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Høring- endringer i inkassoforskriften- reduksjon av inkassosaker
Jeg viser til Justisdepartementets høringsnotat av 22.12.2008 med forslag til endringer i

inkassoforskriften.
Jeg vilinnledningsvis
understreke
atjegselvsagt
mener atforbrukere
skalbetale
sine

forpliktelsertil rett tid. I forlengelsenav dette innserjeg at man må ha
innkrevningsprosedyrer og økonomiske virkemidler som kan hjelpe en kreditor med å få

inn uteståendefordringer når debitor ikke betaleri tide. Purringer,betalingsvarslerog
inkassobør imidlertidvære virkemidlersom er egnet til å få debitor til å betale,uten at
kravetsstørrelseeskalerertil en uovervinneliggjeldsbyrdefor debitor.
Dagensinkassopraksishar gjentatte gangervist at små krav raskt vokserseg betydelige
etter hvert som ulike gebyr påløper.Til illustrasjonkan det visestil en reportasje i
Aftenpostens økonomidel 19. mars 2009 s. 38-39 hvor det vises til at en regning på kr
200,- hadde vokst til kr 9333,- ett er tillegg av renter og gebyr. Jeg innser at saken i

denne reportasjen er spesiell.Likefullt er det dessverreikke et ukjent faktum at mindre
krav ofte voksertil ugjenkjenneligestørrelser.Jeg menerdet er nødvendigmed
endringeri regelverketfor å dempeden økonomiskemerbelastningenav inkassopågang.
Jeg ser positivt på forslagetsomjeg tror kan ha positiveffekt og har noen bemerkninger
til de ulike tiltakene som er drøftet i høringsnotatet.
1. Redusere inkassosatser- sammenslåingav kravsgrupper
De norskemaksimalsatsene
er svært høyesammenlignetmed andre nordiskeland, for
eksempel Sverige og Danmark, uten at dett e kan forklares med et tilsvarende høyere

kostnadsnivå.Inkassosatsenesom fastsettes bør etter mitt syn reflekterekreditorsreelle
ressursbrukved inndrivingav krav.
Skyldnersbetalingsproblemvil ofte ha andre årsakerenn manglendebetalingsvilje,slik
som langvarigsykdom,arbeidsledigheteller lignende,og som medførerbortfall av
inntekt.
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Jeg har et sterkt innt rykk av at varsel om inkasso er en svært effektiv måte å få

forbrukeretil å betalekrav, ogsådersomdet er tale om krav forbrukerenikke menerer
berett iget. Sistnevnte er i seg selv et stort problem, men dett e ligger noe utenfor tema
knyttet til de foreslåtte endringer.Jeg vil likevelnevnedett e fordi det gjennomgående
syneså være frykt for å få betalingsanmerkninger
og ikke frykt for økte kostnadersom
er forbrukerenssterkesteincitamenttil å foreta betaling.Frykten for
betalingsanmerkninger
byggernok i stor grad på manglendeinnsikt i de regler som
gjelder for inkassoog for registreringav anmerkninger,men det fungererlike fullt som et
sterkt incitamenttil å betale.
Gebyrenes
størrelse
synesikke
å virke
preventivt i denforstand
atforbrukeren
betaler
tidligere, men kan derimotvirke som en bremseklossi de tilfeller der kravetvokserog
blir uhåndterlig.Dett e, sammenmed at satseneper i dag er på et høyt nivå,
sannsynliggjøretter mitt syn at en viss reduksjonav kostnadeneneppevil svekkeden
alminneligebetalingsmoral.
Jeg synesogsådet er viktig å ta i betraktningat debitor normaltmå svaremed
forsinkelsesrentei tillegg til inkassokostnadene.
I forsinkelsesrenten
ligger også et pønalt
element som skal virke som en oppfordring til å betale, samtidig som det skal straffe en

dårlig betaler.
Jeg vil derfor støtte departementetsforslagslik dette er fremmet.
2. Lengre tid før skyldner må betale høyeste maksimalsatsen
Tidspunktetfor når det kan krevestungt salærkan med fordel forskyves.Per dagsdato
behøverbetalingsmisligholdet
bareå ha vart i 28 dagerfor at maksimalsatsene
kan
benyttes.For forbrukereer denneprosessenofte for rask og fordyrende.Hensynetbak
opptrappingsregelen
vil fortsatt bli ivaretatt selv om skyldnerfår bedretid til å gjøre opp
for seg.
Endringpå dette punkt vil bidratil å begrensekonsekvensene
av et midlertidig
betalingsproblem.Ved å utvidefristen vil flere skyldneremed midlertidige
betalingsproblemer
få mulighettil å innfri kravetfør det eskalerertil en helt annen
størrelsesorden.Det bør være en samfunnsinteresse
i at midlertidige betalingsproblemer
i minst mulig grad går over i et varig problem.Dette er etter mitt syn særligviktig i en
lavkonjukturperiodesom nå, der eksempelvisarbeidsledigheteller problemermed å få
solgt bolig kan føre til midlertidige økonomiskeproblemerfor enkelte.
Jeg menerderfor at tidspunktetfor når det kan krevestungt salærbør forskyvesved at
fristen i en betalingsoppfordring
må være oversittet med mer enn 28 dagerfør kreditor
kan nytt e maksimalsatsene.
3. Deler av inkassokostnadenebør bæresav fordringshaver
Selv om det i norsk rett til nå har vært fremmed å avvike fra et rendyrket

erstatningsre
ttslig prinsippser jeg at det i andreland er allmennakseptfor at kreditor
må ta sin del av kostnadenesom en del av risikoenved å yte kreditt, for eksempel
Sverige og Storbritannia.
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Jeg menerdet er godeargumenterfor at kostnadenesom veltesover på den enkelte
skyldnerbør begrensesytterligere.
Som nevnt er min erfaring at krav ofte sendes til inkasso til tross for at skyldner har

fremmet innsigelsermot kravet. Eksempelvisi sakerder forbrukerenog den
næringsdrivendehar ulik oppfatningav hva som kan ansesavtalt ved en
telefonsalgssamtale
henderdet at betalingskravetsendestil inkassouten at forbrukeren
først får prøvetsin innsigelse.Ogsåhvor forbrukerenhevderat en avtaleer sagt opp
eller at man ikke er bundetav en avtale har jeg sett eksemplerpå at kravenesendestil
inkasso uten at forbrukerens innsigelse er tilstrekkelig vurdert.

Jeg ser det slik at deling av inndrivingskostnadene
kan gi kreditorøkonomiskeincentiver
til å opptre i tråd med gjeldenderegelverkog ikke sendeomtvistedekrav til inkasso.
En deling av inkassokostnadenevil også gi kreditor en oppfordring til å foreta en bedre

kredittvurderingav kundenenn det som gjøresi dag og dermedforhindreat kundertar
opp gjeld de ikke er i standtil å betale.
En annen mulig konsekvenssom følge av en deling av kostnadeneer at kreditorenei
større grad kan vurderedet som økonomiskfordelaktigå bidratil at det kommeri stand
fornuftige nedbetalingsavtaler.
Dersomforslaget blir vedtatt vil det kunneføre til at egeninkassoblir mer utbredt. Det er
da særdelesviktig at skyldnersrettigheter og beskyttelsemot urimeligpågang
opprett holdes. Det kan også være en viss fare for at inndrivingen blir mer pågående og
aggressiv. Dett e er noe tilsynsmyndighetene bør være særlig oppmerksomme på jfr.
kravenetil "god inkassoskikk"lovens§ 8. Jeg har tidligere grepet inn mot
næringsdrivendesom har drevet egeninkassoi strid med god inkassoskikk.Fra
Markedsrådets praksis kan det vises til sakene MR-SAKNR. 01/07 og 08/1311. For det

tilfelle at omfangetav egeninkassoøker, bør det likevelvurdereshvorvidtdet er behov
for å leggedette til Kreditt ilsynetstilsyn, samt utbedreforbrukerenstilgang til
sivilrett slige klageorgan.
Jeg synes tiden nå er inne for å vurdere endringer i inkassoloven, herunder en deling av

kostnader,dersomman ønskerå redusereantallet som blir gjeldsofresom følge av høye
gebyrer og omkostninger.

ed ventvi

Bjørn Erik Thon
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