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HØRINGSNOTAT- FORSLAG TIL NY  FORSKRIFT  OM MELDEPLIKT TIL AA-
REGISTERET

Norske  Inkassobyråers Forening, (heretter benevnt som NIF ) oversender med dette sine uttalelser til  Arbeids-
og inkluderingsdepartementets høringsnotat med forslag til ny forskrift  om meldeplikt til AA-registeret.

Systematikken i høringsuttalelsen følger departementets høringsnotat.

Høringsfrist 15.august 2006.

Følgende skal bemerkes:

Generelle kommentarer:
NIF er  svært positive til at det nå legges opp til en åpning  for private  aktører og i denne sammenheng
inkassobyråer spesielt for tilgang  til AA- registeret .  Dette vil etter vår oppfatning være et stort steg i riktig
retning for å effektivisere bruken av offentlige ressurser samt redusere unødvendig påføring av kostnader til
mennesker som allerede har en vanskelig økonomisk situasjon .  Det vises i denne forbindelse  til vårt brev av
1.juni 2005  til departementet,  som er delvis inntatt i høringsbrevet . (Kopi følger vedlagt)

Bilag 1: Kopi av brev datert l.juni 2005

Ad. § 3 nr 2 Arbeidstakerbegrepet
Inkassobransjen vil til beste for skyldnere og kreditorene benytte arbeidstakerregisteret i stort omfang, dersom
bransjen gis slik tilgang. AA-registeret vil tillegges stor positiv og negativ troverdighet. Det er derfor viktig at
registeret holder høy kvalitet og at brukerne kan stole på at personer som ikke er registrert, heller ikke kan
antas å være i inntektsgivende arbeid.

Registerets troverdighet ville etter NIFS syn være større om arbeidstakerbegrepet som definert i § 3 nr 2, 1 ledd
ikke ble supplert av 2 ledd .  Inkassobransjens erfaring er at de "profesjonelle "  skyldnerne med manglende
betalingsvilje ,  vil utnytte registerets organisering og finne tilpasninger for å unngå lønnstrekk, nettopp ved å
organisere sitt arbeid under konstruksjoner som § 3 nr 2,  2 ledd åpner for. På denne måten vil disse kunne
fremstå uten inntektsgivende arbeid uten at dette fremgår  av AA- registeret.
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NIF vil derfor foreslå  at man fjerner  § 3 nr 2, 2 ledd.

Ad. § 10
NIF kan ikke se noen negative aspekter ved at inkassobransjen og andre private aktører gis tilgang til AA-
registert når allmenne interesser tilsier at disse gis. Opprettelsen av en slik tilgang vil være i tråd med de
politiske signaler som er gitt rundt tilgj engeliggjøring av offentlig informasjon til beste for det norske
næringsliv og andre.

Det foreslås at Inkassobransjen spesielt nevnes enten under § 10 1 ledd eller dersom dette er tiltenkt forbehold
offentlige myndigheter, at dette inntas i nytt 3 ledd 1 punktum.

Etter NIFs formening ville det være en fordel om virksomheter som gis særskilt tilgang, slik som vår bransje,
spesifiseres under § 10 i nytt 3 ledd på lik linje med angivelsen som er gjort for offentlige organer i 1 ledd.

Dette kan for vår bransje som eksempel inntas i nytt 3 ledd 1 punktum på denne måte:

"Virksomheter som driver Inkassovirksomhet i medhold av inkassobevilling etter inkassoloven eller
inkassovirksomhet i medhold av advokatbevilling"

Formuleringen sikrer at kun virksomheter som er undergitt tilsyn av henholdsvis Kredittilsynet eller
tilsynsrådet for advokatvirksomhet omfattes.

Dette vil skape en klarere forskrift som på en tydeligere måte legaliserer de private aktørers rettmessige bruk
av registeret.

Med vennlig hilsen
Norske Inkassobyråers Forening
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Generalsekretær
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