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Høring - Utredning om gjeldsregister i Norge

Romerike politidistrikt viser til høringsbrev av 9. mai 2008 vedrørende utredning om
gjeldsregister i Norge. I vår vurdering av forslaget har vi tatt utgangspunkt i namsmennenes
erfaringer i arbeidet med tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning.

Vi kan se en klar sammenheng mellom mislighold av gjeld og at den totale gjeldsbyrde har
blitt for høy som følge av manglende opplysninger om all gjeld. Både i arbeidet med
utleggsforretninger og med gjeldsordningssaker, ser vi at skyldnere i mange tilfeller har
forsøkt å løse økonomiske vanskeligheter ved å ta opp dyre forbrukslån eller benytte
kredittkort. De er som regel i en situasjon hvor økonomien er meget stram, og så skjer det
en hendelse som ytterligere belaster utgiftssiden i økonomien. De kan da i utgangspunktet
ikke betjene flere utgifter, men ender likevel opp med å ta opp dyre forbrukslån eller belaste
nye kredittkort som en midlertidig løsning. Dette gjør at de økonomiske problemene får en
negativ spiralvirkning med opptak av nye lån og kreditter for å dekke utgiftene til allerede
eksisterende lån og kreditter. På den måten øker gjelden raskt og det blir nærmest umulig
for skyldneren å få kontroll over økonomien sin. Etter vår oppfatning vil et gjeldsregister
kunne forhindre denne spiralvirkningen. Dersom långivere og kredittforetak hadde hatt en
oversikt over den totale gjeldsbyrden, ville skyldneren på et langt tidligere tidspunkt blitt
nektet ytterligere lån og kreditt. Dette ville forhindre at skyldneren forverret sin økonomiske
situasjon, og det ville tvinge ham til å finne andre løsninger på de økonomiske problemene.

Et gjeldsregister må ses i sammenheng med frarådningsplikten. Som det pekes på i
utredningen, vil et gjeldregister føre til at frarådningsplikten blir en større realitet enn den er
i dag. Fra nyttår trer det også i kraft en frarådningsplikt ved kredittkjøp. Behovet for et
gjeldsregister vil da øke, fordi det gjerne er i de tilfellene som skissert over at skyldnere ikke
oppgir riktige opplysninger om sin totale gjeldsbyrde.

Det er videre av stor betydning for et slikt registers anvendelighet og troverdighet at det
inneholder riktige opplysninger om all gjeld og at opplysningene er så oppdaterte som
mulig. For å oppnå dette bør det, slik som utredningen anbefaler, opprettes en lovhjemmel
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som medfører en plikt til å melde inn all gjeld i registeret ,  samt å oppdatere opplysningene i
ettertid.

Ved etablering av et gjeldsregister vil det selvfølgelig være av betydning hvem som har
tilgang til opplysningene i registeret. Det er i høringsbrevet skissert tre alternative løsninger.
Det mest praktiske vil etter vår oppfatning være mellomløsningen ,  hvor det kreves saklig
grunn for å få tilgang til opplysningene i registeret ,  slik at den sammen kretsen som i dag har
tilgang til kredittopplysninger også får tilgang til opplysningene et gjeldsregister.

Utredningen drøfter avslutningsvis hvorvidt et gjeldsregister vil redusere antall gjeldsofre. Vi
er enig i at et gjeldsregister ikke vil fjerne gjeldsofferproblematikken helt. Det kan imidlertid
være et godt virkemiddel for å redusere antall gjeldsofse ,  ved at registeret vil forhindre
mennesker i å komme inn i en gjeldsspiral og gi dem et bedre utgangspunkt for å få kontroll
over økonomien sin.
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