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UTREDNING OM GJELDSREGISTER I NORGE
HØRINGSUTTALELSE FRA DEN NORSKE DOMMERFORENING

Det vises til departementets brev datert 9 mai 2008 med vedlagt høringsnotat.
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Den Norske Dommerforeningens lovutvalg for gjeldsforhandling og konkurs har følgende
bemerkninger til høringsnotatet:

Formålet med gjeldsregisteret skal først og fremst være å redusere antallet uønskede
låneopptak fra personer med svak betalingsevne. Etter Dommerforeningens syn vil et
gjeldsregister ikke være et hensiktsmessig virkemiddel for å begrense gjeldsproblemene hos
privatpersoner. Det vises særlig til utvalgets vurderinger i utredningen punkt X, som
Dommerforeningen slutter seg til.

En kredittvurdering baseres på en totalvurdering av flere forhold, i første rekke betalingsvilje,
betalingsevne og den sikkerhet som lånsøkeren kan tilby. Betalingsevnen vil blant annet
avhenge av lånsøkerens inntekt, faste utbetalinger, likviditet og netto formue. Et gjeldsregister
vil derfor bare kunne påvirke den delen av kredittvurderingen som baserer seg på lånsøkerens
brutto gjeldsforpliktelser, og ikke de øvrige faktorer som er relevante å ta i betraktning. Et
gjeldsregister vil derfor gi et ufullstendig bilde av lånsøkerens betalingsevne.

Et gjeldsregister vil kunne hindre at kredittinstitusjoner yter kreditt til lånsøkere som allerede
har påtatt seg for store gjeldsforpliktelser. Det vil også kunne fange opp lånsøkere som søker
å unngå å gi korrekt informasjon om sin gjeldssituasjon, arbeidsforhold, personalia og
tidligere betalingsanmerkninger. Erfaring har vist at mange personer får alvorlige
betalingsproblemer som følge av uforutsette situasjoner som sykdom, arbeidsledighet,
samlivsbrudd. Registeret vil derfor ikke kunne forhindre at gjeldsproblemer oppstår, men
forhindre at personer som har betalingsproblemer forsterker disse ved å påta seg nye
gjeldsproblemer.

Et gjeldsregister kan bidra til en sikrere og mer effektiv kredittvurdering og redusere
kredittinstitusjonenes forretningsrisiko. Lånsøkere med lav gjeldsgrad vil kunne tilbys lån mot
lavere rente, mens lånsøkere med høy gjeldsgrad vil måtte betale en høyere pris. Høy
gjeldsgrad og høy rente vil øke risikoen for at personer som allerede har høy gjeld, vil få sine
betalingsproblemer forsterket ved ny gjeld til høy rente. Konsekvensen av et gjeldregister kan
bli at kreditttinstitusjonene øker sin inntj ening, mens en stor gruppe låntakere får forsterket
sine betalingsproblemer.



På denne bakgrunn vil Dommerforeningen ikke anbefale at det opprettes et gjeldsregister som
omtalt i utredningen.
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