Justis- og beredskapsdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 - Dep
0030 Oslo
Sendes elektronisk til www.regjerningen.no

Oslo, den 29. mai 2019
HØRING – FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM KONKURSREGISTERET OG OM
KUNNGJØRINGER ETTER KONKURSLOVEN (OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER OM
KONKURSKARANTENE)
Det vises til brev av 7. mars 2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet om høring – forslag om
endring i forskrift om Konkursregisteret om kunngjøringer etter konkursloven.
Dommerforeningens Fagutvalg for privatrett avgir høringsuttalelse på vegne av Den norske
Dommerforening.
Det avgis følgende høringsuttalelse:
Tingrettene – og lagmannsrettene og Høyesterett etter eventuell anke - i Norge nedlegger
betydelig arbeid i avgjørelser om en skyldner, styreleder, styremedlem mv. skal ilegges
konkurskarantene etter konkursloven § 142.
Formålet med et register over hvem som er ilagt konkurskarantene er ikke bare at
Foretaksregisteret skal kunne kontrollere hvem som skal nektes registrering av verv i
selskaper mv. Et annet hensyn er at de selskapsorganer o.a. som velger styremedlemmer
mv. bør ha muligheter for å undersøke om en kandidat er ilagt karantene før vedkommende
velges eller ansettes. Det er også vesentlig at den som er ilagt karantene ikke reelt skal utøve
vervet. For å oppnå dette formål må det være offentlig hvem som er ilagt konkurskarantene.
Departementet uttalte således i Ot.prp. nr. 7 (1989 – 1990) at «karanteneregisteret også bør
være åpent for innsyn fra allmenheten».
Dagens ordning om at den som vil ha innsyn i hvem som er ilagt konkurskarantene må oppgi
«sikker identifikasjon», dvs. fødselsnummer til den man vi sjekke, er et stort praktisk hinder
for at allmenheten kan ha det ønskede innsyn. Denne ordning er i praksis et vesentlig hinder
for et at karanteneregisteret er åpent for innsyn fra allmenheten.
Dommerforeningen støtter på denne bakgrunn forslaget om at opplysninger om
konkurskarantene i Konkursregisteret skal bli lettere tilgjengelig for offentligheten, og at det
skal være tilstrekkelig å oppgi navn på den aktuelle person.
Dommerforeningen har ingen kommentarer til forslaget i pkt. 3 om justering av registreringstidspunktet for tiltredelse av verv mv.
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