Gældsstyrelsen
etablerer
advokatpanel

Siden 2016 har Gældsstyrelsen hjemtaget
forberedelsen og indgivelsen af konkursbegæringer
i en stigende andel af de konkurssager, hvor det
offentlige er kreditor. Gældsstyrelsen indstiller i alle
disse sager en advokat til kurator i skifteretten.
For at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen
vedrørende Gældsstyrelsens samarbejde med
advokater i de nævnte konkurssager har
Gældsstyrelsen valgt at oprette et panel af
advokater, som gerne vil påtage sig opgaven som
kurator i disse sager.
Panelet vil blive inddelt i grupper efter retskredse.
Ansøgerne skal derfor søge optagelse i den/de
del(e) af panelet, der dækker den/de retskreds(e),
de har forretningssted i.
Alle ansøgere, der kan dokumentere at leve op til
nedenstående krav, kan søge optagelse i panelet:
Ansøger er praktiserende advokat
Ansøger har flere års erfaring som kurator i
konkurssager
Ansøger er på ansøgningstidspunktet under
70 år

Panelet vil bestå af advokater til indstilling som kuratorer i konkursboer, hvor det
offentlige er kreditor.
Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres
gæld til det offentlige. Vores mål er, at så mange som muligt betaler deres gæld.
Gældsstyrelsen samarbejder med de offentlige kreditorer om at forebygge, at ny
gæld opstår.

Ansøger har på ansøgningstidspunktet ikke
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der
overstiger beløbet i retsplejelovens § 121,
stk. 3.

På hjemmesiden kan der endvidere læses om
styrelsens behandling af persondata og anden
samtykke i forbindelse med ansøgningsprocessen.
Ansøgninger indeholdende de ovenfor nævnte
oplysninger/beskrivelser vedlagt bilag og
dokumentation bedes indsendt senest
den 28. februar 2019.
Deltagere i panelet, herunder disses oplyste
kompetencer og erfaringer, forventes
offentliggjort medio marts 2019 på
Gældsstyrelsens hjemmeside gaeldst.dk.
Ordningen forventes at blive evalueret inden
næste ansøgningsrunde, som er planlagt til at
finde sted primo 2021.
Panelet
Når panelet er oprettet, vil udvælgelsen af
advokater som udgangspunkt ske alfabetisk
efter tur blandt paneldeltagerne i den relevante
retskreds. Udgangspunktet vil dog kunne
fraviges i overensstemmelse med de
retningslinjer, der fremgår af samarbejdsvilkårene.
Panelet oprettes og vedligeholdes af
Gældsstyrelsens centrale juraenhed.
Juraenheden vil efter oprettelsen af panelet føre
regelmæssig kontrol med de lokale driftscentres
udvælgelse af advokater og bobehandlingen.

Ansøgningen
Ansøger skal i ansøgningen oplyse og beskrive
egne kompetencer og erfaringer, herunder
oplyse/beskrive eget særligt branchekendskab
og/eller lokalkendskab mm.

Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen
mv. kan rettes til chefkonsulent Nanna Adamsen
på tlf.: 72 37 40 79 eller fuldmægtig Daniel
Thumilaire-Muhs på tlf.: 72 37 23 42.
Spørgsmål kan også sendes til
Daniel.Thumilaire-Muhs@gaeldst.dk

Ansøger skal i ansøgningen afgive samtlige
oplysninger, som må antages at være af betydning
for Gældsstyrelsens vurdering af ansøgers
ansøgning.

Om Gældsstyrelsen

Ved ansøgning skal ansøger desuden acceptere
de samarbejdsvilkår, der vil være gældende i
relation til deltagelsen i panelet.
Annonce, samarbejdsvilkår samt vejledning i,
hvordan ansøgningen sendes til Gældsstyrelsen,
findes på styrelsens hjemmeside:
www.gaeldst.dk/advokatpanel

’Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale
deres gæld til det offentlige’
Gældsstyrelsens mål er, at så mange som muligt
betaler deres gæld. Vi samarbejder med de offentlige
kreditorer om at forebygge, at ny gæld opstår. Vi
arbejder med klare præstationsmål og transparens.
Det gør vi, fordi vi er drevet af at inddrive mest mulig
gæld til det offentlige. Vi lykkes med vores opgave,
fordi Gældsstyrelsens ledere og medarbejdere har en
høj grad af faglig dedikation og stor viden på deres
område.

