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Til: Barne og likestillings - og inkluderingsdepartementet

Sent: postmottak@bld.dep.no 01.02.2013

Høring suttalelse

-Registrering av enkeltpersoners kreditt til bruk ved kredittvurdering:

Takk for at vi har fått lov til å bidra i denne prosessen. Vi håper at våre innspill kan hjelpe prosessen
med å skape et effektivt gjeldsregister i Norge. Vi er enig at det finnes argumenter mot et slikt register,
men vi mener de argumentene blir sekundære i forhold til alle de gode argumentene for et register.

Hovedargumentet for et gjeldsregister, er de sosiale gevinster et slikt register vil bidra til å skape. Det
vil i første rekke bidra til å redusere folks mulighet til å ta opp for mye gjeld i forhold til deres
betalingsevne. Det å ta opp for mye gjeld innebærer redusert økonomisk handlefrihet og begrenser den
fremtidige tilgangen personen vil kunne ha til visse tjenester (spesielt tjenester der det blir gjort en
kredittvurdering). I de tilfellene der familieforsørgere setter seg i en slik situasjon, vil det alltid være de
uskyldige barna som blir de største taperne. Vi tror et gjeldsregister kan være med å redusere disse
«ulykkene».

Dersom det er behov for vår videre bistand, stiller vi villig opp. Vi mener dette er viktig for Norge som
samfunn og ønsker å bidra med det vi kan bidra med. Det som gjør Nordax sin stilling spesiell, er at vi
driver virksomhet på en grenseoverskridende måte fra Sverige og inn i Norge, Danmark, Finland og
Tyskland. På den måten kan vi se hvor forskjellig de ulike markedene fungerer. Det gir også et godt
innblikk i hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig i det enkelte markedet. Denne erfaringen
har vi brukt i vår prosess for å svare på spørsmålene i høringen. Vi håper våre svar er forståelige.

Avslutningsvis vil vi poengtere at vi ikke mener det er avgjørende om et gjeldsregister blir etablert i
offentlig regi, privat regi eller som en kombinasjonsløsning. Når det gjelder omfanget av registeret, så
mener vi at et register som er hundre prosent fullstendig i forhold til omfang og oppdatering, ikke er
mulig og heller ikke nødvendig for å forebygge gjeldsproblemer i befolkningen. Det er tilstrekkelig med
et register som nittifem prosent fullstendig.

Når det gjelder andre argumenter for et register, har vi forsøkt å lage en fullstendig liste over disse. I
tillegg har vi listet opp de viktige motargumentene. Vi vedlegger dette dokumentet sammen med
eposten med høringsuttalelsen.

Med vennlig hilsen

Nordax Finans AB (publ)

Tom Rabben
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Høringspunkter

3.1.1 Det bes om høringsinstansens syn på om kreditt sikret ved kausjon bør være omfattet

Lån/kreditt med kausjon bør behandles på samme måte som lån/kreditt uten kausjon. Det er fortsatt
lånekunden som har betalingsansvaret for lånet/kreditten, og dette vil være inkludert i total gjeld. Det er
heller ingen pant registrert i forbindelse med kausjonsansvaret, så det vil ikke være tilgjengelig
informasjon om dette lånet/kreditten, dersom den ikke blir registrert. Lån med kausjonsansvar kan
eventuelt registreres som egen kredittype (se pkt 3.1.2)

Det som reduserer problemet med at det ikke blir registrert et kausjonsforhold, er at bruken av kausjon
ser ut til å bli mindre vanlig. Aktører som oss, som opererer innenfor forbruksfinansiering, ønsker heller
at lånet får en medlåntaker som er solidarisk ansvarlig for lånet/kreditten, istedenfor et kausjonsansvar.

Vi ser heller ikke behovet for at kausjonistansvaret skal registreres.

3.1.2 Det bes om høringsinstansene syn på om det bør være en nedre grense, og på hvilket
nivå denne i så fall bør være.

Vår erfaring med UC sitt kredittregister i Sverige er at registeret fungerer utmerket uten en nedre
grense. Vi mener det i tillegg er viktig å skille mellom hovedkategoriene av gjeld; revolverende
kreditt/kredittkort, avbetalingskreditter, lån og eventuelt lån med kausjonsansvar. Alle kategoriene blir
registrert med limitgrenser og hvor stor del av limit som er utnyttet. Utnyttelsesgraden er viktig
informasjon for å vurdere den omspurte og dens økonomiske situasjon. Vi anbefaler derfor samme
modell som i Sverige.

3.2.1 Det bes om høringsinstansens syn på om det bør rapporteres om både innvilget
kredittramme og saldo.

Se svar over på 3.1.2. Vi mener at det er viktig at kredittramme og saldo registreres. Utnyttelsesgrad på
revolverende kreditt/kredittkort er viktig informasjon i vurdering av den omspurtes økonomiske
situasjon. Erfaringen i Sverige er at utnyttelsesgraden på revolverende kreditt/kredittkort er en sterk
parameter i UCs kredittscore modell.

3.2.2 Det bes om høringsinstansens syn på hvilke opplysninger som bør registreres.

Vi ser for oss at følgende informasjon registreres per lån/kreditt:
� Personnummer
� Långiver
� Kreditt/låne-nummer
� Kredittype (revolverende/kredittkort/avbetaling/lån)
� Innvilget kreditt
� Saldo

Vi ser også verdien av at det i registreringen flagges om lånet er «friskt» på rapporteringstidspunktet.
Dette kan videre være en effektiv stopper for personers mulighet til å låne seg opp for å betale
misligholdt gjeld, eller låne seg opp til ytterligere forbruk og på den måten gjøre sin situasjon verre. Vi
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ser problemet med en felles forståelse av hva som er et «friskt» lån, men vi har tro på at man kan
komme frem til en enighet rundt dette. Vi er gjerne med på å komme med innspill og være med på en
diskusjon om dette.

3.3.1 Departementet ber særskilt om høringsinstansens innspi ll på hvilke konsekvenser
den foreslåtte rapporteringsplikten vil medføre for finansforetaken e.

Vi ser at dette vil få konsekvenser for selskap som Nordax på følgende måter:
� Ressurser for å sette opp og foreta periodiske rapporteringer. Kostnader som følge av dette.
� Mer kompleks kredittvurdering, men kredittvurderingen blir også mer «korrekt» og det er

mulighet for en større grad av automatisering i vurderingen.
� Verifikasjonsprosessen blir lettere, vi behøver ikke å bruke «gamle» selvangivelser i

verifikasjonen i like stor grad som nå.
� Mer ansvarliggjøring av vår kredittvurdering kan være med å begrense vår mulighet til å kreve

lånet/kreditten tilbakebetalt gjennom rettsvesenet ved mislighold.

For å sikre ett så bra register som mulig, mener vi at det bør innføres en rapporteringsplikt for alle
aktører som tilbyr lån/kreditter i Norge. Rapporteringsplikt vil bidra til at den omspurte får en mest mulig
korrekt kredittvurdering, som igjen kan bidra til at personen unngår å sette seg i en gjeldssituasjon som
er uhåndterlig.

3.2.2 Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvordan man best kan sikre høy
rapporteringsgrad dersom man velger den private modellen.

Vi mener at en rapporteringsplikt kan pålegges ved en privat løsning også. Rapporteringsplikt vil være
vesentlig for å sikre registerets kvalitet. Dersom store aktører uteblir, vil dette føre til et utilstrekkelig
register og begrense den mulige gevinsten av det.

Dersom registreringsplikt ikke er mulig, må det lages et register der bare den som gir informasjon til
registeret har mulighet til å få ut informasjon fra dette. Dette er på den måten systemet i Sverige
fungerer i dag, og det fungerer bra. Det som kan være forskjellen fra Norge, er at her har de store
aktørene også sett seg tjent med et register og det er sikkert av vesentlig betydning at det er de store
aktørene som eier UC.

3.3.3 Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om det er behov for en regulering
for å sikre slik samordning eller om dette lar seg løse på andre måter

Vi er av oppfatningen at dersom registeret i tillegg har informasjon om lån/kreditter som er misligholdt,
vil det gjøre vår kredittvurdering lettere og mer korrekt. Da finnes all informasjon i et register og vi har
tilgang til data som hele tiden er oppdatert og korrekt. Informasjon om utlegg fra Løsøreregisteret og
inkassosaker fra inkassobyråene, er opplysninger med variabelt nivå av oppdateringen. Dette er tilfellet
blant annet på grunn av tiden det tar å få en sak gjennom Namsmannsapparatet.

Enten informasjon om misligholdte lån/kreditter skal eller ikke skal inkluderes, ser vi ingen problemer
med å behandle sakene korrekt. Dersom det er en registrert utleggssak på en søker, vil
kredittvurderingen bli en helt manuell prosess om vi skal kunne vurdere å innvilge lånet/kreditten.
Normalt vil en slik søknad bli avslått.
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I den svenske modellen blir ikke saker som er oversendt inkasso eller Kronofogdmyndigheten
registrert. Denne informasjonen kommer til UC via andre rapporteringslinjer.

3.4 Det bes særskilt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om oppdateringsfrekvens,
herunder hva som teknisk og ressursmessig sett vil være den beste løsningen når det
gjelder oppdateringsfrekvens. Det bes særlig om opplysninger fra bransjen om kostnader
ved rapportering av saldoopplysninger i sanntid.

Når det gjelder sanntidsrapportering så anser vi det ikke for nødvendig for å kunne ha et effektivt
register. Det vil stille krav til en omfattende og kostbar infrastruktur. I tillegg vil infrastrukturen være
sårbar for nedetid hos ulike aktører, nettverksforstyrrelser osv.

Vi mener at en månedlig rapportering er tilstrekkelig for å opprettholde et effektivt register. I Sverige
rapporteres gjelden hver måned og erfaringene der tilsier at det er tilstrekkelig.

Vi har imidlertid en betenkelighet med oppdateringsfrekvensen i forhold til hvordan det blir praktisert i
Sverige. Der har man i tillegg til kreditt/låneopplysninger også antallet spørringer om kreditt de siste 12
måneder. Det beskriver den omspurtes aktivitet i markedet og har en stor betydning for vurderingen av
dennes handlemønster. Handlemønsteret vil være en medvirkende faktor i vurderingen av den
omspurte. Dette sikrer at omspurte ikke kan pådra seg en rekke kreditter på meget kort tid, da
aktivitetsnivået blir synlig for kredittgiver og vil føre til ytterligere undersøkelser. Antall spørringer vil
registereier kunne holde oversikt over.

3.5.1 Det bes om høringsinstansenes syn på disse tre alternativene

Vi ser alternativ 2 som den enkleste løsningen. Behovet for et register er helt klart størst i
kredittvurderingsprosessen, som er beskrevet i alternativ 1. Derimot mener vi at en slik begrensing vil
bli vanskelig å håndheve, da det alltid vil være usikkerhet rundt definisjonen av en kredittsøknad.

I tillegg mener vi at den omspurte burde få samme type gjenpartsbrev ved denne forespørselen, som
de får ved uttak av normale kredittopplysninger. Da vil den omspurte få mulighet til å kontrollere
opplysningene og bli informert om at det er foretatt et søk.

3.5.2 Det bes om høringsinstansenes syn på de fire alternative bestemmelsene om tilgang
til opplysninger ved en privat modell.

Vi mener at en privat modell trolig kan gi den mest fleksible løsningen, med høyest mulig grad av
tilgjengelighet. Vi mener at et slikt register burde bli regulert i henhold til alternativ 4. Vi mener at
modellen i Sverige som er basert på forutsetningen om at de som ønsker å ta del av opplysningene,
også må bidra med opplysninger, fungerer bra.

Det vi imidlertid er skeptiske til, er å tildele et kredittopplysningsbyrå monopol på registeret med de
negative konsekvenser det kan få på priser og konkurransesituasjonen. Vi kan se for oss mange
muligheter til å sette dette opp som en privat løsning. Det kan for eksempel være et samarbeid mellom
eksisterende kredittopplysningsselskaper, et samarbeid mellom långivere, eller drevet av FNO eller
Finansieringsselskapenes Forening. Vi ser for oss at det finnes ett rapporteringspunkt for alle.
Registeret skal være selvfinansierende.
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Et annet alternativ er statens heleide datterselskap, Norsk Eiendomsinformasjon, som i dag har blant
annet Eiendomsregisteret. De har en eksiterende infrastruktur, kunnskap om databaser og er en seriøs
og respektert aktør. Vi mener Norsk Eiendomsinformasjon vil være et bedre alternativ enn
Løsøreregisteret og Statens Innkrevingssentral.



1. Argumenterfor et sentralt gjeldsregister

Gevinsterfor låntakers familie ogbarn

• Mindre risikofor at familieforsørgeretar oppfor myekreditt medhvadet innebæreravredusertøkonomisk
handlefrihetogbegrensningavtilgangtil vissetjenester.

• Redusertrisikofor nyeparforholdder enavparteneubemerketdrar medsegdenandreinn i enuhåndterlig
økonomiskposisjonsomigjenskaperkonflikt ogøkonomiskkrise.

• Kanredusererisikoenfor svindelinternt i familien. Ofteskjerdenneform for svindel vedat en i parforholdet
signererpåvegneavdenandrevedopptakavlån/kreditt. Disseforholdenekanbli ødeleggendefor familier,
ogmedbarnasomdestørstetaperne.

• Deten finnesrisikofor stigmatiseringgjennomlåntakersbehovfor hjelp fra andre.

Gevinsterfor Låntaker

• Låntakerslipper å fremskaffegammelselvangivelsefor å verifiseregjeld.
• Låntakerkanværesikkerpåat kredittvurderingensomblir gjort er basertpåkorrekt ogoppdatert

informasjon.Risikofor feilbedømningblir redusert.I tilleggkandestolepåat resultatetav
kredittvurderingengir enobjektiv indikasjonpåom de kanmakteå levemedlånet/kreditten i fremtiden.

• Slipperselvå skaffesegenoversiktoversinelånogeventuelleendringeri densistetiden for å fremleggei
søknaden.Prosessenblir mersmidig.

• Redusertriskfor å kommei betalingsproblemer(meddekonsekvenserdet har for ekstrakostnader,
begrensingi økonomiskhandlefrihetogbegrensningavtilgangtil vissetjenester)

• Redusert risikofor svindelogID-tyveri.
• Sterkerekonkurransemellomkredittyterekangi bedrevilkår til brakunder.

Gevinstfor samfunnet

• Etregisterkanredusererisikoenfor at menneskerblir økonomisketapereogfår behovfor hjelp fra
samfunnet.Detkanbidratil at barnsforhold forbedres.

• Vi vil opplevefærregjeldsordningssakersomopplevesstøtendefor samfunnetfor øvrig.
• Redusert risikofor svindelogID-tyveri.
• Etregisterkanpålangsikt væremedpåå reduserekjøpepresseti samfunnet.
• Mer effektiv frarådingspliktogstørremulighettil å leggestørrekravpåfinansbransjenfor å opptre ansvarlig.

Gevinstfor utlåner

• Økerkvalitetpåkredittvurderingenogreduserertap.
• Laveretap kangi billigereinnlåningskostnad(funding), somigjenkangibilligerekreditt/lån til låntakere.
• Redusererkostnaderfor kredittvurderingen.
• Reduserekostnaderfor fremtidig innkrevingavmisligholdtelån/kreditter.
• Redusererantall skjebnersomer mentalt slitsomtfor ansatteå forholdesegtil.
• Reduserermulighetfor svindelogkostnadmedsvindel.

Inkassoselskaper

• Enklereå drive in fordringerdatotalt beløptil inkassotrolig blir lavere.Gjeldenblir ikkeakkumulerttil et
punktder skyldnereikkeharmotivasjontil eller kangjøreoppfor seg.

Namsmann- rettsvesen

• Færretungeinkassosakervil gjøredet muligå gjennomføreinnkrevingmedbedrekvalitetogmedbedre
utfall ogmedfærresosialtapere.



2. Argumentermot et sentralt gjeldsregister

Låntaker

• Mer tilgjengeligpersonopplysningerøkerselvfølgeligrisikoenfor at noenkanmisbruke dataen.

Utlåner

• Etregistervil trolig økekonkurransen somigjenkangipresspåmarginer.
• Størrekravpåfinansbransjen.
• Størrekonsekvenservedfeil behandling/dårlig kredittvurdering.
• Kostnadfor å drive registret.

Inkassoselskaper

• Færreinkassosakerpågrunnavat sakerblir stoppeti søknadsprosessen.

Datatilsynet

• Flereregistreøkerrisikoenfor misbrukavdata.
• Etregisterekstraå regulereogføre tilsynmed.

3. Detungtveiendeargumentenemot et gjeldsregisterog motargumenter

1. Personvernhensyntilsier at vi ikke bør ha et gjeldsregister

• Etgjeldsregisterbidrar til å økemengdenavsensitivinformasjonenom Norgesbefolkningsomkan
misbrukesom det blir tilgjengeligfor feil personer/organisasjoner.Dennerisikoengjelderfor alle
typer registre(medsensitivinformasjon)i Norge,ogkanstyresmedkonsesjoner,tilgangskontroll og
revisjon/inspeksjoner.Viserikkeat et gjeldsregisterpånoenmåteer mer risikoutsatt ennandre
registretilgjengeligi dag.

2. Registeretblir ikke fullstendig! Det vil ikke inneholdealle finansielleforpliktelser (kausjonsansvar,skatte-
ogavgifts-gjeld,bidragsgjeld,private långivere,investeringsforpliktelser,utenlandskelångivere,etc.).

• Deter korrektat et slikt registeraldri vil bli 100%komplett til enhvertid. Vi seruansettat et register
somdekker90-95%avalle lån/kreditter/gjeldsforpliktelser(eksklusivesikretgjeldsforpliktelser)er
branokfor å begrensefølgene avfor stort gjeldsopptakavpersonersomikkevet sitt egetbeste.Det
fungereri Sverigeogandrestederder dehar liknenderegistre, såhvorfor skulledet ikkefungerei
Norge.

3. Kostnadenefor å etablereet registerogajourholdedet blir for store.

• Slik vi serdet er det naturligat kostnadendekkesavaktørenesombrukerregisteret.Detteblir en
naturligdel avkredittvurderingskostnaden.Dennekostnadenvil naturlignokøke,menkostnaden
somer relatert til manuellekontroller ogandreprosesservil reduseres.I tilleggvil kostnadenefor
misligholdtelån/kreditter reduseres.I tilleggvil kostnaderrelatert til behandlingavkundermed
gjeldsproblemer(gjeldsordninger,akkordforhandlingerosv.) ogsåreduseres.Totaltsett såmenervi
at totalkostnadenevil reduseresselvom kostnadenfor kredittvurderingenøkes.


