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Høring - forslag til ny lov om Statens innkrevingssentral

Vi viser til Finansdepartementets brev av 07.07.2010 og vedlagte høringsnotat.
Horingsnotatet har også vært forelagt Lånekassen (IK) og vi tar med deres innspill her.

Vi har følgende kommentarer:

Til § 3 Forholdet til inkassoloven
SIs virksomhet i forhold til inkassoloven er ikke eksplisitt regulert i dag. SI har lagt til
grunn at inkassoloven ikke gjelder, med unntak av § 8 om god inkassoskikk. Plikten til å
følge "god inkassoskikk" er en overordnet etisk norm som også gjelder for SI. Etter § 1
første ledd tredje punktum, viker inkassoloven for bestemmelser i eller i medhold av
annen lov. For innkreving av krav som knytter seg til utdanningslån, innebærer dette blant
annet at størrelsen på gebyr ved for sen betaling følger forskriften om tilbakebetaling av
utdanningslån og ikke inkassolovens bestemmelser.

Når det gjelder skillet mellom fremmed- og egeninkasso ved innkreving av studielån på
mkIlertidig basis, er forholdet mellom LK og SI organisert som ett oppdragsgiver— ,
oppdragstakerforhold. Samarbeidet er nærmere regulert i samarbeidsavtalen mellom
partene. En slik løsning innebærer etter vår oppfatning at SIs virksomhet i denne
sammenhengen ikke er inndriving av egne krav. Vi støtter forslaget om å ikke gi
inkassoloven anvendelse på SIs virksomhet, med unntak av forslaget til bestemmelsen i §
3 hvor prinsippet om god inkassoskikk foreslås Iovfestet.

Til §  6 — Motregning
Vi støtter forslaget om at SI gis utvidet motregningsadgang, slik at alle krav som innkreves

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Administrasjons- og Saksbehandler
Postboks 8119 Dep Akersg. 44 stm ttak@kd.de .no utviklingsavdelingen Anniken lange
0032 Oslo www.kunnskapsdepartementetnoTelefon 22 24 74 11 22247522

Org no. 872 417 842 Telefaks 22 24 27 30



gjennom SI kan motregnes i tilgodebeløp på skatt. Motregning innebærer en effektiv
oppgjørs- og dekningsmåte som ikke påfører skyldneren ekstrautgifter som andre
tvangstiltak etter tvangsfullbyrdelsesloven kan gjøre.

Til § 7—Forsinkelsesrenter
Det forslås at forsinkelsesrenter beregnes fra det tidspunktet kravet er overført til SI og
frem til betaling skjer, dersom det ikke i lov eller forskrift er bestemt annet. LKs
rentepåslag ved forsinket betaling er regulert i forskrift om tilbakebetaling av studielån §
2-1. For permanent overførte krav er tilsvarende regulering gjort i § 25-1. Det forutsettes
derfor at forslaget ikke får betydning for innkreving av studielån.

Til § 8 - Lemping
Bestemmelsen i § 8 annet ledd åpner for å lempe krav av billighetshensyn. Kravet kan
settes ned helt eller delvis selv om betalingsfilbudet ikke gir bedre dekning enn fortsatt
innfordring. Det er presisert i forslaget at bestemmelsen er en sikkerhetsventil for helt
ekstraordinære tilfeller som dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker. I
høringsnotatet legges det til grunn at en for liberal lempingspraksis vil kunne svekke
betalingsmoralen og at lemping av krav bare kan skje dersom dette ikke vil virke støtende
eller svekke den alminnelige betalingsmoralen. Det legges videre opp til at nærmere
regulering av adgangen til å lempe krav bør finne sted i forskrift, instruks eller avtalen
mellom SI og den enkelte oppdragsgiver.

Regelverket knyttet til tilbakebetaling av utdanningslån åpner for sletting av påløpte renter
i gitte situasjoner, blant annet sykdom. Videre slettes utdanningslån ved dødsfall. LK
mener derfor det kan være hensiktsmessig å regulere den nærmere adgangen til lemping
av krav av billighetshensyn i samarbeidsavtalen mellom SI og LK. Vi støtter derfor
forslaget, hvor det åpnes for nærmere regulering.

Til nytt romertall ii i kapittel 2 i tvangsfullbyrdelsesloven-tvangsdekning i enkle pengekrav
Vi støtter også forslaget som innebærer at SI kan gjennomføre tvangsdekning av
innestående på bankkonti, dette vil være både praktisk og ressursbesparende og dessuten
rimeligere for skyldneren.

Med hilseiv

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør
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