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Høring - NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning
Tingretten viser til departementets ekspedisjon av 25. november 2008. I anledning forslagene,
har jeg følgende merknader:
1. Skal skillebehandlingen forbli i domstolene?
Tingretten kan ikke se for seg noe annet og godt alternativ til domstolene når det
gjelder skiftebehandling. Domstolenes rolle i skiftebehandlingen er basert på lang
tradisjon og er godt innarbeidet. Jeg kan ikke se at skattekontorene eller NAV kan
overta tingrettens rolle i skiftebehandlingen på noen god måte. Skattekontorene eller
NAV innehar i dag ikke den kompetanse som tingrettene har på området.
Saksbehandlere og dommere som arbeider med skiftespørsmål, har opparbeidet seg
en betydelig kompetanse på området. Dersom skiftebehandlingen fjernes fra
domstolene, legges det til grunn at det vil bli merarbeid for domstolene i form av flere
tvister. Det er min oppfatning at andre organer ikke vil ha samme evne og mulighet til
å fmne løsninger som i domstolene, hvor det er et godt og utviklet samspill mellom
saksbehandlere og dommere.
Saksbehandlerne i tingretten har selvstendige oppgaver knyttet til skiftebehandling. I
mange domstoler kan skifteoppgavene bidra til at tingrettene får rekruttert og ikke
minst beholde dyktige medarbeidere. Saksbehandlernes arbeid er selvstendig og
innebærer stor publikumskontakt.
For dommerne er det etter at boene ble satt ut til bobestyrerne i det vesentlige snakk
om tvistebehandling og behandling av forberedende rettsmøter, samt noe rådgivning
og samarbeid med saksbehandlerne. Dommerne har i liten grad forvaltningsoppgaver
i dag.
At skiftebehandlingen foregår på ett sted er svært brukervennlig.
Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Bankgiro

Organisasjonsnummer

Postboks 113, 1601 Frednkstad

69797700

Arnfinn Agnalt

6345 05 29135

974799448

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Ekspedisjonstid

InternettlE - post

Gunnar Ndsens gate 23

69797701

69797700

0900-1500
Fredrikstad.tingrett@domstol.no

Fredrikstad tingrett er derfor enig med utvalget i at domstolene fremstår som det klart
best egnede organet for skiftebehandfingen. Dette gjelder i samtlige faser av skiftebehandfingen. Det er en fordel at arvingene bare har en etat å forholde seg til når et
skifte skal gjennomføres.
2. Dødsfallsregistrering.
Tingretten er enig med utvalget i at domstolene fortsatt skal behandle dødsfallsmeldingene, og at domstolene skal være eneste organ melding om dødsfall skal rettes
til. Tingrettene har også på dette punkt i dag kompetanse på området og som mottaker
av dødsfallsmelding har tingretten et grunnlag for å gi råd og veiledning til de berørte.
For vår domstol fremmes alle dødsfallsmeldingene direkte til tingretten. Jeg er enig
med utvalget og dets begrunnelse i at tingrettene bør bli det eneste organ som dødsfall
meldes til.
3. Arvingenes ansvar for avdødes forpliktelser.
Utvalget foreslår at arvingene heretter bare skal være ansvarlig for avdødes
forpliktelser innenfor rammene av boets midler. Dette innebærer at arvingene heretter
bare plikter å gi avdødes kreditorer dekning så langt boets midler strekker til, og at
arvingene ikke har noe ansvar ut over dette. Jeg er enig i dette forslaget, selv om det
kan bli vanskeligere for kreditorene å få sikret sine rettigheter.
4. Utlodning.
Utvalget foreslår at domstolene ikke lenger skal forestå utlodninger av dødsboene,
men at dette kun skal foretas av domstolene i de tilfeller hvor arvingene klager. Jeg
antar at forslaget har parallell til reglene i konkursloven kapittel XV. Etter mitt skjønn
er det naturlig at tingretten avslutter behandlingen i domstolen ved utlodning. Dagens
ordning innebærer at saksbehandlerne opprettholder sin kompetanse på området. Jeg
er uenig i at domstolene bare er et sandpåstrøingsorgan når det gjelder utlodninger.
Tingretten foretar en reell kontroll med bobestyrers utkast til utlodning, både når det
gjelder arvelovens regler og arveavgiftsberegningen. Jeg foreslår derfor at dagens
regler beholdes.
5. Skifteprosessen.
Jeg er enig med utvalget i at den særskilte skifteprosessen ved siden av tvisteloven
opprettholdes. Den særskilte skifteprosessen gir både en raskere og rimeligere
behandling der det er egnet. Så vidt jeg kjenner til er det kun et fåtall tvister som
overføres til søksmåls former i henhold til allmennprosessen.
Jeg har for øvrig ingen merknader til øvrige forslag.
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