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Utredning om gjeldsregister i Norge - Høring

Vi viser til brev av 9. mai 2008 hvor det bes om synspunkter på spørsmålet om det bør
etableres et gjeldsregister i Norge.

Nærings- og handelsdepartementet vil peke på at et slikt register vil føre til betydelige
samfunnsøkonomiske kostnader som følge av det omfanget og den kvaliteten som må
kreves av et slikt register. Disse samfunnsøkonomiske konsekvensene er ikke estimert
i rapporten i tillegg til. at det i noen sammenhenger ser ut til at kostnadsbildet er
undervurdert, for eksempel at registrering og oppdatering til registeret fra profesjonelle
aktører ikke representerer noen ekstra belastning. Vi mener det er stor risiko for at
dette tiltaket lett vil kunne gi liten effekt til formålet for hver krone som blir brukt i
samfunnet.

Vi vil også peke på at rapporten antyder at målgruppen for tiltaket kan være svært liten.
Målgruppen for tiltaket er ikke kartlagt og det er risiko for at målgruppen for tiltaket
begrenser seg til noen få personer hvert år. Dette vil kunne innebære liten
proporsjonalitet mellom formålet med tiltaket og den mengde som er berørt.

En positiv effekt som fremheves er at det kan være utilsiktede effekter av et tiltak med
gjeldsregister, herunder at ordningen kan være et nyttig verktøy for
finansinstitusjonene og dermed effektivisere kredittgivingen. Effekten av
registerløsninger hentes best ut der hvor aktørene har de riktige insentivene, og velger
å etterleve de kravene som stilles. Derfor kan et gjeldsregister legge til rette for et
bedret samspill mellom kredittgivere og noen andre forbrukersegmenter enn de som er
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i målgruppen, og føre med seg andre sosialpolitiske effekter enn de som er forventet.

Vi vil også vise til at rapporten behandler forhold knyttet til personvern,
tilgangsbegrensinger og organisering relativt grundig. Det er blant annet påpekt at et

gjeldregister vil kunne øke risikoen for konflikt med personvern og integritetshensyn.
Videre vil et register innebære økt eksponering av personopplysninger til en større
gruppe med tilgangsrettigheter. Det er uavklart i hvor stor grad interesser vil være i
konflikt for å fremme formålet, men det antas at brytningene av interesser vil være av et
visst omfang og ikke ubetydelig for de berørte.

Sammen med de praktiske problemene ved innføring av et slikt register som rapporten
redegjør for, trekker betenkelighetene ovenfor i retning av å fraråde et videre arbeid
med et gjeldsregister. I denne sammenheng må det også legges vekt på at lånsøkere
allerede i dag har en plikt til å gi korrekte opplysninger om sin finansielle situasjon ved
søking om kreditt.
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