RUTINE FOR HÅNDTERING KRAV I DØDSBO
Innfordring av krav mot avdøde skyldnere er ikke egnet til automatisk innfordring. Dette
arbeidet bør foregår manuelt, i den forstand at innfordringen ikke legges inn i en automatisk
saksgang, men at saksbehandler følger oppsaken selv og bruker manuell rutine i EIK.
Krav mot avdøde skal rettes mot ham v/ hans dødsbo. Meldingen sendes til den som skifter
boet. Dette vil avhenge av om boet skiftes offentlig eller privat.
1. Bo med kjent bostyrer eller hvor boet skiftes offentlig
a. Ved kjent bostyrer
i. Skift adresse til avdøde v/ bostyrer
ii. Send fordringsanmeldelse til bostyrer
b. Ved offentlig skifte
i. Skift adresse til avdøde v/ skifteretten
ii. Send fordringsanmeldelse til skifteretten
2. Bo med ukjent bostyrer
a. Navn skiftes i EIK til Avdøde v/ hans dødsbo
b. Inkassovarsel sendes på nytt til Avdøde v/ hans dødsbo
c. Dersom man ikke blir kontaktet etter inkassovarselet:
i. Ring skifteretten for å undersøke om boet er overtatt til privat skifte
eller om det skal skiftes offentlig
ii. Ring kjente arvinger dersom tiltaket under pkt. i ikke fører frem
iii. Dersom verken pkt. i eller pkt. ii fører frem legges saken på overvåking
for å avvente om noen tar kontakt.
iv. Etter 3 måneder sendes nytt inkassovarsel.
3. Punktene 1 og 2 fører til at man blir kjent med hvem kravet kan rettes mot.
4. Den videre saksgang:
a. Ved offentlig skifte avventes tilbakemelding fra skifteretten eller bostyrer
i. Ved offentlig skifte kan kreditor ikke kreve dekning i mer enn de
verdier som er i boet. Dersom det er mindre verdier i boet enn det er
krav fordeles midlene etter reglene i dekningsloven.
b. Ved privat skifte hefter arvinger som har overtatt boet for all gjeld, jfr.
skiftelovens § 78. I disse tilfeller kan kreditor gå direkte på arving og
fremmekravet mot ha. I disse tilfeller kan kravet legges inn i STANDARDRUTINEN i EIK, med arvingen(e) som debitor.
Privat skifte av bo med aktiva som antas å mindre enn 3 gang grunnbeløpet i
folketrygden er arvingenes ansvar begrenset til midlene i boet etter at
begravelsesomkostninger er fratrukket. Krav av denne type, må innfordres
manuelt.

