
  

 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Besøksadresse: 

Henrik Ibsens gate 90 

NO 0255 Oslo 

Postadresse: 

P.O. Box 2900 Solli 

NO-0230 Oslo 

Tel +47 22 54 17 00 

Fax +47 22 56 17 00 

E-post 

info@virke.no 

Bankgiro 

6030.05.18543 

Org nr. 

970 134 646 MVA 

 

www.virke.no  

 
Barne- og familiedepartementet 

att: Ingvild-Bilstad.Neraasen@bfd.dep.no 
 
   
 
 
   

 
 
Deres ref: Ingvild Bilstad Neraasen 

Oslo, 15.januar 2020   
  

 

 

 

Innspill til gjeldsordningsloven 

  

Vi viser til Barne- og familiedepartementets oppfordring om innspill til gjeldsordningsloven. Vi 

har forstått det slik at departementet nå er i en kunnskapsinnhentingsfase og arbeider med å 

kartlegge utfordringer med dagens regelverk, med tanke på en revisjon av dagens lovverk. Vi 

ønsker med dette å stille oss til disposisjon for Barne- og familiedepartementet som deltager i 

fremtidig arbeidsgruppe/-utvalg eller som leverandør av fakta og tall fra inkassobransjen når 

det kommer til områder som berører gjeldsordningsloven.  

 

Om Virke inkasso  

Virke inkasso er Hovedorganisasjonen Virkes bransjeenhet for inkassonæringen. 

Bransjeforeningen representerer majoriteten av norske inkassoforetak og har som formål å 

legge til rette for en profesjonell inkassonæring som utøver sin virksomhet på en måte som er i 

tråd med samfunnets og myndighetenes forventninger.  

 

Våre overordnede vurderinger 

Vi vil innledningsvis påpeke at en kunnskapsbasert tilnærming til gjeldssaker og inkasso er 

nødvendig for å løse de utfordringene som forslaget peker på. Derfor må både bransjen, 

Stortinget og regjeringen jobbe sammen for å finne de beste løsningene, som kan ivareta 

summen av hensyn. 

 

Inkassobransjen er enig i at dagens gjeldsordningslov har forbedringspotensial. Inkassobransjen 

har i dag et særlig viktig ansvar overfor de som skylder penger og vi jobber i dag med å 

håndtere saker på en mest mulig skånsom og effektiv måte. Bransjen hjelper blant annet de 

som sliter mest gjennom tiltak som gjeldsordning, en ordning som gir privatpersoner 

muligheten til å få orden på sin privatøkonomi. Bransjen har derimot ikke vært nok flinke til å 

synliggjøre arbeidet med utenomrettslige løsninger. Dette er utfordringer som bransjen selv er 

med på å adressere og finne løsninger på.  

 

Når det kommer til departementets ønske om innspill til konkrete endringer viser vi til de 

enkelte selskaps innspill i denne fasen. Vi vil også henvise til arbeidet som nå pågår med ny 

inkassolov. Her har Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnt en arbeidsgruppe som skal 

vurdere endringer i inkassoloven, og dette arbeidet skal være ferdigstilt i januar 2020. 
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Gjeldsordningsloven vil bli omtalt og vi erfarer at det kommer forslag til endringer opp mot 

dette lovverket i rapporten. Virke Inkasso håper dermed at revisjonen av gjeldsordningsloven 

også ses opp mot de eventuelle forslagene til ny inkassolov.  

 

Som deltager i revisjonen av inkassoloven, vil vi i Virke Inkasso med dette stille oss til 

disposisjon for Barne- og familiedepartementet som deltager i revisjonen av 

gjeldsordningsloven om ønskelig. Virke Inkasso kan også bistå med fakta og tall fra bransjen om 

det er et ønske fra departementet. Virke Inkasso vil også delta i den offentlige høringsrunden.  

 

 

 

Oslo, 15. januar 2020 

 

 

Aleksander Nordahl /s/                         
Leder Virke inkasso        

 
 

 


