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Den norske Advokatforening Trøndelag krets

Gjennomgang av bostyrerlister i konkurs- og skiftesaker

Trøndelag tingrett skal foreta en gjennomgang av listene over bostyrere for konkursbo og
dødsbo/felleseiebo.
Tidligere Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett har
operert med ulike bostyrerlister. Siden sammenslåingen til Trøndelag tingrett 26. april 2021 har
disse listene vært uforandret og de tidligere domstolenes oppnevningspraksis av bostyrere i både
konkurs og skiftesaker har vært videreført.
Trøndelag tingrett tar nå sikte på å etablere felles bostyrerlister for hele tingretten. Geografisk
representativitet vil ivaretas ved sammensetningen av de to listene og geografisk nærhet vil også
være et av flere sentrale vurderingskriterier ved tildelingen av det enkelte bostyreroppdrag.
Generelt om etableringen av bostyrerlister og den enkelte tildeling av bostyreroppdrag
Trøndelag tingrett vil sikre en åpen, forutsigbar og tillitsvekkende prosess ved etableringen og
revideringen av domstolens bostyrerlister.
De advokatene som er en del av tingrettens bostyrergruppe har ikke krav på bostyreroppdrag
eller å tildeles et visst antall oppdrag. Det er dommeren i den enkelte sak som oppnevner egnet
bostyrer.
Tingretten vil samtidig tilstrebe en jevn fordeling av oppdrag til de advokatene som er på listen.
Det er av sentral betydning at de advokater som får tildelt bostyreroppdrag har stor kompetanse
på området. Dette oppnås best ved at de aktuelle advokater får et visst volum saker og arbeider
kontinuerlig med slike oppdrag, da det tar tid å bli erfaren som bostyrer. Domstolen har derfor
behov for å holde advokater over tid og ha stabilitet i bostyrergruppen.
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Ut fra tingrettens foreløpige vurdering synes det per tidspunkt ikke å være behov for en utvidelse
i antall bostyrere verken på konkurs- eller skifteområdet. Denne kapasitetsvurderingen vil
domstolen foreta årlig. Tingretten vil ta kontakt med Advokatforeningen Trøndelag krets dersom
det oppstår behov for flere bostyrere i én eller begge gruppene. Før tingretten tar initiativ til
rullering av listene er det altså ikke behov for å sende inn søknader om bostyreroppdrag.
Tingretten vil hvert femte år, det vil si neste gang i oktober 2026, foreta en totalvurdering av
bostyrerlistene. Dette innebærer at tingretten vil sette en frist for innsending av søknader, både
for eksisterende bostyrere og for de som ønsker seg inn på listen.
Ved revidering av listene vil tingretten legge særlig vekt på følgende kriterier:
•
•
•
•
•

Kompetanse
Geografisk tilhørighet
Relevant erfaring
Tilgjengelighet, kapasitet og nødvendig støtteapparat
Beholde kompetanse i flere advokatfirmaer, blant annet på grunn av habilitetskonflikter

Ved tildelingen av det enkelte bostyreroppdrag foretas en konkret vurdering, hvor det blant annet
hensyntas boets potensielle størrelse, eventuelt behov for spisskompetanse hos bostyrer,
geografisk nærhet med videre.
Eventuelle kommentarer til prosessen og de skisserte vurderingskriteriene kan oversendes
tingretten innen den frist som nedenfor oppstilles.
Frist for å melde sin interesse for å inngå i tingrettens bostyrergrupper
Trøndelag tingrett inviterer advokater til å melde sin interesse for å inngå i domstolens
bostyrergruppe for konkurssaker og/eller skiftesaker.
Domstolen ber interesserte advokater melde sin interesse innen 18. oktober 2021.
Henvendelsen, vedlagt CV, sendes til trondelag.tingrett@domstol.no. E-posten bes benevnt
«Bostyrerliste Trøndelag tingrett». Det bes tydeliggjort hvilken av listene en er interessert i å stå
oppført på, eventuelt om det er ønskelig å stå på begge listene.
Hva gjelder listen over bostyrere i konkurssaker, bes det opplyst om en også ønsker å tildeles
oppdrag med hensyn til rekonstruksjon av foretak.
Eventuelle spørsmål i anledning prosessen kan rettes til sorenskriver Leif Otto Østerbø eller
tingrettsdommer Ingvild Skaar.
Etter fristens utløp vil tingretten foreta den bebudede gjennomgang og bostyrerlistene vil
bekjentgjøres ved endt prosess.
Så snart de endelige listene foreligger, vil tingretten ta initiativ til et møte med de to
bostyrergruppene.
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tingrettsdommer/faggruppeleder
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