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HØRING —NOU 2007: 16 NY SKIFTELOVGIVNING

Deres ekspedisjon av 25.11.2008.
Jeg gjort kjent med at det fortsatt er mulig å fremme noen synspunkter under denne
høringsrunden selv om den ordinære høringsfristen nå er ute.

Skiftesakene utgjør et meget viktig saksområde for tingrettene —noe det har gjort gjennom
årtier. Vår erfaring er at også publikum føler seg fullt ut tilfredse med at de finner høyt
kvalifisert personale med egnet kompetanse, videre et tilpasset forvaltningsapparat og
dessuten tilgjengelige konfliktløsningsorganer på ett sted —i tingrettene. Det er i høy grad en
brukervennlig ordning at alle oppgavene knyttet til skifteprosessen —fra dødsfallmeldingene
kommer inn til et skifte er avsluttet, er å finne på ett sted. Med den kompetanse tingrettene
har til å gi råd, til å megle og til å løse tvister under ulike forhold er det klart rasjonelt og
brukervennlig at tingrettene følger disse sakene fra begynnelse til slutt. Det er også grunn til
å tro at dette medvirker til å redusere konflikter og tvisteprosesser i skiftebehandlingen. På
denne bakgrunn støtter jeg fullt ut og uten forbehold utvalgets konklusjon om at den samlede
skiftebehandlingen fortsatt blir i tingrettene.

Utvalget har foreslått at tingrettene ikke lenger skal ha skal beslutningsmyndigheten når det
gjelder utlodningen av boer —se NOU'en side 63 høyre spalte og side 101 høyre spalte. Selv
om domstolenes arbeid med dette utad kanskje i de fleste tilfeller vil fortone seg som en
formalisme, er det neppe grunnlag for å karakterisere dette arbeidet som sandpåstrøing fra
domstolenes side. Det synes å være enighet om at utlodningen skal være domstolenes

oppgave i de tilfelle det klages over eller fremmes merknader til bobestyrerens
utlodningsforslag. Det bør da på denne bakgrunn tas hensyn til at tingrettene har et legitimt
behov for å opprettholde kompetanse på området, og at det bl.a. derfor kan være
formålstjenlig å beholde oppgaven i domstolen som i dag.

Videre har utvalget foreslått at retten ikke lenger skal kunne bestemme at salg av eiendeler i
boet skal skje mellom loddeierne -- NOU'en side 114, første spalte. Det er umiddelbart
vanskelig å se noen særlig grunn til å frata retten denne muligheten. Retten vil alltid foreta en
nærmere vurdering av om en slik løsning er formålstjenlig i de enkelte tilfeller. I gitte tilfeller
vil dette kunne være en god og ønsket løsning, og muligheten bør derfor opprettholdes.

Avlutningsvis finner vi grunn til å støtte forslaget om å opprettholde en særskilt skifteprosess
ved siden av tvisteloven. Etter vår vurdering er dette en rasjonell ordning som både er
billigere og raskere enn en prosess etter tvisteloven, og det er bare i et fåtall skiftetvister at det
er behov for å ta i bruk almenprosessen.

Molde, 26. mai 2009.
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