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 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
 
Spillavhengighet Norge 
Drabeng 
9060 Lyngseidet        11.02-13 
 

 
Høringssvar angående Gjeldsregister 

Spillavhengighet Norge har gjennom 10 år snakket med berørte familier av spillavhengighet. 

Gjennom dette arbeidet ser vi at utviklingen i forhold til gjeldsproblemer øker raskt. I 2012 

vedtok årsmøte at Spillavhengighet Norge ønsker å støtte opp om arbeidet i forhold til 

gjeldsregister. 

Hver uke leser vi i media at flere og flere får betalingsproblemer, trass i flere tiltak som er 
satt i verk siste årene. Vi vet at spillavhengige er en del av denne statistikken, og at følgene 
av de store betalingsproblemene er at mange spillavhengige  
Og deres familier blir satt i uholdbare situasjoner. Spillavhengighet er i dag registrert som en 
sykdom som gir rett til helsehjelp, og erfaringene er at behandling i svært mange tilfeller har 
gode resultater. Men hva hjelper det når den spillavhengige og dens eventuelle familie og 
barn sitter igjen ruinert? Kan gjeldsproblemene føre til at unødvendig mange barn vokser 
opp i fattigdom? At det blir flere skilsmisser og samlivsbrudd, som igjen kan påvirke barna 
negativt? Kan gjeldsproblemene føre til at sykemeldinger, uførhet og selvmordsraten blant 
spillavhengige og deres pårørende stiger? Om ikke pengespillingen tar livet av en, så tar 
gjelda livet av en. 
 

Finansinstitusjonene mangler informasjon 

En spillavhengig er selv ansvarlig for sine valg og sine metoder for å finne penger til å støtte 
sitt misbruk. Men det er også slått fast i Straffelovens ikrafttredelseslov §12 fra 1902 at det 
ikke er lov å låne ut penger som går til pengespill.  
De siste årene er det satt i verk mange tiltak for å kunne redusere en pengespillers 
muligheter til å bruke penger på spill. Bl.a. at norske bank- og kredittkort ikke kan brukes på 
gamblingregistrerte virksomheter, og at bankene har fått innskjerpet kravene til 
frarådingsplikt. Å bruke et nøytralt penge overførselsbyrå for å kunne bruke norske bank- og 
kredittkort på f.eks. nettcasino er ingen sak. Et raskt google-søk vil gi deg mange oppskrifter 
på hvordan du omgår reglene, det har også vært tilfeller der gamblingsider på internett har 
publisert hvordan en kan omgå systemet for de som har kortsperre. Og hvordan skal 
finansinstitusjonene kunne vurdere sin frarådingsplikt når de ikke har noe annet grunnlag 
enn fjorårets ligning og den informasjonen personen selv velger å fortelle? 
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Mange spillavhengige, og andre, klarer i dag å skaffe seg mye gjeld på kort tid, i mange 
tilfeller hundretusener, og til og med flere millioner på så kort tid som få måneder. Et 
eksempel er en som i løpet av under ett år klarte å få 3,5 millioner i forbruks- og 
kredittkortgjeld som gikk til å dekke hans pengespill. Hvordan går dette an? Og hvordan kan 
dette skje uten at noen oppdager det? Igjen, her er oppskriften enkel: Finansinstitusjonene 
har ingen steder annet enn forrige års ligning å sjekke at opplysningene de får er riktige. De 
får ikke vite at i inneværende år har denne personen allerede mange andre usikret lån hos 
andre kreditorer 
 

Hvorfor gjeldsregister? 

Hvordan kan dette løses? Vi mener at et felles gjeldsregister er veien å gå, et register som 
oppdateres jevnlig og som finansinstitusjonene kan basere sin kredittsjekk på. 
Generalsekretær Thor A. Andersen i Norske Inkassobyråers Forening (NIF) uttaler til NA24 
13.april 2012: «Med dagens system sitter saksbehandlere i banker og andre 
kredittinstitusjoner rett og slett med for lite informasjon til å kunne gi en faglig trygg 
vurdering... Mange får lån og kreditt som de absolutt ikke skulle hatt og risikerer dermed å 
påføre seg selv uoverstigelige økonomiske problemer.»  
I 2008 hadde regjeringen en utredning om gjeldsregister, den gangen kom de frem til at det 
ikke var nødvendig. Men i ettertid så dukker dette opp igjen pga. at det er et økende 
problem at flere får så store betalingsproblemer at både enkeltpersoner og familier går til 
grunne. Det som har stoppet forslaget før har i stor grad vært spørsmålet om personvernet, 
men vi kan ikke se at det argumentet kan veie så tungt i og med at dette er opplysninger 
som kommer frem i dag gjennom ligningsattesten uansett. Forskjellen er at opplysningene 
blir jevnlig oppdatert, og ved at en kan skjerpe kravene for hvem som skal ha tilgang til 
denne oppdaterte informasjonen kan en sikre at det kun er f.eks. banker og andre 
finansinstitusjoner som har full tilgang til gjeldsregisteret.  
 

Fra høringsnotat: 

3.1 Kreditt sikret ved kausjon og beløpsgrense. 
Vi mener at slik kredit bør registreres, da dette ofte opptrer ved at en med 
betalingsproblemer gjerne prøver å refinansiere gjennom å få med noen til å kausjonere. 
Dette bør derfor komme opp slik at en kan unngå at risikoen for kausjonistene blir 
unødvendig høy. 
Vi ser at en beløpsgrense er hensiktsmessig, men at denne ikke bør være for høy. I mange 
tilfeller til spillavhengige ser vi at de har 10-30 ulike kreditorer og da kan totalbeløpene blir 
svært høye. Vi ser selvsagt at en lav beløpsgrense kan gi ekstra arbeid, men mener likevel at 
den nedre grensen ikke bør overstige kr.5000.  
3.2 Innvilget kreditt og saldo, opplysninger som skal registreres 
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Vi mener at innvilget kreditt bør registreres da dette er et potensielt låneopptak uten annen 
grensesetting. Hvilken saldo som er brukt til enhver tid mener vi kan bli for komplisert å 
registrere, dette kan jo endres fra dag til dag, time til time. Det viktigste er det potensielle 
uttaket. 
Når det gjelder hvilke opplysninger som skal registreres mener vi at registeret bør inneholde: 
Kredittyter, kredittype, saldo eller innvilget kreditt per lån. I tillegg bør det være registrert 
om personen er under gjeldsordning, har betalingsanmerkninger eller tvangsinndragelser. 
3.3 Rapporteringsplikt 
Offentlig modell: Konsekvensene for finansforetakene blir ekstraarbeid med at 
rapporteringen må et steg videre. Men per i dag registrerer de disse opplysningene selv for 
intern bruk, vi mener derfor at det ikke bør bli for krevende å rapportere dette videre. 
Uansett mener vi at de evt. ekstra kostnadene de får ved å følge rapporteringsplikten tas 
tilbake i færre misligholdte lån og kreditter. 
Privat modell: Selv om det bør være høy egeninteresse for rapportering er vi skeptiske til at 
det skal være frivillig. Vi er redd for at særlig aggressive finansinstitusjoner vil la være å 
rapportere av frykt for å få færre kunder. 
I forhold til dobbelt registrering mener vi at det kan løses gjennom informasjon slik som 
kredittkortnummer eller lånenummer. Da vil en kunne se om det forekommer 
dobbeltregistreringer. 
3.4 Oppdateringsfrekvens 
På vegne av spillavhengige som kan bli desperate i sin pengejakt er vi interessert i at 
registeret oppdateres så ofte som mulig, maks frekvens en gang i mnd. Dette på bakgrunn av 
at vi kjenner til historier om spillavhengige som har fått innvilget kreditt og forbrukslån for 
over millionen på så liten tid som et par måneder. 
Vi vil tro at det enkelt kan lages en teknisk løsning for å rapportere saldo fra 
finansforetakenes interne register. At registeret har en importmodul som disse filene kan 
leses inn i. På den måten kan dette føres inn i f.eks. en nattkjøring til en satt dato i måneden. 
Da må bransjen bare bli enige om et felles identifikasjonsnummer slik at informasjonen 
matches. 
3.5 Utlevering 
Alternativ 1 er for oss det mest riktige, vi ser ingen grunn for at andre enn kredittytere skal 
kunne søke opp informasjonen i registeret. 
Det eneste er at vi mener at ektefelle eller kommende ektefelle bør kunne få denne 
informasjonen da dette kan ha stor innvirkning på ekteskapet med tanke på f.eks. 
forsørgelsesplikt. Slik kan en beskytte ektefelles eiendeler mot kreditorer. 
Vi mener alternativ 1 er mest riktig også ved privat modell. 
 

Hvordan kan et gjeldsregister hjelpe spillavhengige og deres pårørende? 

Vi har fokus på hvordan dette kan hjelpe de spillavhengige og deres familie og pårørende. Vi 
håper og tror at dette kan hjelpe til at spillegjelden ikke blir uoverkommelig. Og at dette 
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igjen fører til at den spillavhengige, deres barn og andre pårørende ikke blir unødvendig 
skadelidende av samme grad som i dag. Vi håper at flere skilsmisser og samlivsbrudd kunne 
vært unngått når de slipper å forholde seg til uoverkommelig gjeldsproblemer. Og at færre 
barn av spillavhengige skal måtte vokse opp med anstrengt økonomi. At livet skal føles at det 
er verdt å leve og kjempe for. 
 
 
 
Mvh 
Lill-Tove Bergmo 
Leder Spillavhengighet Norge 
 
På Vegne av styret.  
 
 
 


