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Høringssvar  - NOU 2007:  12 Offentlig innkreving

Vi viser til Deres høring av 20.02.2008.

Husbanken har i hovedsak følgende forståelse av forslaget:

FORNYINGS- OG
ADMINISTRASJONSDEL-RARTEMLENTrT

2 6 MAI 2008

ARKIVKODE 41
SAKSNR  . 00$ 06 30 -3s

1. Utvalget anbefaler at alle offentlige innkrevingsaktører skal tilby
privatpersoner elektroniske varslings- og betalingsløsninger
(eFaktura/Avtalegiro)

2. Utvalget foreslår at aktører som har store innkrevingsordninger mot bedrifter
pålegges bruk av elektronisk faktura (e2b)

3. Utvalget foreslår at det opprettes en statlig innfordringsetat
4. Etaten skal innfordre alle statens krav, både de offentlig- og de privatrettslige,

samt skattekrav som hører under fellesinnkrevingen. Rene kommunale krav
omfattes ikke, men kommunene kan overlate krav til etaten dersom de ønsker
det.

5. Kravet skal overtas dersom det er ubetalt etter 1. purring
6. Etaten overtar ikke "eierskapet" til fordringen
7. Flest mulig kreditorbeføyelser skal kunne overlates til etaten for å sikre en

effektiv og forsvarlig innfordring
8. Etaten skal ha særnamsmannskompetanse (SI innlemmes i den nye etaten og

antallet offentlig etater med namsmannskompetanse reduseres fra fem til to)
9. Betalingsstrøm skal tilbakeføres til eieren av kravet
10.Det opprettes et sentralt register over misligholdte offentlige krav, slik at

aktørene i større grad har mulighet til å samordne seg dersom debitor har gjeld
til flere. Dette vil gi rom for større bruk av motregning.

1 i.Det legges opp til at eksisterende IT systemer kan benyttes av andre aktører.

Kommentarer til pkt 1 og 2
Husbanken tilbyr i dag eFaktura og Avtalegiro. Husbanken har også nettbankløsning.
Husbanken jobber kontinuerlig med å effektivisere saksbehandlingen og gjøre våre
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tilbud til kundene enklere ved hjelp av nettløsninger osv. Husbanken vurderer også en
e2b løsning.

Kommentarer  til pkt 3
Husbanken mener en felles statlig innfordringsetat kan være et positivt og effektivt
bidrag, spesielt for aktører som i dag bruker private inkassobyråer, eller pr i dag ikke
har tilfredsstillende systemstøtte for å kunne innfordre selv. Det er som regel mye å
hente når det gjelder samordning av oppgaver som er relativt like. Et viktig poeng i så
måte er at etaten gis særnamsmannskompetanse. Poenget bør videre være at det
bidrar til reduserte kostnader og økt løsningsandel for den  aktuelle aktøren.
Husbanken tror derfor ikke det nødvendigvis er riktig å samle  alle  statens krav i  en
enhet.

Kommentarer til pkt 4
Husbanken mener det bør skilles mellom ulike typer statlige krav. Det er store
forskjeller på privat- og offentligrettslige krav, og på usikrede og pantsikrede krav.
Husbankens krav er privatrettslige. Husbanken har som regel 1. prioritets
pantsikkerhet i fast eiendom som sikkerhet for kravene. Dette stiller Husbanken i en
særstilling i forhold til øvrige kreditorer. Utvalget mener i pkt 6.2.3.2 at det bør
legges opp til incitamenter for kravseierne til å overføre kravet så raskt som mulig, og
foreslår at dekningsprosenten ved innbetalinger fra skyldnere med flere ulike
kravtyper som hovedregel avgjøres på grunnlag av når kravet har blitt mottatt. Det
gjelder ikke for pantesikrede krav og disse bør derfor stå i en særstilling.

Videre er Husbankens øverste mål at alle skal kunne bo trygt og godt. Dette målet har
meget høy prioritet, også i innfordringsarbeidet vårt. Vi tilstreber å finne løsninger
slik at låntaker kan bli boende i boligen. Ofte samarbeider Husbanken med andre
aktører, både private og offentlige, etter ønske fra låntaker. Husbankens erfaring
tilsier at når en misligholdskunde har flere ubetalte krav, er det ikke bare offentlige
krav som er misligholdt. Effekten av  en  statlig etat, vil derfor ikke nødvendigvis løse
problemet med at skyldneren står overfor flere kreditorer som setter i verk ulike
innfordringstiltak..

Det kan videre være vanskelig for en etat å samordne innfordringstiltak når typene
krav er så ulike. Etter Husbankens oppfatning bør overføringen av
innfordringsoppgaver til en felles statlig etat være frivillig. For Husbankens
vedkommende kan det være aktuelt å overføre restkrav (usikrede krav etter salg til
underdekning eller tilbakekrav av for mye utbetalt bostøtte) samt overføre saker der
lånekunden har fått gjeldsordning.
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Husbanken ser utfordringen i at Staten kan oppfattes som å ikke ha en samordnet
praksis når det gjelder inndrivelse  av krav. Vi  tror imidlertid at Husbanken ansees
mer som en boligbank i en slik sammenheng ,  enn som et statlig organ.

Husbankens innfordring er i dag sentralisert og i en rapport bestilt av
Kommunaldepartementet ble det konkludert med at Husbankens egen forvaltning av
lån ble effektivt utført og at det ikke ville oppnås gevinster ved å konkurranseutsette
låneforvaltningen (Agenda 2004).

Kommentarer til pkt 5
Husbanken mener tidspunktet for overføring er veldig tidlig. Det skjer mye dialog
med kunden i dette tidsrommet, og som regels løses sakene ved at kunden betaler
eller at det inngås en nedbetalingsavtale der lånet ajourføres innen en gitt periode.
husbanken tror at kundene kan bli usikre på hvor de skal henvende seg og at det vil
bli mange saker som blir sendt frem og tilbake. Hvis Husbankens krav skal innfordres
av en felles statlig etat, bør ikke kravene oversendes før for eksempel 14 dager etter
at varsel iht. tvangsfullbyrdelsesloven er sendt ut.

Kommentarer til pkt 6 og 7

Dersom forslaget vedtas virker dette naturlig.

Kommentar til pkt 8
Se pkt 3

Kommentar til pkt 9

Ingen

Kommentarer til pkt 10

Husbanken synes dette er et godt forslag. Et slikt register gjør det lettere å samordne
innfordringstiltak og utenrettslige gjeldsforhandlinger.

Kommentarer  til pkt. 11
Ingen

Med hilsen
HUSBANKEN

ørn Pedersen Elisabeth Platou

trategidirektør avdelingsdirektør
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