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Høring - utkast til ny lov om behandling av opplysninger i 

kredittopplysningsvirksomhet  

 

Finansdepartementet viser til høringsbrev fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 19. desember 2017, vedrørende utkast til ny lov om 

behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. 

 

Finansdepartementet er enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i at 

gode grunner taler for en fortsatt regulering av kredittopplysningsvirksomhet, og at det 

trolig er mest hensiktsmessig at dette skjer gjennom en særlig lov om 

kredittopplysningsvirksomhet med adgang til detaljregulering i forskrift. Det bør også 

som nevnt i høringsnotatet punkt 13 fastsettes overgangsregler i påvente av at de nye 

reglene kan tre i kraft.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i lovutkastet § 15 første ledd at 

kredittopplysninger bare kan utleveres til den som har saklig behov for opplysningene i 

samsvar med lovens formål, «dvs. til kredittvurdering», jf. uttalelser i høringsnotatet. At 

saklig behov knyttes til lovens formål er nytt i forhold til tidligere ordlyd, men er ikke 

ment å innebære noen realitetsendring. Videre åpnes det for at kredittopplysninger kan 

utleveres til mottakere som har hjemmel i lov til å innhente kredittopplysninger.  

 

Finansdepartementet nevner at Norges Bank i dag får utlevert kredittopplysninger fra 

kredittopplysningsforetak, ikke til konkrete kredittvurderinger, men blant annet 

begrunnet i makrohensyn og analyser av finansiell stabilitet. Departementet legger til 

grunn at Norges Bank fortsatt bør ha en slik adgang, og antar at det kan være 
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hensiktsmessig om dette fremgår direkte av lovforslaget § 15. I denne sammenheng 

vises til at Norges Banks adgang til å få utlevert gjeldsopplysninger fra 

gjeldsinformasjonsforetak til analyse-, overvåknings- og statistikkformål fremkommer 

direkte av gjeldsinformasjonsloven § 12 fjerde ledd.  

 

Ellers nevnes at det i lovutkastet § 9 første ledd nr. 10 er vist til «gjeldsregister, jf. 

gjeldsinformasjonsloven». Dette må endres til (understreket) «gjeldsinformasjonsforetak, 

jf. gjeldsinformasjonsloven».  

 

Når det gjelder forslaget til kapittel V «Tidsrommet opplysningene kan behandles», og 

herunder regler om sletting, viser Finansdepartementet for ordens skyld til at det for 

gjeldsopplysninger som utleveres fra gjeldsinformasjonsforetak til 

kredittopplysningsforetak til bruk ved utarbeidelse av kredittscoremodeller, er særlige 

regler om sletting av gjeldsopplysningene i gjeldsinformasjonsforskriften § 10, jf. § 5.  

 

Finansdepartementet ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å vurdere 

muligheten for et sentralt sperreregister, f.eks. i Brønnøysundregistrene, tilsvarende 

registeret for reservasjon mot telefonsalg og uadressert reklame, for å ivareta en reell 

mulighet for den enkelte knyttet til den foreslåtte lovfestede retten til å sperre seg mot 

utlevering av kredittopplysninger, jf. lovutkastet § 17. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Åse Natvig e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Katharina Markhus 

seniorrådgiver 
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