11. november 2019

Gældsstyrelsens
advokatpanel
Ny model for indstilling af advokater til kurator i
de sager, hvor GS er konkursrekvirent

Historie
Selvmøderordningen
• Indtil 2011 var SKATs konkurssager behandlet af Kammeradvokaten og dennes
forbindelsesadvokater.
• I 2011 begyndte SKAT Inddrivelse, der nu hedder Gældsstyrelsen, at hjemtage
konkurssagsbehandlingen.
• Hjemtagelsen af konkurssagerne har medført, at hele sagsbehandlingen indtil
afsigelsen af konkursdekretet varetages af Gældsstyrelsens sagsbehandlere.
• Først efter afsigelsen af konkursdekretet kommer advokaten ind i sagen.

Gældsstyrelsens Advokatpanel

Side 1

Hvad er Advokatpanelet?
• Trådte i kraft 1. maj 2019.
• Advokatpanelet er et udvidet adresseark, hvorfra advokaterne efter en
turnusordning indstilles som kurator i de konkurssager, hvor Gældsstyrelsen
er rekvirent.
• Panelet er opdelt i retskredse.
• Optag i panelet er personligt.
•
•
•

Kan ikke overdrages til andre
GS forventer personligt fremmøde
Fast forretningssted i retskredsen
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Side 2

Formål
Hvorfor gjorde vi som vi gjorde? Departementets bestilling.
• Formaliseret proces og vilkår for samarbejdet mellem advokater og Gældsstyrelsen
• Øget gennemsigtighed omkring hvilke krav og kriterier, der lægges vægt på i samarbejdet
• Sidegevinster?
•
•
•
•

Bedre data, der skal bidrage til bedre tilsyn med kurators arbejde
Styrket tillid til Gældsstyrelsen – vi holder øje med, hvad skattepengene bruges på
Øget bevidsthed blandt kuratorerne om, at der er fokus på deres arbejde
Mere for pengene
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Side 3

Kriterier for optagelse i panelet
Generelle kriterier
• Advokat
• Flere års erfaring som kurator
• Under 70 på ansøgningstidspunktet
• Ingen ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejelovens § 121, stk. 3
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Side 4

Hensigtsmæssighed
Er det hensigtsmæssigt?
• Fordele
•

Dygtige advokater, der ikke har været personligt udpeget som kurator,
kan optages.

•

Saglig udpegning og ikke blot ”som vi plejer”.

•

Anledning til at se på procedurerne med friske øjne.

•

Transparens - alle kan se vores samarbejdspartnere.

•

• Ulemper
•

Meget bredt panel
• Færre sager pr. advokat.
• Potentielt ringere kendskab til den enkelte advokats særlige
færdigheder og kompetencer.
• Udhuling af samarbejdet?
• Kan udsigten til at blive udpeget i få sager, potentielt afskrække
dygtige advokater fra at deltage i panelet.

•

Advokater, der måske ikke har god nok erfaring, kan optages.

•

Alle aktører skal lige finde fodfæste i den nye struktur.

Bedre indblik i, hvad vi ”får for pengene”
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Advokatpanelet
Skifteretten
• Skifterettens holdning til advokatpanelet er, at det er for
stort.

• GS overvejer at kære udpegninger, hvis ikke det er GS
advokat, der indstilles.
•

• De vil gerne undgå at indstille visse advokater, hvorfor de
nogle gange vil pege på en anden end den, som
Gældsstyrelsen indstiller.

•

Under forudsætning af, at vi vil have afgørende indflydelse ved et
kuratorvalg eller har den mest væsentlige interesse i boet.
Skifterettens begrundelse er afgørende.

• GS har anmodet om, at udpegningerne begrundes i
retsbogen, således vi kan sortere på en saglig baggrund.
• Alternativt beder vi om en kendelse.
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Tilsyn med deltagernes bobehandling
• Gældsstyrelsen foretager stikprøver blandt bobehandlingssagerne
• Ca. 10% hver måned

• Eksempel på stikprøve:
•
•
•
•

• Bl.a. fokus på
•
•
•
•
•
•
•

Overholdelse af frister
Fremmes boets behandling mest muligt?
Udøves kuratorhvervet i boets interesse?
Er der tilstrækkeligt fokus på konkurskarantæne?
Tidsforbrug ved forskellige arbejdsopgaver
”Tømmes” mindre boer for aktiver, således de kan sluttes efter KL § 143?
Bliver der ført omstødelsessager, når forholdene tilsiger det?

Gældsstyrelsen stiller spørgsmål til kurators dispositioner, hvis der er anledning til dette.

•
•
•
•

Dekret 21. maj 2019
Aktiver for ca. 70.000 kr.
Frist for § 125, stk. 1 overholdt
§ 125, stk. 5 udsendt kort før fristen for § 125, stk.
2.
Grundig redegørelse for hvorfor boet ikke ville
indtræde i anlagt retssag.
Salær = aktiver – tømning af bo?
Gennemgang af salærindstilling og tidsforbrug –
ikke noget, der stak udenfor.
Timepris på 1.900 kr.
• Arbejdets omfang
• Boets beskaffenhed
• Resultat
• = OK indstilling.

Hvis kurator ikke kan redegøre tilfredsstillende for foretagne dispositioner, kan det medføre
udtrædelse af advokatpanelet.
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Feedback
Det vil vi gerne have!
• Vi vil meget gerne have feedback, hvis der er forhold omkring advokatpanelet, der giver anledning til dette.
• Feedback kan sendes til advokatpanel@gaeldst.dk
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