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Høring - utredning om gjeldsregister i Norge

Behovet for et gjeldsregister
Vi forutsetter at en lånesøker må dokumentere sin inntekt i form av de siste lønnslippene.
Likeledes må det fremlegges kopi av siste års skatteoppgjør hvor bl.a. samtlige gjeldsposter
fremgår. Videre forutsetter vi at det sjekkes i kredittopplysningsregisteret om eventuelle
betalingsanmerkninger. Ut fra dette har långiver godt nok innsyn i søkerens økonomiske
situasjon og tilstrekkelig opplysninger for å kunne vurdere søkerens betalingsevne.
Man kan selvsagt ikke utelukke at all gjeld ikke blir oppgitt på søknadsskjemaet, men da må
det være saksbehandlerens ansvar og plikt å foreta nærmere undersøkelser og
kredittvurderinger.
I flere sammenhenger vil mislighold av gjeld være forårsaket av at den totale gjeldsbyrden er
blitt for høy. Men det er like klart at det er flere momenter som påvirker betalingsevnen,
for eksempel renteøkninger, arbeidsledighet, samlivsbrudd etc. Slike ting vil ikke et evt.
gjeldsregister fange opp.
Med bakgrunn av ovennevnte anser vi ikke behov for et gjeldsregister.

Personvernhensyn
I tilfelle et gjeldsregister blir etablert, vil det bli en vanskelig ballansegang mellom de ulike
interessene som personvernet skal beskytte. Selv om den enkelte teoretisk skal gis anledning
til å kontrollere innlagte opplysninger, vil dette være vanskelig å utøve i praksis.
Hvis registeret skal ha noe verdi, er det en selvfølge at all gjeld må være registrert.
Likekledes bør det være en selvfølges at gjeldsmassen er oppdatert til en hver tid. I praksis
vil dette være svært vanskelig å få gjelden justert, for eksempel hver gang et avdrag betales.

Hvem skal ha tilgang til registeret?
Ved etablering av et gjeldsregister som mange får tilgang til, vil det gå utover den personlige
integritet og konfidensialitet. En løsning hvor kun personell som har adgang til å innvilge
lån/kreditter, vil etter vår mening heller ikke være noen gunstig løsning. Låneinstitusjonen
har ofte utskifting av personell som medfører at stadig nye personer må få tilgang til
registeret. I praksis tror vi at samtlige ansatte i låne-/finansinstitusjonene vil få tilgang til
registeret.
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En annen løsning som skisseres, kan være at alle som har en saklig grunn til å be om slike
opplysninger gis tilgang. Videre skisseres det at registeret kan være åpent for enhver.
Disse løsningene vil medføre at personvernet ikke blir tilstrekkelig beskyttet.
Etter vår vurdering anses den beste løsning å være at kun søkeren har adgang til dette
registeret. Det medfører at han kan pålegges å fremlegge utskrift av registeret til
låneinstitusjonen.
En slik løsning vil i så fall være identisk med dagens ordning - hvor lånesøker pålegges å
fremlegge kopi av lønnslipper og skatteoppgjøret for seg og hele husstanden etter hva
låneinstitusjonen krever.

Organisering
Ved opprettelse av et gjeldsregister vil personvernhensynet være meget sentralt. Derfor ser
vi det som ugunstig at et slikt register drives av et privat selskap.
Ved eventuelt opprettelse av et gjeldsregister bør dette være et offentlig ansvar.
Videre vil vi understreke at man ikke bør gi adgang til et gjeldsregister til den samme krets
som i dag har tilgang til kredittopplysninger.
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