jeg ser en stor fordel ved å beholde dagens ordning. Allerede ved dødsfallet er det behov for
rådgivning. Som mottager av dødsfallmelding har retten et grunnlag for å gi råd og
veiledning. Vi har også erfarne saksbehandler både i det juridiske og i å legge dette frem for
arvinger. Det må anses som er fordel for arvingene at de bare må forholde seg til en etat når
skifte skal gjermomføres, fra dødsfall til mulige tvister ha fått sin løsning. Dette må anses som
brukervennlig og det kan ikke ses en bedre løsning.

I dag er boene satt ut til bobestyrer slik at dommerne bare i liten grad beskjeftiger
seg med dem. Det kan være ved åpning av offentlig skifte og skiftetvister. Ellers er det støtte
og rådgivning til saksbehandlerne. For saksbehandlerne er vil dette arbeidet representere mye
selvstendig arbeid og kontakt med publikum.

Det foreslås et begrenset gjeldsansvar for arvingene. Jeg viser her til artikkel i Lov og Rett
nr. 2 2009 ved advokat Melnæs. Han gjør seg refleksjoner som det er grunn til å se nænnere
på. Han er også innpå å flytte arveavgiften over på skatteetaten. Dette forslag vil ofte føre til
forsinkelser med avslutning av boet. Jeg deler hans syn.



Ut over dette har jeg ingen merknad til NOU 2007:16
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