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Høring - registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved
kredittvurderinger

Innledning
Finanstilsynet viser til høringsbrev med vedlegg av 12. desember 2012 om registrering av

enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurderinger.

Finanstilsynet er opptatt av at forbrukere ikke skal ta opp større lån enn de kan betjene, og er i

utgangspunktet positiv til systemer som kan bidra til god opplysning av enkeltpersoners låneopptak

og gi et godt grunnlag for kredittvurderinger.

Alternativemodellerfor registrering
Finanstilsynet mener det vil være mest hensiktsmessig med den offentlige modellen, der

gjeldsregistering foretas i Løsøreregisteret fremfor den private modellen med gjeldsregistrering som

skal administreres av bransjen selv. Ett register vil gi bedre oversikt og være enklere tilgjengelig

enn flere private registre i de ulike kredittopplysningsbyråene.

Omfangetav forpliktelsersombørregistreres
Det er lagt til grunn at enkeltpersoners kreditt (all kreditt en person er ansvarlig for) som ikke er

sikret ved registrert panterett skal være omfattet av registreringsordningen. Ordinær varekreditt som

ikke organiseres ved kortordninger eller på annen måte organiseres gjennom bank eller

finansieringsforetak, antas uansett å falle utenfor.

Finanstilsynet er av den oppfatning at kredittmarkedene virker best når både låntaker og långiver

har god og fullstendig infonnasjon, og et gjeldsregister kan bedre informasjonstilgangen.

Nytten av et gjeldsregister vil avhenge av at registeret godt fanger opp den enkeltes lån, herunder

også kreditt fra utenlandske långivere.
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Finanstilsynet har ikke merknader til departementets forslag om at kreditt sikret ved kausjon bør
være omfattet av registreringsordningen. Vi har heller ikke merknader til forslaget om nedre
beløpsgrense på mellom kr. 3.000 og kr 10.000 for den kreditt som skal registreres.

Opplysningersombørregistreres
For at gjeldsregisteret skal være pålitelig, må registeret inneholde all relevant informasjon.
Finanstilsynet anbefaler at opplysninger om både innvilget kredittramme og utnyttet kreditt (saldo)
inngår i en eventuell registreringsløsning. Finanstilsynet støtter departementets forslag om at hver
kreditt registreres enkeltvis med angivelse av type kreditt. Informasjon om antall lån og hva slags
type lån låntakeren har, antas å være viktige faktorer ved en kredittvurdering. Det er i tillegg viktig
å etablere systemer som sikrer at nedbetalinger registreres løpende.

Dersom en følger departementets forslag om at kredittyters identitet ikke skal registreres, vil
brukere av registeret kunne mangle vesentlig informasjon for å danne seg et bilde av lånesøkers
gjeldsbelastning. En bør i tilfelle vurdere om det skal tas med informasjon om rentesats og om det
skal angis om långiver er en regulert finansinstitusjon eller for eksempel en vareleverandør.

Oppdateringsfrekvens
Når det gjelder ny kreditt som innvilges, anser departementet det som viktig at registrering skjer så
raskt som mulig. Finanstilsynet er enig i at registeret bør oppdateres ofte, og at finansforetakene
uten ugrunnet opphold skal rapportere om både ny innvilget kreditt og innfridd kreditt.

Tilgang/utlevering
Finanstilsynet støtter alternativ 1 som foreslår at tilgangen til opplysningene begrenses til
kredittopplysningsbyråer og kredittyter i en kredittytingssituasjon.

Finanstilsynetsfunksjonvedopprettelseav gjeldsregister
Det følger av finanstilsynsloven § 3 at Finanstilsynet skal se til at de institusjoner vi har tilsyn med
virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av
lov. Det planlegges å gjøre en eventuell rapporteringsplikt gjeldende for foretak som er omfattet av
finansieringsvirksomhetsloven, sparebankloven og forretningsbankloven (foretak under tilsyn).
Finanstilsynet legger til grunn at Løsøreregisteret selv vil besørge oppfølging av de
rapporteringspliktige. Finanstilsynets tilsynsoppgaver vil være begrenset til rapporteringspliktige
foretak underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Registreringsordningen som sådan vil falle utenfor
Finanstilsynets kompetanse. Finanstilsynets påleggskompetanse vil kunne benyttes for eksempel
overfor rapporteringspliktige foretak som vedvarende unnlater å rapportere inn til registeret.
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