
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Næringspolitisk avdeling Saksbehandler 

Postboks 8014 Dep Kongens gate 8 22 24 90 90 Kristin Johnsrud 

 0030 Oslo Org no.  

postmottak@nhd.dep.no www.nhd.dep.no 972 417 890   

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 

0030 OSLO  

  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

12/6743 12/5242-2     05.02.13 

 

 

Høring om registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering 

 

Vi viser til brev av 12. desember 2012 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-

mentet vedrørende høring om registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kre-

dittvurdering. Formålet med forslagene i høringen er å forebygge gjeldsproblemer i 

befolkningen.  

 

Det er viktig at næringslivet ikke pålegges nye rapporteringsbyrder. Nærings- og han-

delsdepartementet viser i den forbindelse til at det ikke er utredet alternative måter å 

forhindre gjeldsproblemer på ut over offentlig og privat modell for registrering av en-

keltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering som er beskrevet i høringen. Etter 

Nærings- og handelsdepartementets vurdering er det usikkert om det er nødvendig å 

registrere enkeltpersoners kreditt for å oppnå formålet, eller om formålet kan nås med 

mindre inngripende løsninger. De foreslåtte modellene i høringsnotatet om registrering 

av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering medfører rapporteringsbryrder 

for næringslivet. På denne bakgrunn mener Nærings- og handelsdepartementet at det 

er viktig at bransjen blir hørt når det gjelder behovet for registrering av enkeltpersoners 

kreditt, i tillegg til rapporteringsbyrder for bransjen og økonomiske og administrative 

konsekvenser av forslagene for bransjen og næringslivet ellers.  

 

Dersom bransjen mener det er behov for registrering av enkeltpersoners kreditt, me-

ner Nærings- og handelsdepartementet i utgangspunktet at bransjen selv er nærmest til 

å vurdere hvordan dette kan organiseres. Etter Nærings- og handelsdepartementets 

vurdering kan dette også gi nye forretningsmuligheter for bransjen.   

 

Dersom offentlig modell blir valgt, viser Nærings- og handelsdepartementet til at det er 



 

Side 2 

 

nødvendig å involvere Brønnøysundregistrene i arbeidet med innretningen av den of-

fentlige løsningen. De økonomiske- og administrative konsekvensene for Brønnøy-

sundregistrene, med hensyn til både utvikling og drift, må utredes konkret og dekkes 

over Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementets budsjett. Dersom offentlig 

modell velges er det videre viktig å ta hensyn til bransjens synspunkter på blant annet 

rapporteringsbyrde, herunder omfang og oppdateringsfrekvens og økonomiske og ad-

ministrative konsekvenser for bransjen og næringslivet ellers. Dette gjelder særlig ved 

innføring av en eventuell rapporteringsplikt. 
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Emma C. Jensen Stenseth (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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