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Vi viser til Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartementets brev av 12.12. 2012 der det bes om 

synspunkter på forslag om lov- og forskriftsendringer som skal legge til rette for registrering av 

enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering.  

Forslagene i høringen baserer seg på ”Rapport om alternative modeller for registrering av usikret 

forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering”, som ble avgitt til barne-, likestillings- og 

inkluderingsministeren i april 2012 og utredningen ber om synspunkt på to alternative modeller 

for gjeldsregistrering, ref arbeidsgruppens rapport pkt 5.1 til 5.3.  

GE Money Bank stiller seg som tidligere fremhevet positivt til et gjeldsregister med formål om å 

styrke grunnlaget for finansinstitusjonenes kredittvurdering for derved å motvirke 

gjeldsproblemer blant private husholdninger i Norge. Vi mener likevel prinsipielt at et 

gjeldsregister bør være mest mulig fullstendig og omfatte alle type kreditter og salgspant, 

inkludert inkassogjeld, skattegjeld, billån, boliglån etc. 

 

Vi anerkjenner at andelen enkeltpersoner som havner i en gjeldsspiral er begrenset sett i forhold 

til antall låntakere i Norge og samlet gjeldsbyrde, og at arbeidsgruppens mandat er begrenset til å 

vurdere modeller for registrering av usikret forbrukskreditt. Videre er vi kjent med at konklusjonen 

ved sist høring var at det er usikkert om etableringen av et gjeldsregister samlet sett vil gi de 

sosialpolitiske gevinstene som er ønskelige og at opprettelse av et fullstendig gjeldsregister vil 

være et uforholdsmessig virkemiddel for bekjempelse av fattigdom. 



Vår oppfatning er imidlertid at usikrede kreditter alene på ingen måte er ensbetydende med 

årsaken til betalingsproblemer, derimot den totale gjeldsgraden. Å legge opp til en kostbar modell 

som er administrativt omfattende, og som skal dekke 2 % av husholdningenes samlede lån, kan 

derfor framstå mindre meningsfullt. Vi kan ikke se den rette balansen mellom 

administrasjon/kostander og utbyttet av et register som ikke er fullstendig med et formål om å 

motvirke gjeldsproblemer.  

Samtidig er det liten tvil om at også et gjeldsregister som kun omfatter usikret forbrukskreditt vil 

kunne bidra til å styrke dagens system for kredittvurdering gjennom noe mer presise 

kredittvurderinger. Vi er enige i at tilgangen på disse opplysningene vil kunne føre til at det 

innvilges færre kreditter som ikke kan håndteres av låntaker, slik at andelen personer som får 

betalingsproblemer vil bli redusert. Et gjeldsregister som kun omfatter usikrede kreditter bør 

derfor ses på som et første steg mot et register, som etter evaluering kan bygges opp til å omfatte 

alle typer låneforpliktelser, 

Vårt syn er at et gjeldsregister i alle tilfeller bør tillegges et offentlig organ med lovbestemt 

innrapportering. Ved å gjøre innrapportering frivillig, administrert av bransjen selv slik den private 

modellen er skissert, vil etter vår vurdering ikke vil være en sikker nok løsning for å kunne tjene det 

overordede formålet med registeret. Våre kommentarer vil derfor kun knytte seg til den offentlige 

modellen knyttet til Løsøreregisteret.  

Registrering 

Arbeidsgruppen kom frem til at “usikret forbrukskreditt” bør omfatte forbrukslån, kredittkortgjeld 

og såkalt kjøpekreditt eller avbetalingsavtaler, i tillegg til kreditt ved salgspant, men med unntak 

for kreditt sikret ved salgspant i motorvogn. GE Money Bank mener prinisipielt at kreditt med 

salgspant i motorvogn også bør registreres da denne type kreditt ikke får tilstrekkelig kvalitet i 

dagens registrering i Løsøreregisteret. Departementet foreslår at kreditt registreres selv om 

kreditten er sikret ved at andre har kausjonert. Dette er GEMB enig i. Departementet antar at det 

bør være en nedre beløpsgrense for den kreditt som registreres. GEMB foreslår at grensen settes 

til kr 3000,- alternativt kr. 5000,- av administrative hensyn. 

Hvilke opplysninger skal registreres? 

Arbeidsgruppen anbefaler at opplysninger om både innvilget kredittramme og utnyttet kreditt 

skal inngå i en eventuell registreringsløsning. Vårt syn er det samme, at både saldo og 

kredittramme skal inngå. Saldo er interessant for tidspunkt for kredittvurderingen, men rammene 

vil likefullt kunne benyttes og bør derfor omfattes. Dette bør fremkomme som to splittede 

opplysninger. I tillegg er det ønskelig å registrere løpetid og rentesats. Opplysningene bør være 

sortert på type kreditt, type lån og antall lån. Muligens bør det også sikres at misligholdte 

lån/kreditter som går til avskriving blir registrert for å forhindre at denne gjeldsposten forsvinner. 

Rapporteringsplikt  

Å innrette seg etter en lovpålagt rapporteringsplikt vil ikke ha betydelige administrative eller 

kostnadsmessige konsekvenser for GE Money Bank. 

For å forhindre dobbeltregistrering av den innvilgede kreditten i Løsøreregisteret, foreslås at ved 

rapportering av enkeltpersoners kreditt skal det følge et identifikasjonsnummer eller lignende. 



GE Money Bank ser behovet for en regulering for å sikre samordning av opplysninger for å unngå 

dobbeltregistrering i tilfeller der det er tatt utlegg for krav som allerede er kredittreigstrert.  

 

Oppdateringsfrekvens  

I den offentlige modellen foreslår departementet at finansforetakene uten ugrunnet opphold skal 

rapportere om ny kreditt, men at det med dette ikke menes sanntidsrapportering. GE Money Bank 

sitt syn er er at all ny kreditt, inklusiv endring av limit bør oppdateres daglig eller ukentlig, uten at 

vi har hatt anledning til å gå i detaljer på hvilke tekniske og ressursmessige dette måtte medføre. 

Når det gjelder saldo anser vi det som tilstrekkelig med månedelig innrapportering.  

Tilgang/utlevering 

Under den offentlige modellen har departementet utarbeidet tre ulike forslag til hvem som skal ha 

tilgang til gjeldsopplysningene. GE Money Bank anser alternativ 1 som den mest hensiktsmessige 

løsningen, der tilgangen til opplysninger begrenses til kredittopplysningsbyråer og kredittytere i en 

kredittytingssituasjon ved en konkret kredittsøknad.  
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