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NOU 2007:12 Offentlig innkreving  -  høringsuttalelse
Det vises til Fornyings- og administrasjonsdepartementets brev av 20. januar 2008 der
ovennevnte NOU ble oversendt til uttalelse.

Finansnæringens  Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen vil med dette avgi felles
høringsuttalelse.

1. Vedrørende tiltak knyttet til ordinær innbetaling

De to foreninger støtter økt bruk av elektronisk varsling (for eksempel e-faktura) og
elektroniske betalingsløsninger (for eksempel AvtaleGiro og BankAxess) i forbindelse med
innbetalinger til det offentlige. Slike betalingsløsninger er viktige elementer for å få til en så
rasjonell og kostnadseffektiv betalingsinnfordring som mulig. Derfor har også en samlet
banknæring samt en rekke betalingsmottakere lenge arbeidet for økt bruk av slike tjenester.

Vi vil minne om at på dette området er "nettverkseffekten" stor: Jo flere betalingsmottaker
som benytter disse tjenestene, dess større blir også interessen hos betalerne for å ta i bruk
løsningene . For å oppnå denne "nettverkseffekten" er det imidlertid en forutsetning at
betalerne ikke må å forholde seg til forskjellige tjenester, bruksmåter eller brukergrensesnitt
avhengig av hvem som er betalingsmottaker. De forskjellige betalingsmottakerne må derfor
også opptre mest mulig samordnet på dette området. Vi anbefaler derfor at også det offentlige
ved valg av elektroniske varslings- og betalingsløsninger forholder seg på de
betalingstjenester, betalingsinstrumenter og brukergrensesnitt som betalerne ellers må
forholde seg til overfor andre betalingsmottakere.

2. Vedrørende tiltak knyttet til inndrivingsfasen

Vi ser at det offentlige kan bedre effektiviteten ved å samordne innfordringsoppgavene og de
forskjellige offentlige innfordrernes virksomheter. Det er her vårt prinsipielle syn at det
offentlige som kreditor ikke skal gis noen forrang fremfor andre kreditorer. Alle kreditorer i
en innfordringsfase "konkurrerer" normalt om de samme begrensede midler hos debitor. En
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rekke offentlige krav er også ordinære leverandørkrav som vi ikke kan se skal gis noen
forrang fremfor private leverandørers krav. For eksempel vil likebehandlingen av offentlige
og private leverandørkrav kunne bli forrykket dersom det i for stor grad åpnes for motregning
mellom det offentliges krav som leverandør av tjenester og det offentlige som debitor, for
eksempel ved tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller andre ytelser fra det offentlige.

Med vennlig hilsen

for Finansnæringens Hovedorganisasjon for Sparebankforeningen i Norge

Knut Jellum ar H sta

Side 2av2


