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Nye bostyrerlister i konkurs- og skiftesaker for perioden 2022-2027

Det vises til Trøndelag tingretts brev av 10. september 2021 med informasjon om den
forestående gjennomgangen av bostyrerlistene i konkurs- og skiftesaker og med frist for å
melde interesse.
Mange advokater har ønsket plass på tingrettens bostyrerliste i den kommende
femårsperioden. Interessen har vært stor både blant advokater som over år har inngått i
bostyrergruppen og blant advokater som ikke tidligere har vært oppført på listene.
Ved sammensetningen av bostyrerlistene har tingretten blant annet vektlagt søkernes
kompetanse, erfaring, geografiske tilhørighet, tilgjengelighet og støtteapparat, samt hensynet
til å bevare kompetanse i flere ulike advokatfirma.
Med bakgrunn i antall bostyreroppdrag vurderes det per i dag ikke å være behov for å utvide
bostyrergruppene. Det er av sentral betydning at de advokater som får tildelt bostyreroppdrag
har stor kompetanse på området. Dette oppnås best ved at de aktuelle advokatene får et visst
volum saker og arbeider kontinuerlig med slike oppdrag.
De advokater som inngår i bostyrergruppene for den kommende femårsperioden fremgår av
vedlagte oversikt. Du ble i denne runden ikke en del av tingrettens bostyrerliste.
Trøndelag tingrett vil årlig foreta en vurdering av hvorvidt kapasiteten er tilpasset
oppdragsmengden. Tingretten vil ta kontakt med Advokatforeningen Trøndelag krets dersom
det oppstår behov for flere bostyrere i en eller begge gruppene. Før tingretten tar initiativ til
eventuell supplering eller rullering av listene er det altså ikke behov for å sende inn
henvendelser om bostyreroppdrag.
Vi takker for din søknad og håper det er aktuelt å melde interesse ved senere anledninger.
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