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HØRING – FORSLAG OM REGISTRERING AV ENKELTPERSONERS KREDITT TIL 

BRUK VED KREDITTVURDERING 

Det vises til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) høringsnotat av 

12.12.2012 om å etablere en ordning for registrering av enkeltpersoners kreditt som ikke er 

sikret ved registrert panterett til bruk ved kredittvurdering. 

 

Namsfogden i Oslo har følgende kommentarer til forslaget: 

 

1. 1. GENERELT 

Namsfogden er positiv til innføring av et gjeldsregister hvor det foreligger en oversikt over 

enkeltpersoners samlede kreditt. Namsfogden er av den oppfatning at utgangspunktet for 

omfanget av registreringen bør være ”enkeltpersoners kreditt som ikke er sikret ved registrert 

panterett”.  Dette innebærer at forbrukslån, kredittkort og kontokreditter er omfattet. I tillegg 

vil enkelte lån med salgspant i objekter som ikke er registrert i et realregister eller 

motorvognregisteret være omfattet.  

 

Det er skissert to modeller for registrering av kreditt, en offentlig og en privat. Et offentlig 

drevet register foreslås lagt til Løsøreregisteret som i dag håndterer utleggsregisteret. Et privat 

drevet register foreslås knyttet opp mot eksisterende databaser som benyttes av 

kredittopplysningsbyråene.  

 

Forutsetningen for et velfungerende kredittregister er at registeret inneholder tilstrekkelig 

informasjon om låntakers kredittsituasjon til at finansieringsforetaket kan bygge på 

opplysningene ved kredittvurderingen. Valgfri registrering vil medføre at grunnlaget for en 

korrekt kredittvurdering kan bli begrenset. På bakgrunn av dette er Namsfogden av den 

oppfatning at det bør være pliktig med registrering av kredittforhold og at registeret derfor bør 

være basert på en offentlig modell. Det legges derfor til grunn at privatpersoners kredittforhold 

registreres i et offentlig register. Effekten og verdien av registeret blir bedre om alle 

låneforhold tas med. Med et offentlig register bør en ta med studielån. Disse kan ha stort 

omfang og fremgår ikke av noe register. Det må antas at innrapporteringskostnaden er 

begrenset i forhold til nytteverdien.  
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2. KAUSJONSANSVAR 

Departementet har bedt om synspunkter på hvorvidt kreditt sikret ved kausjon bør være 

omfattet. 

 

Namsfogden er av den oppfatning at det i de tilfeller hvor det er stilt kausjon som 

tilleggssikkerhet, bør registreres opplysninger om kreditt, saldo hos låntager og omfanget av 

kausjonsansvaret kausjonisten har påtatt seg.  

 

Manglende registrering av kausjonsansvar kan føre til at personer som ikke i utgangspunktet 

er solidaransvarlig for ytt kreditt kan oppnå en uforholdsmessig høy eksponering. Kausjon 

benyttes oftest når en finansieringsinstitusjon vurderer et lån som mangelfullt sikret hos 

låntager, for eksempel ved lån til selskap med begrenset ansvar. Det er av departementet lagt 

til grunn at det skal registreres opplysninger om kredittens omfang, selv om denne ikke er fullt 

utnyttet. Nye lånegivere kan vurdere om ytterligere kreditt er forsvarlig. Namsfogden er av 

den oppfatning at et kausjonsansvar bør likestilles med denne type registrering da det viser et 

latent/potensielt gjeldsansvar. Namsfogden kan ikke se at det er grunnlag for å unnlate å 

registrere det opprinnelige gjeldsansvaret selv om dette er sikret ved kausjon. Kausjonsansvar 

bør trolig registreres selv om finansinstitusjonen har registrert panterett i forhold til 

hovedlånetaker. Når det ønskes kausjon i slike tilfeller er det trolig fordi pantet ikke gir 

tilstrekkelig sikkerhet, eller at hovedlånetakers situasjon er svak. 

 

3. NEDRE GRENSE FOR REGISTRERING 

Departementet antar at det bør være en nedre grense for den kreditt som skal registreres. Det 
etterlyses synspunkter på om dette er hensiktsmessig og i tilfelle på hvilket nivå denne 
beløpsgrensen skal settes.  
 

Namsfogden kan ikke se at det er hensiktsmessig med en nærmere beløpsmessig begrensning. 

Det er i denne vurdering lagt til grunn at det skal registreres enkeltpersoners kreditt for en 

sikrere kredittvurdering ved nye lån.  

 

Det er blitt stadig mer vanlig med finansiering av forbruk ved kontoavtaler hos den enkelte 

leverandør/tjenesteyter. For låntaker vil flere kredittleverandører som leverer mindre kreditter 

samlet sett kunne utgjøre en kredittmengde som kan føre til betalingsproblemer. Dette ser vi i 

mange saker om gjeldsordning hos Namsfogden i Oslo. De mindre kredittene kommer ofte i 

tillegg til større lån, men bidrar til å forverre låntakers totalsituasjon. De mindre kredittene bør 

derfor også inngå i registeret.  

 

Det antas at dersom en låntager ønsker å inngå en kredittavtale for å gjennomføre en 

transaksjon, er denne kreditten hensiktsmessig å registrere. Dersom registrering kan medføre 

økte kostnader ved små kreditter antas det at etterspørselen vil reguleres av markedet. Er det 

kostbart å ta opp kreditten vil låntaker begrense seg. Dersom låntaker må ta opp kreditten kan 

det antas at denne bør inn i et register. En fastsatt grense kan medføre fremvekst av 

kredittytere som markedsfører lån som ligger rett under grensen. Opptak av småkreditter kan 

vitne om en anstrengt økonomi. 
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4. HVILKE OPPLYSNINGER BØR REGISTRERES 

Departementet har bedt om synspunkter på om det bør rapporteres om både innvilget 

kredittramme og saldo, samt hvilke opplysninger som bør registreres. 

 

Namsfogden er av den oppfatning at registeret bør inneholde en oversikt over både innvilget 

kreditt og benyttet låneramme. Dette vil vise både lånebelastningen per i dag og potensiell 

belastning i forhold til forsvarlighetsvurdering av ny kreditt. Formålet med registrering er å 

kunne gi mulighet for å begrense gjentatte opptak av uforsvarlig kreditt over et relativt kort 

tidsrom. Slik situasjonen er i dag vil kun misligholdt gjeld og pantesikret gjeld synes ved en 

kredittsjekk. Utvidelse til også å omfatte tilgjengelig kreditt vil legge til rette for en vurdering 

som også kan ta hensyn til hvor mye en låntager kan øke sin lånebelastning med på kort tid.  

 

Namsfogden antar at registeret bør inneholde informasjon om hvilken type kreditt som er 

innvilget. Det er lånerammen og rentenivået som er avgjørende for hvor mye gjeld en er i 

stand til å betjene. Lån med høy rente øker risikoen betydelig. Det kan derfor være 

hensiktsmessig at det angis om det er forbrukslån, kontokreditt eller kredittkort (ev studielån). 

Rapportering av rentenivå antas å bli for komplisert.  

Det synes ikke nødvendig med informasjon om hvilken finansieringsinstitusjon som har ytet 

kreditten for å oppnå formålet med registreringen. 

 

5. RAPPORTERINGSPLIKT 

Problemstillingen dreier seg om hvorvidt det skal være pålagt for finansforetakene å melde inn 

opplysninger om usikret kreditt eller om det skal være frivillig. 

  

Offentlig modell:  

 

Departementet foreslår at en rapporteringsplikt omfatter private finansforetak som har 

konsesjon fra Finanstilsynet, og som tilbyr og utsteder kreditt som ikke er sikret ved registrert 

panterett til enkeltpersoner. Spørsmålet er hvilke konsekvenser den foreslåtte 

rapporteringsplikten vil medføre for finansforetakene. 

 

Namsfogden har ikke forutsetninger for å vurdere de økonomiske konsekvenser for 

finansforetakene. Namsfogden er av den oppfatning at en rapporteringsplikt er et avgjørende 

moment for at gjeldsregisteret skal fungere etter formålet. Rapporteringsplikt gir registeret 

større troverdighet og en riktigere kredittvurdering. Frarådningsplikten for finansinstitusjonene 

blir mer reell med et troverdig gjeldsregister. 

 

Privat modell: 

Departementet foreslår at det ikke skal foreligge en rapporteringsplikt, men at bransjen selv 

utarbeider egne hensiktsmessige løsninger. Spørsmålet er hvordan man best kan sikre høy 

rapporteringsgrad gjennom den private modellen. Namsfogden er som nevnt, for en 

rapporteringsplikt. Dette innebærer at dersom en privat modell blir resultatet, vil det være 

viktig å sikre et så uttømmende register som mulig. Namsfogden vil da eventuelt være positiv 

til en løsning som f eks i Sverige, der uthenting av opplysninger er betinget av at selskapet 

selv innrapporterer til registeret. Frivillighet kan imidlertid føre til fremvekst av kredittytere 

som markedsfører seg med at de ikke sjekker og ikke rapporterer. 
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6. OPPDATERINGSFREKVENS 

Departementet reiser videre spørsmålet om hvor ofte registrerte opplysninger bør oppdateres. 

Det foreslås at finansforetakene ”uten ugrunnet opphold” skal opplyse om ny kreditt og 

antydes en saldooppdatering på kreditten hver måned. 

 

Namsfogden antar at for at registeret skal oppfylle formålet, må det oppdateres relativt 

hyppig. Den type låneopptak man ønsker å unngå vil kunne skje over relativt kort tid. Dette 

kan være hvor låntaker er kommet inn i en gjeldsspiral og ønsker stadig nye kreditter for å 

finansiere sitt forbruk. Det samme gjelder ved låneopptak i svikaktig øyemed hvor det tas opp 

lån omtrent samtidig hos flere finansieringsinstitusjoner. Hyppig oppdatering motvirker slik 

adferd. 

 

Namsfogden er kjent med flere tilfeller av mange låneopptak over kort tid, hvor 

dekningsmuligheten synes svært begrenset. Låneopptakene kan være foretatt så raskt at 

tinglyst pant ikke er anmerket ennå. Den foreslåtte registerordning fanger ikke opp slik 

svikaktig aktivitet.  

 

 

7. SAMORDNING VED AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING 

Departementet har bedt om synspunkter på om det er nødvendig med regulering for å sikre 

samordning hvor det blir avholdt utleggsforretning for allerede registrert kreditt. 

 

Namsmannen kan ikke se at slik ”dobbeltregistrering” er noen ulempe. En utleggsforretning er 

et alvorlig varsku om sviktende betalingsevne. Det må antas at kostnaden til å koble sammen 

långiverdata og data fra namsmyndigheten blir en betydelig utfordring. Det er vanskelig å se 

at det er en urimelig ulempe om en potensiell långiver i slike tilfeller krever at lånesøkeren 

redegjør nærmere for sin økonomi.  
 

8. TILGANG/ UTLEVERING 

Spørsmålet dreier seg om hvorvidt tilgangen til opplysningene om ”usikret forbrukskreditt” bør 

gjøres mer restriktiv enn for øvrige kredittopplysninger. Departementet har skissert tre 

alternativer under den offentlige modellen. 

 

1. Tilgangen begrenses til kredittopplysningsbyråer og kredittytere i en 
kredittytingssituasjon. 

2. Tilgangen skal være den samme som for øvrige kredittopplysninger, dvs de samme som 
i alternativ 1, i tillegg til ”de som har saklig behov”. 

3. Tilgangen gis de samme som har tilgang til opplysninger om utlegg, jf tinglysningsloven 
§ 34a tredje ledd. 

Formålet med et gjeldsregister er at finansforetakene skal kunne gi en grundigere og mer 

utfyllende kredittvurdering ved søknad om lån og kreditt. Namsfogden i Oslo er av den 

oppfatning at dette formålet i tilstrekkelig grad vil oppfylles ved alternativ 1.  Den alminnelige 

namsmann bør imidlertid ha tilgang til opplysningene. 
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Dersom det åpnes for alternativ 2 og 3, kan dette etter Namsfogdens syn medføre at registeret 

ikke bare benyttets i en kredittytingssituasjon. Et inkassoselskap vil for eksempel typisk ha 

”saklig behov” for innsyn i debitors gjeldsregister. Inkassoselskapet kan da bruke registeret til 

å få oversikt over debitors gjeld, betalingsevne og potensielle mislighold. Dette kan føre til 

urimelig påtrykk mot skyldner fordi det blir om å gjøre å komme først i køen hos 

namsmannen.  

 

Ved å åpne for uthenting a opplysninger i andre situasjoner blir risikoen for misbruk større, 

men det gir samtidig ikke profesjonelle långivere mulighet til å sjekke den økonomiske 

situasjonen.  

 

Under den private modellen foreslår departementet de samme tre alternativene, i tillegg til en 

fjerde løsning. Den fjerde løsningen baseres på den svenske modellen, der det kun er de 

finansforetakene som rapporterer inn gjeldsopplysninger til Kredittregisteret som har tilgang til 

å kjøpe gjeldsopplysninger.  

 

Namsfogden i Oslo foreslår at registeret legges opp etter det første alternativet, se 

begrunnelsen over for den offentlige modellen. En fordel med dette er at en får erfaring med 

virkningene av ordningen, om det viser seg å være behov for utvidelse kan en gjøre det.  

 

Det skal likevel påpekes at dersom departementet velger den private modellen, er 

Namsfogden positiv til også det fjerde alternativet. Dette fordi Namsfogden vektlegger en høy 

innrapporteringsgrad til gjeldsregisteret, og en slik løsning har gitt nettopp dette i Sverige. 

 

9. SAMMENDRAG 

Namsfogden i Oslo er positiv til innføring av et gjeldsregister og mener at registeret bør være 

utformet etter en offentlig modell. Rapporteringsplikt, registrering av alle typer kreditter og 

hyppig oppdatering er etter Namsfogdens vurdering momenter for at gjeldsregisteret skal 

kunne fungere som ønsket. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Alexander Dey 

Namsfogd 

 


