
Finans departementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Høring om ny lov om Statens innkrevingssentral

Deres ref. Vår ref.

04/3782 SL KSTE/PBU 2010002697 -

DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Dato
13.10.2010

Vi viser til Finansdepartementets brev av 07.07.2010 vedrørende høringsnotat med forslag
til ny lov om Statens innkrevingssentral. Lovforslaget reiser enkelte personvernrelaterte
spørsmål som vi ønsker å belyse nærmere.

Det legges opp til en betydelig utvidet mulighet for Statens innkrevingssentral (SI) til å
innhente opplysninger om skyldneres inntekts- og formuesforhold. Adgangen til å inn-
hente data skal ikke lenger begrense seg til å hente opplysninger direkte fra dem som
besitter et dekningsobjekt, men skal gjelde overfor alle som har opplysninger om inn-
tekts- og formuesforhold generelt. Dette kan for eksempel åpne for at SI kan innhente
opplysninger fra forsikringsselskap om skyldners forsikring av et formuesgode. Det
framgår ikke klart om dagens begrensning med tanke på masseinnhenting av opplys-
ninger skal videreføres eller avvikles. Siden temaet ikke er drøftet i tilknytning til de
foreslåtte regelendringene, legger FAD til grunn at ordningen videreføres, og at SI også
i framtiden må identifisere enkeltsaker som de etterspurte opplysningene kan knyttes
til. FAD legger videre til grunn at det også i framtiden må være en viss sannsynlighet
for at tredjeperson faktisk besitter den informasjonen SI etterspør.

Når SIs adgang til å innhente opplysninger blir utvidet, utvides også andre nams-
myndigheters tilgang til opplysninger, da disse kan hente opplysninger fra SI. Dette
gjør at ikke bare staten som kreditor, men også private kreditorer, får økt informasjons-
tilfang som er tilgjengelig for dem i inndrivingsprosessen. Finansdepartementet synes
ikke å ha vurdert eventuelle personvernkonsekvenser av dette, men uttaler kun at
personvernhensyn kan tale mot utvidelsen, for deretter å vise til at de ansatte i SI har
taushetsplikt om opplysninger de får kjennskap til i sitt arbeid. FAD påpeker i denne
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forbindelse at spredning av opplysninger som ikke er offentlig kjent og offentlig
tilgjengelig kan oppleves som et personverninngrep for den registrerte uavhengig av
om mottaker av opplysningene har taushetsplikt. Inngrepet vil kunne forsterkes ved at
det ikke bare er ansatte ved SI som vil kunne få tilgang til opplysningene, men også
ansatte ved andre namsmyndigheter. Når taushetsbelagte opplysninger utleveres, er
det FADs vurdering at de registrerte bør få et varsel om dette slik at de settes i stand til
å ivareta sine interesser overfor dem som besitter opplysningene.

FAD viser til at kredittopplysningsbyråene har plikt til å sende gjenpart til omspurte
privatpersoner når det utleveres kredittopplysninger om dem. Vi vil anbefale at
tilsvarende ordning innføres når SI innhenter opplysninger om inntekts- og formues-
forhold. Av praktiske årsaker bør gjenpartsplikten påhvile SI, og ikke den tredjepart
som avgir informasjonen. Gjenparten bør inneholde informasjon om hvilke opplys-
ninger SI har innhentet, og hvem som er kilde. Gjenparten bør sendes umiddelbart
etter at SI har mottatt opplysningene. På denne måten gis den registrerte informasjon
om hvem som besitter informasjon om ham/henne, noe som i mange sammenhenger
er en forutsetning for å ivareta sine interesser i en sak. En slik gjenpartsplikt vil et
stykke på vei samsvare med kravene til varsling i personopplysningsloven § 20.

I lovutkastet § 5 annet punktum foreslås det at enhver skal ha rett til innsyn i de
opplysninger som SI lagrer elektronisk og som er tilgjengelig for andre namsmyndig-
heter. I samsvar med personopplysningsloven § 18, legger FAD til grunn at de
registrerte har full innsynsrett i alle personopplysninger som er registrert om dem hos

-SI. Dette synes også å være i overensstemmelse med høringsnotatets sitat fra Ot.prp.
nr. 66 (2004-2005) s. 28 flg. om endring i straffeprosessloven § 456.
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