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Det vises til høringsbrev fra Justis- og politidepartementet vedrørende utkast til ny skifte-

lovgivning med høringsfrist 1. mai 2009.

HSH representerer 12 700 virksomheter innenfor bredden av handel og private tjeneste-

ytende næringer. Under HSI-ls medlemsmasse hører også rundt 160 begravelsesbyråer, i

tillegg til rundt 50 filialer. Disse tar hånd om rundt 80 % - 85 % av begravelsene i Norge.

Vi vil i det følgende redegjøre for HSHs vurderinger på de punkter hvor forslaget er av

særlig interesse for våre medlemmer.

1. Dekning av begravelsesomkostninger
HSI-I støtter utvalgets forslag til § 3-3 hvor det fremkommer at begravelsesomkostninger

dekkes før andre forptiktelser. Dette er en videreføring av hva som tidligere kun fremkom

av gamle forarbeider. HSH stiller seg positiv til at bestemmelsen foreslås inntatt i selve

lovteksten.

2. Dødsfall utenfor bopelsdistrikt
Dødsfall meldes i det distriktet hvor dødsfallet skjer, mens det er distriktet hvor avdøde

bodde som har ansvaret for den videre behandlingen av dødsfallet. Dersom dødsfallet

skjer utenfor bopelsdistrikt er HSH enig med utvalget i at myndigheten i distriktet hvor

dødsfallet fant sted umiddelbart overfører dødsfallet til den tingretten som skal behandle

dødsfallet. Etter HSHs vurdering vil dette medføre en forenkling som igjen kan føre til en

raskere behandling av dødsfallet.

3. Melding av dødsfall

HSH støtter også forslaget om at dødsfall kun skal meldes ett sted i hvert distrikt. Det er

etter I-ISHs vurdering positivt om så få offentlige etater som mulig involveres i dødsfalls-
registreringen. Dagens valgfrihet medfører unødig dobbeltregistrering og en uoversikthg

situasjon, noe som igjen medfører en lengre saksbehandlingstid enn nødvendig.

Etter HSHs vurdering er det naturlig at tingretten får ansvaret for melding av dødsfall. Det

vises til at tingretten alt forestår store deler av bo- og skiftebehandlingen, og at det
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således vil innebære en forenkling og en tidsbesparelse å legge ansvaret for meidingen av

dødsfallet til tingretten. HSH støtter dermed forslaget også på dette punktet.

4. Formuesfullmakt

I utvalgets punkt 7.5.3.2 foreslås det nedfelt i loven at arvingene bør ha rett til innsyn i

avdødes formuesforhold før skifteattest utstedes. Det vises til at dette kan ha betydning

for valget av skifteform.

Avdødes økonomiske forhold kan imidlertid også være av betydning i andre situasjoner,

bl.a. i forbindelse med søknad om behovsprøvet gravferdsstøtte. Det vil normalt være
begravelsesbyråene som sender slik søknad på vegne av de pårørende. Vedlagt søknaden

må avdødes siste års ligning/ligningsutskrift vedlegges. På denne bakgrunn avgjøres

søknaden. På bakgrunn av åttedagersregelen for tid mellom dødsfall og begravelse er det

viktig at denne søknadsprosessen skjer raskt.

I praksis har det vist seg vanskelig for begravelsesbyråene å få utlevert avdødes siste års
ligning/ligningsutskrift. Etter HSHs vurdering bør av denne grunn forslaget til 2-4 utvides

til også å omfatte begravelsesbyråer som har fullmakt fra de etterlatte. Tingretten vil i så

fall kunne utstede en formuesfullmakt direkte til begravelsesbyrået, noe som vil være
tidsbesparende og en forenkling også for de pårørende. Fullmakten kan begrenses til kun å

benyttes til bruk for søknad om gravferdsstøtte.
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