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Høring - Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering

Husbanken mener at den foreslåtte registreringsordningen kan være et godt middel til å forebygge
gjeldsproblemer i befolkningen. I de gjeldsordningssakene hvor Husbanken er kreditor, er det ofte
relativt stor grad av usikret gjeld, med høye renteomkostninger, som « velter lasset» for de av våre
kunder som søker rettslig gjeldsordning. Med etableringen av et gjeldsregister for denne typen gjeld
vil en i større grad kunne hindre at personer setter seg i større gjeld enn de kan betjene, ettersom de
som tilbyr kreditt enkelt kan skaffe seg et mer realistisk bilde av personens nåværende
gjeldssituasjon før de innvilger ny kreditt.

Ettersom denne typen opplysninger er svært personlige, er det imidlertid veldig viktig at
personvernet ivaretas på en god måte, og det bør derfor heller ikke registreres flere opplysninger
enn strengt nødvendig for formålet.

Forslaget oppstiller to alternative løsninger for registrering —én offentlig modell og én privat
modell. Den private modellen innebærer at de enkelte kredittopplysningsfirmaene får opplysninger
fra finansforetakene og registrerer dem i sine egne databaser. I denne modellen vil altså samme
typer opplysninger kunne lagres i flere baser (hos flere kredittopplysningsforetak). Til
sammenligning vil den offentlige modellen, med lagring av opplysningene kun i Løsøreregisteret,
ikke ha den samme «spredningseffekten». Av personvernhensyn, mener vi derfor at den offentlige
modellen vil være å foretrekke. Det er dessuten kun ved den offentlige modellen at det foreslås en
rapporteringsplikt for finansforetakene, og dette er også et moment som gjør at den offentlige
modellen fremstår som et bedre afternativ.

Departementet foreslår at også kausjonssikret gjeld bør fremgå av registeret, og det er vi enige i.
Det ville gi et misvisende bilde om den typen gjeld ikke skulle registreres. Dette er gjeld skyldner er
ansvarlig for, selv om den også kan kreves inn fra kausjonisten. Dessuten er det ofte ved beløp av
en viss størrelse at det kreves kausjon som sikkerhet, og det er derfor viktig at også denne typen
gjeld fremgår av registeret for å få oversikt over faktisk gjeld. Både av hensyn til det praktiske
formålet med registeret og at de opplysninger som registreres er nødvendige, bør det være en nedre
grense for hvilke kreditter som skal vises i registeret. Vi har ikke tatt stilling til konkret beløp.

Arbeidsgruppen foreslår at både reell saldo og evt. kredittramme, bør registreres. En kredittramme
gir kun uttrykk for at en person potensielt kan skaffe seg høyere gjeld enn det han/hun har i dag, og
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det er høyst usikkert om denne rammen vil bli utnyttet fullt ut. Det er f.eks. forholdsvis vanlig å ha
flere kredittkort og betale utestående månedlig. Av arbeidsgruppens rapport, fremgår det også at en
stor del av rammekredittene ikke utnyttes. Av personvernhensyn burde registrering av saldo være
tilstrekkelig, da det er den som gir uttrykk for reell gjeldssituasjon. Formålet med
registreringsordningen er at den skal bidra til at långiver skal ha et bedre grunnlag for
kredittvurdering ved søknad om lån og kreditt. Dette vil kunne hindre at personer tar opp større
låne- og kredittforpliktelser enn de kan betjene, og således forebygge alvorlige gjeldsproblemer i
befolkningen. Dette taler for å registrere både kredittramme og reell saldo. Til sammenligning vil
grunnboken ofte vise opprinnelig gjeld/rammekreditt, slik at opplysning om reell gjeld må
innhentes i tillegg. Husbanken har derfor under tvil kommet fram til at også kredittramme bør
registreres. Det er positivt at det foreslås en relativt hyppig oppdateringsfrekvens av
saldo(månedlig), likeså at finansieringsforetakene melder inn til registeret uten ugrunnet opphold.
Dette er viktig for at registeret skal kunne gi et så sant bilde som mulig av personens gjeldsbyrde.

Når det gjelder tilgang til de registrerte opplysningene, synes det som ett av alternativene som
forslås ved en evt. privat modell (alternativ 4), kun gir tilgang for finansforetak som selv melder inn
opplysninger til registeret. Hvis vi forstår dette rett, vil en slik løsning innebære at pantekreditorer,
som Husbanken, som ikke gir usikret kreditt til enkeltpersoner og derfor ikke har opplysninger å
melde til registeret, heller ikke vil få tilgang til registrerte opplysninger. Dette vil i så fall slå ut

Selv om Husbanken yter lån mot pantesikkerhet i eiendom, vil også vi ha stor nytte av å få
opplyst hvor mye usikret gjeld en lånesøker har. Dette vil også ha stor betydning for vurderingen av
om det skal gis en fraråding til lånesøker. Vi mener derfor at alternativ 1 eller 2, vil være mest
hensiktsmessig, uavhengig av om det velges en privat eller offentlig modell for registrering.
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