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" Kreditorutvalget skal sammen med bostyreren vareta 
fordringshavernes felles interesser overfor den enkelte 
fordringshaver og tredjeperson. … 

 

Utvalget skal videre føre tilsyn med bostyreren, og kan når som 
helst forlange innsyn i boets registrerte regnskapsopplysninger, 
regnskapsmateriale, bøker og papirer og kreve å få alle 
nødvendige opplysninger.  Utvalgets medlemmer kan kreve 
nærmere angitte spørsmål om konkursbehandlingen forelagt for 
et samlet bostyre til avgjørelse. 

 

Dersom utvalget på vesentlige punkter har innvendinger å gjøre 
mot bostyrerens forhold skal det straks avgi innberetning til 
tingretten." 

Konkursloven § 88 Kreditorutvalgets oppgaver 
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 Hovedoppgaver 

 

► Kontroll av bostyrer – også på eget initiativ. Varsle retten hvis 

noe ikke fungerer – deriblant manglende fremdrift. Bør ta kontakt 

med bostyrer først, så varsle retten. 

► Medspiller til bostyrer – Drøftingspartner. Egen kompetanse. 

Bør trekkes inn i bobehandlingen på et tidlig tidspunkt. 

► Delta i vesentlige avgjørelser i bobehandlingen med bostyrer. 

Konkursloven § 88 Kreditorutvalgets oppgaver 
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 Kreditorutvalget bør på et tidlig tidspunkt få oversikt 

over verdiene i boet. Virkemidler: 

Registreringsforretning + siste regnskap, se Hilde 

Kroghs foredrag. 

 

 Delta i vesentlige avgjørelser. 

  

 Konkursloven:"bostyret" = "bostyrer +kreditorutvalg". 

 

Konkursloven § 88 Kreditorutvalgets oppgaver 
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► § 83 Oppnevnelse 

Tilbakekall av oppnevnelse § 13, jf. § 91 

► § 88 Kreditorutvalgets oppgaver 

► § 89 Protokoll bostyrermøter 

► § 91 Habilitet, jf. § 12 siste ledd: "ikke delta i behandlingen  

eller avgjørelsen av noe spørsmål som denne har en 

fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i." Vil 

også gjelde når arbeidsgiver/oppdragsgiver har slik 

særinteresse. 

 

Konkurslovens bestemmelser om kreditorutvalg: 
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► § 92 (1) nr. 3  Kan begjære skiftesamling avholdt 

► § 111 (1)         Prøving av fordringer: "bostyrer eller bostyret 

hvis det er oppnevnt kreditorutvalg" 

► § 114 Kreditorutvalgsmedlem kan gjøre innsigelse til 

godkjenne en anmeldt fordring. 

► § 117 Salg av eiendeler bestemmes normalt av bostyrer. 

Men spesielle salg bør forelegges og godkjennes av 

bostyret, typisk ved store verdier eller salg til 

skyldner/nærstående. 

 

Konkurslovens bestemmelser om kreditorutvalg: 
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► § 118 Ved tvist om omfanget av boets beslagsrett, kan 

bostyret kreve spørsmålet forelagt skiftesamlingen. 

► § 119 Fortsettelse av skyldnerens næringsvirksomhet 

avgjøres av bostyret, hvis kreditorutvalget er oppnevnt. 

Mulighet for å oppnevne kreditorutvalg før første 

skiftesamling, jf. § 77 annet ledd 

► § 120 Godkjenne og medundertegne innberetninger som 

avgis etter at kreditorutvalg er oppnevnt. 

Konkurslovens bestemmelser om kreditorutvalg: 
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► §121 Godkjenne og medundertegne årsinnberetning og 

årsregnskap. 

► § 122 Sluttinnberetning og sluttregnskap. Selv om det i 

bestemmelsen står "bostyrer". må dette godkjennes og 

medundertegnes av kreditorutvalget, jf. § 120. 

► § 123 Akkordforslag. Bostyret avgir uttalelse til tingretten 

om skyldners forslag. 

► § 127 Foreløpig utlodning. Selv om lovteksten ikke krever 

det, er det naturlig at bostyret fremsetter slikt forslag. 

Konkurslovens bestemmelser om kreditorutvalg: 
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► §128 Slutning av boet. Bostyret skal fremsette forslag og 

sluttinnberetning, jf. §120. 

► § 129 Etterutlodning. Hvis store verdier bær bostyret delta, 

tilsvarende jf. § 127. 

► § 132 (3) Bekreftelse fra kreditorutvalg på utbetaling. 

► § 135 Innstilling av bobehandlingen. Selv om lovteksten 

ikke krever det, er det naturlig at bostyret fremsetter slikt 

forslag. 

 

Konkurslovens bestemmelser om kreditorutvalg: 
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► §136 Tilbakelevering av boet. Selv om lovteksten ikke krever det, 

er det naturlig at bostyret fremsetter slikt forslag. 

► § 142/143 Konkurskarantene. Bostyret bør delta ved fremsettelse 

av forslag om karantene. Kreditorutvalget kan i prinsippet selv 

fremsette forslag (lite praktisk). 

► § 157 Forslag til salær for bostyrer og kreditorutvalget fremsettes 

av det samlede bostyre. Med andre ord skal kreditorutvalget 

godkjenne det eller avgi bemerkninger til bostyrers forslag. 

 

Konkurslovens bestemmelser om kreditorutvalg: 
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 Bostyrers tre-måneders orientering sendes i kopi til 

kreditorutvalget. 

 Når konkursboet reiser søksmål mot skyldner eller 

andre, bør dette drøftes og godkjennes av bostyret, 

deriblant hvem som skal være boets 

prosessfullmektig. 

 Bruk av jus-studenter som kreditorutvalg ??? 

Andre forhold 


