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Høringssvar - Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak
Konkursrådet viser til høringsbrevet og høringsnotatet av 26. mai 2020 om forenklet
rekonstruksjonsforhandling for små foretak. På grunn av den korte fristen og pinsen har det
ikke vært mulig å få behandlet svaret i hele rådet. Svaret gis derfor av rådets leder i
samarbeid med rådsmedlem advokat Stine D. Snertingdalen.
Konkursrådet ga i brev av 6. mai 2020 til Justis- og beredskapsdepartementet flere innspill
som ikke er fulgt opp i utkastet til forskrifter, og disse vil kun i liten grad gjentas her.
Vi har ikke bemerkninger til forslaget til definisjon av små foretak. Selv innenfor den
begrensede gruppe foretak som omfattes av definisjonen, vil det være et stort spenn av type
rekonstruksjonssaker. Noen bedrifter vil ha flere ansatte, en ikke ubetydelig omsetning og vil
således kunne bekoste en rekonstruksjonsprosess og fortsatt ha midler å tilby kreditorene.
Andre bedrifter har ingen ansatte og en månedlig omsetning før kostnader på nivå med det
bistanden fra advokat/rekonstruktør vil koste hensett de arbeidsoppgavene rådgiveren er
tillagt i forskriften. Kostnadene kan begrenses noe ved at regnskap må være ajourført og
skatte- og avgiftsoppgaver innlevert før advokat oppnevnes i forkant av rekonstruksjon, samt
at perioden hvor advokaten bistår selskapet i forkant av rekonstruksjonsprosessen ikke blir
for lang.
Det påpekes likevel at lovforslaget i svært liten grad vil være anvendelig for de minste
foretakene, da kostnadene med å gjennomføre en rekonstruksjon blir for store. Dette er
særlig problematisk for de som driver i selskaper med personlig ansvar, hvor gjelden ikke
slettes ved en konkurs, men den ansvarlige eieren fortsetter å hefte fullt for denne. Formålet
med rekonstruksjonsloven er å redde ellers levedyktige bedrifter, også de minste, som
rammes av Covid-19 situasjonen. Med flere i permisjon og en økende arbeidsledighet er det
viktig å legge til rette for gründervirksomhet, og ha fungerende lovgivning også for de minste
foretakene slik øvrige selskaper har gjennom rekonstruksjonsloven og privatpersoner har
gjennom gjeldsordningsloven. Det er ingen enkel løsning på dette problemet. Konkursrådet
har også tatt opp dette spørsmålet med Barne- og familiedepartementet som arbeider med
revisjon av gjeldsordningsloven. Slik loven er i dag er det ingen åpning for å få gjeldsordning
for næringsvirksomhet uten at virksomheten er nedlagt, jf. gjeldsordningsloven § 1-2.
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Flere slike små foretak vil nok ha behov for noe bistand for å få til en rekonstruksjon, og et
bidrag (om enn begrenset) vil kunne hindre en konkurs. Ved konkurs i disse foretakene vil
staten gjerne uansett måtte dekke kostnadene under rekvirentansvaret på inntil kr 58 600,
med bostyrers salær og rettsgebyret som de største kostnadspostene. Vi antar at en
lignende ordning for de aller minste foretakene med å dekke kostnadene til rettsgebyret og
advokaten som bistår før og under rekonstruksjonen, oppad begrenset til et beløp, neppe vil
påføre betydelige økte kostnader for staten dersom slike rekonstruksjoner lykkes, i de
tilfellene hvor alternativet er at foretaket går konkurs. Det anmodes om at departementet kan
se videre på denne problemstillingen, uten at det forsinker resten av forskriften.
Vi påpeker at det ser ut til at rettsgebyrloven § 16 kun omtaler gjeldsforhandlinger og ikke
rekonstruksjon. Det vil vel bli tolket slik at det for rekonstruksjon skal betales 5 R som for
gjeldsforhandling. Imidlertid er det ikke sagt noe om hvorvidt det skal betales rettsgebyr for
oppnevning av en rådgiver i forkant av en rekonstruksjonsbegjæring. Siden dette er en
midlertidig lov, og hensett den krisen man nå er inne i, foreslår Konkursrådet at det i
forskriften ikke skal kreves rettsgebyr for denne oppnevningen, og eventuelt at rettsgebyr
også unnlates for selve rekonstruksjonsforhandlingene for små foretak for å redusere
foretakets kostnader med rekonstruksjonen.
Konkursrådet har ellers ikke noen kommentarer til de foreslåtte forskriftene.
Med hilsen
Knut Ro
Konkursrådets leder
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