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Høring - registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurderinger

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 12. desember 2012 med
forslag om lov- og forskriftsendring som skal legge til rette for registrering av enkeltpersoners kreditt
til bruk ved kredittvurdering.

Brønnøysundregistrene har følgende merknader:

To modeller for registrering av gjeld (punkt 2)

Brønnøysundregistrene er positive til at gjeldsregistreringen legges til Løsøreregisteret.
Løsøreregisteret er landsregisteret for rettsstiftelser i løsøre, og tinglyser/registrerer om lag 30 ulike
dokumenttyper på person og foretak. Det er flere likhetspunkt mellom den tiltenkte
gjeldsregistreringen og de opplysninger som registreres i Løsøreregisteret fra før.

Løsøreregisteret har god erfaring med elektronisk innrapportering, og har blant annet utviklet
løsninger for elektronisk registrering av salgspant og utleggsforretninger. Etter vår vurdering kan
mye av dette gjenbrukes, hvis Løsøreregisteret får i oppdrag å legge til rette for registrering av
usikret forbrukskreditt. Det bemerkes at Løsøreregisteret allerede har en helautomatisert løsning for
avgivelse til kredittopplysningsforetakene.

Hvilke gjeldsforpliktelser skal registreres? (punkt 3.1)

Hvilke gjeldsforpliktelser som skal registreres, eller hvorvidt det settes en nedre beløpsgrense, vil
ikke ha vesentlig betydning for utviklingen av de tekniske løsningene i Løsøreregisteret.

Hvilke opplysninger skal registreres? (punkt 3.2)

Det er av vesentlig betydning at hver nyregistrering identifiseres med et unikt
identifikasjonsnummer, og at skyldneren identifiseres med fødselsnummer eller D-nummer. Utover
dette har ikke Brønnøysundregistrene særskilte merknader til hvilke opplysninger som bør
registreres.
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Side 2

Rapporteringsplikt (punkt 3.3)

I høringen pekes det på at det bør foretas en samordning mellom innvilget kreditt og registrering av
utlegg for samme krav. En mulig løsning vil være at rettighetshaver pålegges å slette
gjeldsregistreringen i disse tilfellene. En automatisert kobling av sakene vil derimot bli vanskelig å
etablere.

Oppdateringsfrekvens (punkt 3.4)

Hvilken oppdateringsfrekvens som velges vil ikke ha avgjørende betydning for vår etablering av en
eventuell registerordning.

Tilgang/utlevering (punkt 3.5)

I høringen er det foreslått tre alternative avgivelseshjemler i ny § 34 b annet ledd i tinglysingsloven.
Det er i den forbindelse viktig å skille mellom avgivelse fra Løsøreregisteret og avgivelse fra
kredittopplysningsforetakene. Det er etter vår vurdering lite naturlig at avgivelse fra
kredittopplysningsforetakene hjemles i tinglysingsloven.

Det vil videre være både kostnadsdrivende og lite hensiktsmessig at Løsøreregisteret skal foreta de
skjønnsmessige vurderingene som ligger i alternativ 1 og 2. Vi foreslår at Løsøreregisteret kun avgir
opplysninger om usikret forbrukskreditt til kredittopplysningsforetakene. Det vil da være
kredittopplysningsforetakenes ansvar å distribuere opplysningene videre til sluttbruker, f.eks. til
offentlige kredittytere og finansforetak som foretar en kredittvurdering i forbindelse med en konkret
kredittsøknad (alternativ 1 i høringen) eller de med saklig behov (alternativ 2 i høringen). Hvem
kredittopplysningsforetakene avgir opplysningene til bør etter vår mening reguleres av deres
avgivelseshjemler, og ikke hjemles i tinglysingsloven.

I den grad det likevel er ønskelig at Løsøreregisteret skal utlevere opplysninger om usikret
forbrukskreditt til andre enn kredittopplysningsforetakene, så bør det etableres en klar lovhjemmel,
f.eks. etter modell av tinglysingsloven § 34 a tredje ledd og forskrift om gebyr for tjenester fra
Brønnøysundregistrene § 7 a første ledd (alternativ 3 i høringen).

Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil Brønnøysundregistrene utvikle en innsynstjeneste
der hver enkelt kan få innsyn i hva som er registrert på eget fødselsnummer, jf.
personopplysningsloven § 18.
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