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F&P Høringssvar til forslag til lov om ændring af retsple-
jeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte af 
dødsboer 

  
F&P har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om 
Domstolsstyrelsen og lov om skifte af dødsboer. I det følgende fremkommer vi med 
vores bemærkninger hertil. Det er alene udkastets § 3 om ændring af dødsboskifte-
loven, som giver anledning til bemærkninger.  
 
Det fremgår af udkastets § 3, at dødsboskifteloven foreslås ændret, så krav og tilgo-
dehavender mv. i sager om skifte af dødsbo fremover anmeldes digitalt via en ny 
skifteportal.  
 
F&P arbejder generelt for en digitalisering på områder, hvor der kan skabes smidig-
hed og forenkling af processer for at give en bedre brugeroplevelse.   
 
F&P er derfor enige i vigtigheden af at understøtte stabile og fremtidssikrede it-løs-
ninger, som den nye skifteportal beskrives som en del af. En samling af alle krav, 
tilgodehavender og øvrige relevante oplysninger kan gøre sagsbehandlingen mere 
effektiv og tidssvarende.  
 
Vi går ud fra – alternativt opfordrer til – at det også bliver muligt at tilgå andre rele-
vante oplysninger på skifteportalen, såsom skifteretsattester eller de oplysninger, 
der normalt fremgår heraf, så eksempelvis et livsforsikringsselskab let og hurtigt kan 
trække den nødvendige dokumentation til brug for sagens videre behandling.     
 
F&P har gennem længere tid været i dialog med relevante aktører, herunder Dom-
stolsstyrelsen, med henblik på deling af relevant information i forbindelse med døds-
boskifte, så vores medlemmer kan opfylde deres pligter i henhold til de indgåede 
pensions- og forsikringsaftaler.  
 



 

 

 

 

F&P 

 

Sagsnr. GES-2015-00015 

DokID 439297 

 

Side 2 

Skifteretsattesten eller oplysninger, der normalt fremgår heraf, oplever vores med-
lemmer udfordringer med at få inden for rimelig tid, og en deling heraf på skiftepor-
talen vil fremme sagsbehandlingen til gavn for både vores medlemmer, skifteret-
terne og de efterladte.  
 
  
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Skovgaard 
 


