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Horingssvarfra Fylkesmanneni Osloog Akershus- Forslagtil forskriftom
virksomhetettergjeldsinformasjonsloven

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har oppgaver knyttet til økonomisk rådgivning i kommuner og
bydeler, knyttet til opplæring, tilsyn og klagesaksbehandling. Vi vil med det utgangspunktet
svare på høringen.

Fylkesmannen er positiv til gjeldsinformasjonsloven som nå er vedtatt. Det er fremtidsrettet at
den er teknologinøytral i sin utforming. Vi ser også positivt på det meste av innholdet i forslaget
til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven, men vil likevel komme med noen
kommentarer.

Departementet ønsker innspill knyttet til at det etter forskriften § 3 første ledd skal registreres om
en person tar opp et lån sikret med pant i en tredjepersons formuesgode. Fylkesmannen har i
tidligere høringer knyttet til gjeldsregistreringer ønsket at mest mulig gjeldsinformasjon bør
registreres. I dag er det slik at dersom en person som har sikret seg sikkerhet for lån og kreditt i
annen persons formuesgode, er denne informasjonen vanskelig tilgjengelig for andre. Dette er
informasjon som er relevant for andre finansforetak når de skal vurdere å gi ytterligere lån og
kreditter til en person, for å sikre at en person ikke får for store gjeldsforpliktelser. Dette er også
viktig informasjon dersom en person trenger økonomisk rådgivning knyttet til en vanskelig
gjeldssituasjon. Fylkesmannen ser derfor at å få registrert en persons gjeldsforpliktelser, inkludert
sikkerhet for forpliktelsene, vil være et viktig tiltak som vil bidra til bedre vurderinger når
innvilgelse av lån og kreditter skal vurderes og i situasjoner der en person trenger oversikt i en
økonomisk rådgivningssituasjon.

Det andre forhold Fylkesmannen vil kommentere er knyttet til informasjonen som blir sendt ut
fra gjeldsinformasjonsforetaket. Vi er enig i at hvem en person har gjeld til skal anonymiseres for
de som gjør søk om gjeldsinformasjon, jf. oppramsing i loven § 12 punkt a, b og c. I forhold til å
gi informasjon til «den opplysningen gjelder» i § 12 punkt d mener Fylkesmannen at i en slik
forespørsel til vedkommende selv må det være mulig også å få ut informasjon med navn på
kreditorene i tillegg til selve gjeldsinformasjonen. Fylkesmannen vil her henvise til at dette vil
være viktig for at skyldneren selv skal ha oversikt over sin gjeldssituasjon. Det vil også være en
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viktig kilde når skyldneren skal få gjeldsrådgivning. Derfor bes det om at forskriften § 5 siste
ledd der det står «[d]et skal ikke gis opplysninger om hvilke foretak som har ytt kreditten»
presiseres til at dette ikke gjelder i forhold til «den opplysningen gjelder».

Med hilsen

Bente Rygg
avdelingsdirektør Hallvard Øren

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.


