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HØRINGSUTTALELSEOM FORSLAGTIL LOVOM REGISTRERINGAV ENKELTPERSONSGJELD

NOVA har mottatt høringsnotat om forslag til Lov om registrering av enkeltpersoners gjeld
(gjeldsregisterloven) og vil i den anledning avgi følgende uttalelse:

Det er på høy tid at det innføres et slikt register over usikret gjeld. Det kan både forhindre at personer
stifter mer gjeld enn de kan betjene og samtidig føre til at denne del av lånemarkedet vil fungere mer
effektivt. De siste 15 årene har NOVA gjennomført flere undersøkelser av norske husholdningers
låneopptak. Både i den første rapporten publisert i 1999 («Å betale for sent. Dårlig råd eller dårlig
moral?» NOVA-rapport 3/99) og i en tilsvarende rapport publisert i 2014 («Husholdningenes gjeld
og formue høsten 2012» NOVA-notat 1/14), ble det konkludert med behovet for et slikt register.
Vi vil også nytte anledning til å påpeke en mangel ved det foreliggende forslag. Til forskjell fra
forskrift for boliglån, er det ikke foreslått noen frarådingsplikt. Departementet bør overveie om å få
en slik plikt inn i selve loven, eller se til at loven hjemler at dette kan innføres gjennom forskrift.
Fraværet av et slikt register har medført at utlånerne ikke har noen god oversikt over lånsøkernes
samlede gjeld. Departementet bør vurdere om långivere, med tilgang til et slikt register og dermed
et langt bedre informasjonsgrunnlag, i større grad selv må bære tapene dersom de allikevel skulle
innvilge lånesøkere mer lån enn deres økonomi tåler.
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