
Høringsnotatom registreringav enkeltpersonerskreditttil brukved
kredittvurdering.

(Kjell-Magne Kristiansen)

Jeg mener det bør være ett offentlig register som er online og registrere all form får gjeld også innvilget

kredit rammer med en nedre grense på eksempel 5 000,-

Registeret bør være lovpålagt i bruk slik at alle som skal innvilge kredit eller gi lån må bruke dette i

vurdering og registrere inn ny kredit/gjeld.

Privat personer bør ha tilgang gjennom eksempel Altin med innlogging for å sjekke saldoer.

(Ronny Vidar Pedersen)

Første bud er at alle låneinstanser skal bruke et slikt register eller kreve en utskrift (nedre grense for

bruk av registeret)! Sikker innlogging (Altin) der oppslag ikke kan gjøres av mange.

Vi har allerede register, problemet er bare at långiver behøver ikke ta hensyn til allerede stiftet gjeld og

at disse registrene ikke er online.

Problemet er ikke at gjelden ikke er registrert i et register.

Problemet er at långiver har muligheten til å gi store usikrede lån uten først å få dokumentasjon fra

låntaker. Har man inntekt og ikke har betalingsanmerkning, ja så får man kreditt-kort.

Et annet problem er at det finnes ikke øvre grense for renter. Dette er også en del av en alternativ

løsning .

(Iren Sunde)

Det jeg i 800GJELD erfarer etter å ha vært øk.rådgiver i ca. 3 år, er at det bør komme på plass et offentlig

gjeldsregister som fanger opp både lån og kreditter som er gitt av alle typer finans/kreditt instanser.

Når dette kommer på plass, må det også være regler som må følges til punkt og prikke, hvis ikke, får det

følger for utlåneren.

Dette vil være til hjelp og et samfunnsøkonomisk ansvar, for de som ikke klarer å stå imot presset fra

alle de som tilbyr usikret kreditt til en forholdsvis dyr rente. Selv om hver enkelt har et ansvar for eget liv

og egen økonomi, er det lett å falle for fristelsen, når de økonomiske problemene tårner seg opp.

Hadde man da hatt et gjeldsregister som stenger for fristelsen ved opptak av lån/kreditt som går utover

balansen/ differansen mellom inntjening og utgående gjeld, ville det spart både bruker og samfunnet for

mange bekymringer.

Dette er et register som alle registreres i, også de som har lån/kreditter som overholder sine

forpliktelser.

Sikkerheten ved et slikt register må selvfølgelig være 100%. Eks. kredittsjekk kan kun utføres av de som

er utlånere.

Ønsker brukeren å sjekke saldo selv, kan det være via Altinn med egen personlig kode.



HØRINGSUTTALSEFRA 800GJELD —MO I RANA

HØRINGSUTTALELSE—REGISTRERINGAV ENKELTPERSONERSKREDITTTIL BRUK VED

KREDITTVURDERING

3.1. HVILKE GJELDSFORESPØRSLERSKAL REGISTRERES

800GJELD mener at også kreditt sikret ved kausjon bør være omfattet.

Som en kommentar til overskriften, så mener vi at all gjeld bør innrapporteres av finansinstitusjoner.

(skattegjeld,inkassogjeld,kontokredittgjeld,studiegjeld,kredittkortgjeld,lån via

arbeidsgiver,bidragsgjeld,boliggjeld, bøter, billån etc.)

Det bør også være en nedre grense. Grensen kan være ca. 5000.

3.2

Det bør rapporteres både innvilget kredittramme og saldo.

Det bør reg. hvilken type kreditter/lån det gjelder.

3.3 800GJELD vil i dette tilfellet kommentere at når det gjelder den samfunnsøkonomiske

besparelsen, så vil den være meget positiv både for finansinst. og låntakerne.

3.3.2

Høy rapporteringsgrad vil man få hvis man innfører sanksjoner ved ikke å følge de lovpålagte

retningslinjene. (Eks. Kredittinst. mister retten til å tvangsinndrive kravet hvis de unnlater å

kredittvurdere lånesøker.)

HINDRE DOBBELREG.

Hver innvilget kreditt får et ref.nr som må samordnes (flettes) mot opprinnelig ref.nr. ved mislighold.

3.4

Oppdateringsfrekvensen bør være: ugrunnet opphold.

3.5

800GJELD foreslår alt.4, der det kun er de finansforetakene som innrapporterer gjeldsopplysninger,

er de som har tilgang til å kjøpe gjeldsopplysninger ved evt. utlån.

5.0

FORSLAGTIL REGELENDRINGER

Ny 34b annet ledd

800GJELD foreslår alt.1


