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Høring - utredning om gjeldsregister i Norge

Gjeldsoffer-Alliansen viser til høringsbrevet datert 12.12.2012 og den vedlagte rapport:
«Alternative modeller for registrering av usikret forbrukskreditt til bruk ved kredittvurdering».
Imidlertid mener GOA at departementet med dette forslaget tar tak i et stort problem med
bare den ene hånden. Det bør tas i bruk skarpere midler overfor en bransje som tar svært
lett på etikken.

1 Innledning

GOA har lenge arbeidet for at det etableres et sentralt gjeldsregister, og hilser
departementets utspill velkommen. Vi observerer at departementet har kommet til at
ordlyden «enkeltpersoners kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett» gir en mer
presis definisjon.

Mye kan tyde på at en del utlånsfirmaer med vitende og vilje, planlagt og hensynsløst, gjør
mennesker til gjeldsslaver. GOA har merket seg at flere og flere finansieringsselskaper etter
hvert også har etablert egne inkassobyråer. Dette kan tyde på at utlånsindustrien ikke er
fornøyd bare med sine høye renter, men også vil ha med seg inkassosalærene på kjøpet når
kunden møter problemer. En parallell: På konferansen «Penger til besvær 2012» ble det
opplyst at Elkjøp har større inntjening på kredittyting enn på salg av varene.

Behovet for et register over usikret forbrukskreditt

Risikoen for å pådra seg for mye kreditt i forhold til betalingsevne blir i dag ensidig lagt på
skyldneren. Kredittgiver har imidlertid en lovpålagt plikt til å fraråde lån til dem som allerede
har så mye kreditt at de ikke har mulighet til å betjene nye lån.

I tillegg tillånesøkers egne opplysninger, har kredittgiver mulighet til å foreta en
kredittvurdering som grunnlag for eventuell frarådingsplikt. Svakheten ved kredittvurderingen
kan synes å være et ensidig fokus på lånsøkers betalingsanmerkninger og ikke på
vedkommendes betjeningsevne. Det er svært sjelden at det blir etterspurt selvangivelse ved
søknader om kredittkort. Følgelig har ikke kredittyter i dag noe godt instrument for å kunne
foreta en eventuell fraråding etter finansavtaleloven § 47.
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2 To modeller for registrering av gjeld

GOA vil sterkt anbefale alternativet med en offentlig modell, og at gjeldsregistreringen legges
til Løsøreregisteret. Dette spesielt med tanke på personvern, men det vil også gjøre det
lettere for myndighetene å instruere behandlingsansvarlige for registeret dersom rutiner bør
endres. Det bør definitivt satses på at dette offentlige registeret blir det eneste lovlige
registeret i Norge.

På dette feltet har ikke Sverige vist seg å være noen god modell. Sverige har i mange år hatt
et privat register «Upplysningscentralen», forkortet «UC».

I det senere har vi imidlertid observert at det i Sverige har kommet til flere private aktører
som tilbyr personopplysninger. Dette har i sin tur medført at en rekke utlånere reklamerer
med at: «Vi er ikke med i UC»; Låna pengar aven om du har betalningsanmarkningar.» Vi
viser til reklamen hentet på internett, der vi raskt fant 1Osider med firmaer som reklamerte
for usikrede lån utan kreditprovning, se bilag.

Mange forskjellige registre vil også svekke personvernet, da opplysningene om kreditt blir
spredd på mange firmaer og mange personer.

Dersom det åpnes for ett privateid register, vil sannsynligvis noen forsøke seg via EU til å
kreve at «monopolet» blir oppløst, og gi plass til en flora av register. Med et statlig register vil
myndighetene lettere kunne avvise dette.

3 Elementer ved registreringen som gjelder både offentlig og privat modell

3.1 Hvilke gjeldsforpliktelser skal registreres?

GOA støtter departementets liste over hvilke typer kreditt som bør registreres: Forbrukslån,
kredittkortgjeld, kjøpekreditt, kreditt sikret med salgspant, kontokreditt med angivelse av
rammer, samt kausjonsforpliktelser. Imidlertid mener vi at dette blir for snevert, og foreslår at
registeret også bør inneholde opplysninger om pantesikret gjeld, skattegjeld, bidragsgjeld,
bøter og erstatninger. Det er viktig at også lån i Statens Lånekasse blir registrert. Dette kan
dreie seg om store summer, som det vil ta mange år å nedbetale.

Det bør være en nedre beløpsgrense for kreditt som registreres. Vi foreslår kr. 5.000. Denne
grensen må justeres ved endring i pengeverdi eller kjøpekraft.

3.2 Hvilke opplysninger skal registreres?

GOA anbefaler at både innvilget kredittramme og saldo bør rapporteres, det samme med
kausjonsansvar. En person som har et større kausjonsansvar, kan komme opp i en situasjon
der dette ansvaret blir gjort gjeldende, og da vil en del usikret gjeld skape problemer.

Vi observerer at departementet har kommet til at det ikke er nødvendig å registrere hvem
som er kredittyter. Vi regner med at dette synspunktet er tatt inn etter innspill fra
finansindustrien, av konkurransemessige hensyn.

GOA stiller seg svært negativt til departementets forslag på dette punktet. Arsak: Kort tid
etter at GOA var stiftet 1991, fikk vi de første henvendelser fra mennesker som fullstendig
hadde mistet oversikten over hvor mye gjeld de hadde, og hvem de skyldte penger. Vi
ønsker at registeret også skal kunne hjelpe disse menneskene. For disse blir det viktig å
kunne innhente opplysninger fra registeret om kreditt ytere. Dette blir noen enkelttilfeller der
skyldner selv sender en forespørsel til registeret, og som muligens må behandles manuelt.
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3.3 Rapporteringsplikt

GOA anbefaler at det lovfestes en rapporteringsplikt for alle kredittgivere i Norge. Uten en
slik lovfestet plikt vil registeret miste mye av sin verdi. Det må også lovfestes
sanksjonsmidier mot dem som ikke registrerer seg.

Det må lovfestes at unnlatelse av å undersøke kredittverdigheten hos lånsøker, må medføre
at kravet kan lempes etter Finansavtaleloven § 47. De kreditt ytere som ikke undersøker
grundig, bør også nektes å selge denne fordringen til andre.

GOA deltok 5. februar på konferansen «Kjøp nå - betal senere». Vi ble direkte forskrekket
da Forbrukerombudet kunne opplyse at utenlandske kreditt ytere markedsfører seg via
Facebook til det norske marked. Vi tviler sterkt på om disse kreditt ytere kommer til å
registrere seg i noe gjeldsregister. Dette bør medføre at de ikke får anledning til å inndrive
kravet via det norske namsapparatet.

3.4 Oppdateringsfrekvens

GOA har ingen kunnskap om finansinstitusjonenes teknologi for sanntidsrapportering av
saldo. Vi støtter imidlertid departementets synspunkter på at ny kreditt og kredittrammen må
rapporteres uten ugrunnet opphold. Saldooppdatering bør rapporteres en gang i måneden.

3.5 Tilgang/utlevering

Vi har diskutert hvordan utlevering bør skje for å sikre best mulig personvern. Man bør
kanskje også se litt på muligheten som gis de forskjellige kreditt ytere til å misbruke registeret
for å få innsyn til solide kunder hos andre kreditt ytere, for å gi dem «gode» tilbud. Riktignok
vil den det gjelder, som da ikke er lånsøker, få gjenpart av søket, men da er skaden allerede
skjedd.

GOA vil derfor ikke unnlate å minne om vårt forslag: Det bør være lånsøker som er den
eneste som kan få opplysninger fra registeret. Disse skriftlige opplysninger vedlegges
lånesøknaden. Evt. kan lånsøker gi en fullmakt til kreditt yter som gir adgang til registeret.
(Det finnes sannsynligvis tekniske løsninger som gjør at denne fullmakten raskt kan leveres
elektronisk. )

Subsidiært støtter GOA departementets alternativ 1. Vi anser det som svært viktig at
kreditt yter må dokumentere at det foreligger en konkret kredittsøknad. Det må sendes
gjenpartsbrev til de registrerte hver gang det utleveres opplysninger, og enhver bør kunne
kontakte registeret for å finne ut hva som er registrert om seg selv, og få eventuelle uriktige
opplysninger rettet.

Det bør også gis mulighet til at personer som har mistanke om at de er utsatt for ID-tyveri,
raskt kan få lagt inn sperre på seg selv. Dette for å hindre at tyven stifter gjeld i andres navn.

Departementets alternativ 3 må for all del unngås. Tinglysingsloven § 34 a forteller at
opplysninger kan bl. a. gis til advokater. Hvilket behov har Norges 6.500 advokater for disse
opplysningene? En liten digresjon: Man har tidligere sett hvordan pressen har «gasset seg» i
å legge frem ligningsdata om kjente personer. Naturligvis står ikke pressen på listen over
hvem som har tilgang til registeret, men de er som kjent svært kreative. Færrest mulig
utenforstående bør få tilgang til opplysninger i registeret.

3.6 Sletting av opplysninger

GOA vil hevde at det må være et absolutt krav at innfridd kreditt skal slettes omgående.
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3.7 Tilsyn

GOA mener at Finanstilsynet bør være det naturlige tilsynsorgan.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

4.1 Offentlig modell

Samfunnsregnskapet tilsier at selv om et offentlig register vil koste noen kroner, kan dette bli
kompensert av lavere utgifter til offentlig gjeldsrådgivning og færre gjeldsordningssaker.
Arbeidsgruppen skriver i sin rapport at gjeldsordningssakene koster samfunnet 100 millioner
pr. år, som utgjør en snittpris pr. sak på 30.000 kroner. Dersom gjeldsregisteret kan medføre
at antallet gjeldsordninger halveres, vil registeret være en god investering!

4.2 Privat modell

GOA vil definitivt fraråde en privat modell.

Kort sammendrag:

• Gjeldsregisteret bør definitivt være offentlig, og det eneste lovlige i Norge.

• Alle typer gjeld og kreditt bør registreres.

• Det må lovfestes plikt til å rapportere til registeret, noe annet vil være
meningsløst og bety sløsing med skattebetalernes penger.

• Utenlandske kreditt ytere som opererer på det norske marked uten å rapportere
til registeret, bør ikke få anledning til benytte det norske namsapparatet.

Vennlig hilsen

Gjeldsoffer-Alliansen
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