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Høring - utredning om gjeldsregister i Norge

Det vises til Deres brev av 9. mai 2008 med anmodning om høringsuttalelse fra
politidistriktene til ovennevnte utredning.

Våre merknader knytter seg til punktene om behovet for et gjeldsordningsregister og
personvernhensynet.

Behovet for etg/eldsregister.•
Ut fra erfaring med søkere på gjeldsordning er det tradisjonelt gjerne flere faktorer som gjør
at søkere havner i "uføret". Typisk har vært personer som har drevet næringsvirksomhet
som har "strandet", samlivsforhold er oppløst og de har gjerne også fått helsemessige
problemer som følge av dette. De senere år er den typiske søker i hvert fall i Bodø ofte
belastet enten med rusproblemer eller psykiske problemer. Den typiske søker på
gjeldsordning i Bodø er personer uten arbeid som på en eller annen måte (oftest rus eller
psykiatri) "ramler av" lasset. De står ikke "fremst i køen" og er ofte ressurssvake. I forhold
til disse kan det ikke umiddelbart ses at et gjeldsregister ville løse problemet.

Det ses imidlertid en klar økning i antall utleggssaker, og det er ofte kredittkortgjeld som er
forhistorien til begjæringene om utlegg. Det er personer i alle aldre som er saksøkte, men
antagelig er det en overvekt i yngre personer som blir saksøkte.

Personvernhen ynet.•
Dette taler etter vår oppfatning klart mot et gjeldsregister. Det kan ikke ses hvordan et slikt
register skal kunne sikres tilstrekkelig kvalitet, skjerming osv. til at ikke ordningen vil stride
for mye mot grunnleggende personvernhensyn.

Oppsummering:
Ut fra våre erfaringer og samtaler med "klienter" synes det heller å være mye som kan gjøres
opp imot kredittinstitusjonenes kontroll/sjekking av søkere i allerede eksisterende registre.
Det synes klart for oss at denne kontrollen i svært mange tilfeller ikke kan ha vært
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tilstrekkelig grundig. Vi har flere ganger opplevd at søkere til gjeldsordning gir uttrykk for i
samtaler at de er svært frustrerte over at de - til tross for utleggssaker og gjeld til de samme
kredittinstitusjonene - fortsatt mottar tilbud/reklame om finansiering lån fra de samme
selskapene i postkassene. Vi har også hørt historier om at "klienter" har tatt opp nytt
kredittkortlån for å dekke allerede opparbeidet lånegjeld.

Slik vi ser det bør det heller arbeides mer for å få skjerpet kredittinstitusjonenes
kontrollrutiner i allerede eksisterende registre før det eventuelt vurderes å opprette et eget
gjeldsregister - med de betenkeligheter et slikt register vil medføre i forhold til
personvernhensyn.

Med hilsen

Tone Vangen
politimester
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