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Høring – endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften 
 
Vi viser til høringsnotat av 11.10.2021 med høringsfrist 10.01.2022, og ønsker å knytte noen kommentarer til 
punkt 8.5 om kunngjøring og punkt 9.1 om årsak til opphevelse av gjeldsordning.  
 
Åpning av gjeldsforhandling, samt frivillig og tvungen gjeldsordning, skal registreres i Løsøreregisteret, jf. 
gjeldsordningsloven § 7-1 første ledd. Det er namsmyndigheten som sørger for registreringen, jf. § 7-1 tredje 
ledd. Brønnøysundregistrene bemerker at departementet i høringsnotatet punkt 7.5 senker terskelen for at en 
skylder kan få innvilget gjeldsordning mer enn en gang. Dette kan resultere i flere gjeldsordningssaker, noe som 
igjen kan gi økt dokumentinnkomst til Løsøreregisteret. Løsøreregisteret mottar i dag over 80 prosent av 
dokumentene digitalt. Innsending av gjeldsordning til Løsøreregisteret er imidlertid fortsatt papirbasert. Det er 
vår vurdering at det ikke er noen hindringer i dagens regelverk for å etablere en digital løsning for 
innrapportering fra namsmyndigheten. Med bakgrunn i dette har Brønnøysundregistrene opprettet dialog med 
Skatteetaten for å kunne etablere en slik digital løsning på sikt. En digital løsning vil legge til rette for å 
automatisere saksbehandlingen i Løsøreregisteret.  
 
Brønnøysundregistrene foreslår på bakgrunn av dette at det gis en bestemmelse som angir at Løsøreregisteret 
kan treffe vedtak basert på helautomatisert saksbehandling, slik at vi har en klar hjemmel til å digitalisere vår 
saksbehandling. 
 
Punkt 8.5 – endringer i gjeldsordningsloven § 3-2 – kunngjøring  
Brønnøysundregistrene stiller seg positive til forslaget om at åpning av gjeldsforhandlinger for fremtiden skal 
kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. En slik endring fordrer tekniske 
tilpasninger som må koordineres med vår utvikling av ny registerplattform. Det er derfor viktig for 
Brønnøysundregistrene at departementet tar hensyn til dette når det gjelder tidspunkt for ikrafttredelse av denne 
bestemmelsen.  
 
Vi mener videre at det er behov for å regulere hvor lenge en kunngjøring skal være offentlig før den slettes. En 
slik hjemmel vil bidra til å sikre at personopplysninger ikke blir liggende offentlig tilgjengelig lengre enn 
nødvendig. Denne fristen kan f.eks. knyttes til maksimal fordringsfrist (6 uker) eller til det tidspunkt når åpningen 
slettes i Løsøreregisteret, jf. gjeldsordningsloven § 7-1. 
 
Punkt 9.1 - årsak til oppheving av gjeldsordning  
På side 49 i høringsnotatet vises det til at det ikke føres noen nasjonal statistikk over opphevelser av 
gjeldsordninger. I tidligere dialog med Brønnøysundregistrene har departementet fremhevet et behov for å 
hente ut statistikk fra Løsøreregisteret som viser grunnlaget for sletting av gjeldsordning. Det er i dag ikke mulig 
å hente ut slik statistikk fra Løsøreregisteret. I forbindelse med modernisering av Løsøreregisteret på ny 
registerplattform, vil det bli lagt til rette for registrering av slettegrunnlag. En forutsetning for slik registrering er 
imidlertid at namsmannen oppgir årsak til oppheving av gjeldsordning i slettemeldingen. Det bør derfor vurderes 
om det er hensiktsmessig å etablere en hjemmel som pålegger namsmannen å oppi grunnlaget for sletting når 
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gjeldsordningen slettes i Løsøreregisteret. Det er i så fall naturlig at dette inntas og presiseres i 
gjeldsordningsloven § 7-1.  
 
Vår oppfatning er at namsmannen i henhold til gjeldsordningsloven § 7-1 skal sørge for sletting av 
gjeldsordninger i Løsøreregisteret når gjeldsordningsperioden er avsluttet. Det bør likevel vurderes om det er 
behov for å regulere muligheten for at Løsøreregisteret kan slette gjeldsordninger av eget tiltak dersom slik 
sletting ikke blir mottatt innen f.eks. 30 virkedager etter at gjeldsordningsperioden er utløpt. Dette for å sikre 
ivaretakelse av personvernet og registerkvaliteten. En frist på 30 virkedager vil ta høyde for forlengelser av 
gjeldsordningsperioder som blir gjennomført nært opp til opprinnelig gjeldsordningsperiode. 
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