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Høringsuttalelse  -  Utredning om gjeldsregister i Norge

Forbrukerrådet viser til høringsbrevet datert 09.05.08 og den vedlagte utredningen.

Forbrukerrådet mener at det er prisverdig at det foreslås tiltak for å forhindre at folk får for stor gjeld,
men Forbrukerrådet er av den oppfatning at et sentralt gjeldsregister ikke er et egnet virkemiddel.
Derimot anser vi at større begrensninger i direkte markedsføring av kreditt kan virke preventivt for økt
gjeldsbelastning.

Forbrukerrådet har følgende kommentarer til forslaget om å opprette et sentralt gjeldsregister.
For det første tror vi gevinsten ved et slikt register blir liten. Forbrukerrådet kan ikke se at et
gjeldsregister skal kunne være et godt virkemiddel for å begrense gjeldsproblemer hos
privatpersoner. I tråd med utredningen mener også Forbrukerrådet at et gjeldsregister ikke vil være
tilstrekkelig for en kredittvurdering. For det andre mener Forbrukerrådet at et gjeldsregister vil komme
i konflikt med personvernhensynet. Dersom alle som driver med salg av lån skal ha tilgang til
registeret, vil det lett kunne føre til misbruk av opplysningene. Vi velger i denne sammenheng også å
sette spørsmålstegn ved den rent it-tekniske sikkerheten et slikt register i så fall må ha, og kostnaden
knyttet til dette.

Videre tror Forbrukerrådet at et gjeldsregister vil kunne gi bransjen insentiver til å klassifisere
kundene sine for å optimalisere mersalg til kunder med lav gjeld. Dette kan veldig fort føre til en mer
aggressiv markedsføring rettet mot denne gruppen.

Forbrukerrådet ønsker ikke å støtte forslaget dersom følgende ikke er oppfylt:
- Vi ser ingen grunn til at alle landets selgere av lån skal ha tilgang til gjeldsregisteret, dermed

kan kun en sentral enhet ha tilgang og forespørsler må rettes dit. Rettes en forespørsel dit ser
vi for oss at forbruker får tilsendt et brev om at vedkommende er sjekket i gjeldsregister, på lik
linje med kredittvurderinger som gjøres av kredittinstitusjoner.

- Gjeldsregisteret må til enhver tid være oppdatert online, slik at eventuelle lånesøknader
umiddelbart legges inn om registeret skal virke etter hensikten.

Hvis disse kravene blir oppfylt, tror vi gjeldsregisteret vil bli for kostbart, for lite effektivt og ikke svare
til den potensielle gevinsten.

Forbrukerrådet stiller også spørsmål ved hvordan registeret skal finansieres, og det er rimelig å anta
at denne kostnaden blir lagt på forbruker.
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