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Statens innkrevingssentral (SI) viser til ovennevnte høring fra Justisdepartementet av 7. april 2011.
SI tiltrer forslaget.

SI vil gi bemerkninger til direktivets kapittel 6 Adgang tiI databaser, hvor artikkel 16 nr. 1
ornhandler adgang til databaser i forbindelse med kredittvurdering.

I 2008 etablerte SI og satte i drift en utleggsdatabase (UB). UB er et register over samtlige
utleggsforretninger. Databasen tar vare på og videreformidler opplysninger om utlegg som
avholdes av alle namsmyndigheter. All informasjon i UB gjøres tilgjengelig for namsmyndigheter
gjennom vask eller oppslag, og deler av informasjonen videreformidles til Lesøreregisteret i
Brønnøysund og videre til kredittinformasjonsbyråer. Denne informasjonen brukes som grunnlag
for kredittanrnerkninger og tinglysninger. Alle som i dag leverer opplysninger til UB er pålagt å
gjøre oppslag i UB før nye utlegg tas. Pålegget er hjemlet i utleggsregistreringsforskriften og
formålet er å sikre unødig belastning for saksøkte og dens arbeidsgiver.

UB omfatter per i dag registrering av trekk, intet til utlegg og utleggspant besluttet av SI og
alminnelig namsmann. Registreringen gjelder utleggspant som ikke skal registreres i et
realregister. Fra oktober/november 2011 tar vi sikte på å inkludere trekk og pant fra
Skattedirektoratet og NAV inn i UB, Fra oppstart i 2008 er det prosessert i overkant av 1,7 millioner
transaksjoner i databasen. Volumet forventes å øke med ca, 25 % når Skattedirektoratet og NAV
også tilknyttes UB.

I forbindelse med U13-prosjektet ble det også laget et felles elektronisk mottak på SI for mottak og
levering av meldinger og data. Alle grensesnitt inn og ut av utleggsdatabasen er implementert
med bruk av webservice og standardiserte meldinger på XML-format, dvs, meget moderne
tekniske løsninger.

SI er også i gang med å se på muligheten for å kunne etablere og drifte et gjeldsregister.
Gjeldsregisteret skal inneholde en landsdekkende fortegnelse over privatpersoners lånesaldo på
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usikret gjeld. Et slikt register vil bidra til bedre kredittvurdering, samt å gjøre det vanskeligere å
oppta lån og kreditter uten å opplyse om eksisterende gjeldsforpliktelser.

En rekke av de tekniske og sikkerhetsmessige problemstillingen som vil reises rundt etablering av
en slik database, har mye til felles med etableringen av UB hos SI. SI mener at det er mulig at vi
kan etablere et slikt register med lave kostnader ved å gjenbruke deler av datamodell, design,
samt kompetanse fra UB. SI har opparbeidet en meget bra kompetanse og erfaring rundt
utvikling og forvaltning av denne type register hvor det stilles høye krav til kvalitet, sikkerhet,
oppetid og ytelse. Denne kompetansen er helt klart noe som kan gjenbrukes og utnyttes i
forbindelse med utvikling og drifting av en database som nevnt i artikkel 16.

SI har gjennom prosjekter som UB og andre samhandlingsprosjekter gjennomført en rekke tiltak
som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn i konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet. Elektronisk kommunikasjon med godkjente brukeresikres med tilfredsstillende
kryptering og betryggende metode for autentisering av kommunikasjonspartene.

SI er i ferd med å innføre nye elektroniske tjenester på nett og etablerer derfor en helt ny
sikkerhetsarkitektur som blir den nye plattformen for å sikre elektroniske tjenester på nett. Vi vil
etablere en sikkerhetsarkitektur som kan levere og ivareta sikkerhet og autorisasjoner på en
helhetlig måte. Denne forventes å være ferdig implementert i løpet av første halvår.

Med begrunnelse i ovenstående vil SI tilby oss å utvikle og drifte en slik database som det
forutsettes at hver medlemsstat har, jf. direktivets artikkel 16.
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