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Høringsuttalelse om forslag til gjeldsregisterloven 
 

 

Fylkesmannen i Østfold viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev datert 24. 

november 2016 med høringsnotat til forslag om registrering av enkeltpersoners gjeld. 

 

Vi støtter forslaget til lov om enkeltpersoners gjeld med formål å legge til rette for mer presise 

kredittvurderinger, for å bidra til å forebygge at husholdninger får gjeldsproblemer. I vårt 

arbeid med å understøtte NAV- kontorenes økonomiske rådgivning til privatpersoner og 

samarbeidet med namsmennene i fylket,  ser vi at det i økende grad er forbruksgjeld som 

fører til at enkeltpersoner og familier kommer i vanskelige økonomiske situasjoner.  

 

Flere av landene som nevnes i punkt 5.6 i høringsnotatet registrerer positive data. Det 

nevnes undersøkelser som tyder på at økt informasjonstilfang og særlig positive data gjør 

kredittyter bedre i stand til å forutse om kunden står i fare for å misligholde kreditten eller 

ikke. Vi mener at også at låntaker vil kunne ha fordel av registering av positive data fordi 

sannsynligheten for å få lån eller kreditt vil øke når lånesøkere kan vise til at de overholder 

sine betalingsforpliktelser. 

 

Når det gjelder forslaget om hvilke foretak som kan få utlevert opplysningene fra 

gjeldsregisteret, mener vi det er riktig å opprettholde at det ikke utleveres til flere enn de som 

lovforslaget legger opp til i gjeldsregisterloven § 3-3.  

 

En fastsatt maksimalrente på forbrukskreditt og markedsbegrensninger er ikke en del av 

lovforslaget, men beskrives som alternativer til gjeldsregister i punkt 9.3. Det er vår 

oppfatning at maksimalrente på forbrukskreditt vil styrke kredittgivers insitament til å 

begrense utlån til kunder som har vansker med å betale sin gjeld. Tilsvarende mener vi 

begrensninger i markedsføringen vil føre til lavere etterspørsel etter forbrukslån.  

 

Som tillegg til gjeldsregisterloven mener vi at maksimalrente på forbrukskreditt og 

markedsbegrensninger bør vurderes for å forhindre at flere forbrukere får økonomiske 

problemer. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Elisabeth Lilleborge Markhus e.f. Nina Westby Evensen 

fylkeslege seniorrådgiver 
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