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HØRINGSUTTALELSE - UTREDNING OM GJELDSREGISTER I NORGE

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 9. mai 2008 der Kredittilsynet er
bedt om å gi en høringsuttalelse knyttet til hvorvidt det skal opprettes et sentralt gjeldsregister i
Norge.

I utgangspunktet virker kredittmarkedene best når både låntakere og långivere har full
informasjon. I den sammenheng kan et gjeldsregister betraktes som et positivt bidrag fordi det vil
gi økt informasjon. Det at det gis kreditt til ikke betalingsdyktige kunder med for stor
gjeldsbyrde fra før, er til skade både for den enkelte låntaker og långiverne. Når Kredittilsynet
likevel er i tvil om behovet for et gjeldsregister, skyldes dette at betydningen vil være størst når
det gjelder markedet for usikrede konsumkreditter.

Dette markedet er relativt beskjedent i Norge og utgjør noe i overkant av 2 prosent av
husholdningenes samlede gjeld. Ved utgangen av første kvartal 2008, var utestående
konsumkreditter om lag 40 mrd. kr basert på opplysninger fra de 14 største aktørene i dette
markedet. Antall personer med slike lån er likevel betydelig. Både tap og mislighold er langt
større her enn for boliglån, selv om norsk økonomi nå er på en konjunkturtopp. Dette betyr at et
ikke ubetydelig antall personer har problemer med å tilbakebetale slike lån, og at problemene
kan komme til å øke med et økt rentenivå og en eventuell økt arbeidsledighet.

I USA og Storbritannia har man sett at betalingsproblemer i boliglånsmarkedet har ført til økt
opptak av forbrukslån og kredittkortgjeld for å betjene boliglånet. Dette har igjen medført økt
mislighold av usikrede lån. Dette er en utvikling som også kan forventes i Norge. Høyere
mislighold har ikke ført til at selskapenes soliditet har blitt svekket fordi tap blir priset inn i
markedet. Problemer med å betjene gjeld er imidlertid belastende for de personene det gjelder.
Kredittilsynet er opptatt av at konsumenter ikke skal ta opp større lån enn det de kan betjene og
er i utgangspunktet positiv til systemer som forhindrer for høyt  låneopptak hos privatpersoner. Et
gjeldsregister kan bidra til at personer som unnlater å opplyse om sin totale gjeld ikke vil få lån.
Omfanget av denne type atferd er imidlertid ikke kjent, men det dreier seg neppe om et stort
antall personer.

Andre forhold enn manglende oversikt over gjeldsbelastning er således mer sannsynlige årsaker
til for høyt låneopptak enn tilbakeholdte opplysninger. I denne sammenheng kan det imidlertid
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bemerkes at et gjeldsregister kan gjøre kredittgivere mer bevisst i en utlånssituasjon. Et
gjeldsregister vil selvfølgelig lette kredittgivers arbeid i søknadsprosessen. Et gjeldsregister kan
imidlertid neppe begrunnes ut ifra et slikt hensyn alene.

Kredittilsynet finner at utredningen fra professor Tore Bråthen gir en grundig og balansert
fremstilling av mange av de vesentlige spørsmål som opprettelsen av et gjeldsregister vil reise.
Kredittilsynet har merket seg at utredningen er relativt kritisk til nytten av et gjeldsregister,
hensett til de mulige kostnader. Kredittilsynet vil for sin del påpeke at et gjeldsregister kan gi
enkelte finansinstitusjoner en falsk trygghetsfølelse, slik at de ikke selv foretar en tilstrekkelig
grundig kredittvurdering.

Kostnadene ved opprettelsen av et gjeldsregister er ikke utredet slik at det er usikkert hva et slikt
register vil koste. Nytten av et gjeldsregister må veies opp mot kostnadene ved etablering og drift
av dette. Hvis et gjeldsregister blir opprettet, bør det etter Kredittilsynets vurdering være
brukerfinansiert.

Det er foreslått i utredningen at Kredittilsynet vil være en naturlig tilsynsmyndighet for et
eventuelt gjeldsregister. Det er i dag åtte selskaper som har konsesjon fra Datatilsynet til å drive
med kredittopplysningsvirksomhet. Opprettelse av et gjeldsregister vil være en videreføring av
det kredittopplysningsselskapene driver med i dag. Bruksområdet vil også være relativt likt.
Kredittilsynet fører ikke tilsyn med disse selskapene i dag og kan heller ikke se at det er naturlig
at vi skal føre tilsyn med et eventuelt gjeldsregister.

For Kredittilsynet

Emil Steffensen
avdelingsleder

seksjonssjef

Kopi:  Finansdepartementet
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