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Statens innkrevingssentral (SI) tiltrer Justisdepartementets forslag om å redusere  maksimalsatsene
i inkassoforskriften § 2-2 og 2-3, samt at det skal ta lengre tid før en sak får  status som tung sak
etter inkassoforskriften § 2-3.

Når det gjelde spørsmålet om kraveierne bør dekke deler av kostnadene ved utenrettslig
inkasso, stiller SI seg positiv til dette. Delte på bakgrunn av at det kan virke vilkårlig og urettferdig,
sett fra skyldners side, ai størrelsen på saksomkosiningsonsvaret er avhengig av om kraveieren
krever inn kravet selv eller om han overlater dette til et inkassoforetak.  Si  krever inn krav fra
statlige etater med hjemmel i straffeprosessloven § 456 og andre bestemmelser i særlover.
Skylder blir som hovedregel ikke  belastet  merutgifter som følge av innkrevingen.

SI vil også peke på at det for tiden arbeides med å forenkle særlig inkassobransjens arbeid
knyttet til inngivelse av forliksklager og begjæring om tvangsfullbyrdelse. Dette arbeidet skjer i et
samarbeid mellom Si og inkassobransjen ,  hvor Lindorff representerer bransjen i pilotfasen.
Justisdepartementets lovavdeling har nylig sendt på høring et forslag til forskrift om elektronisk
kommunikasjon i  saker  om tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet. Elektronisk kommunikasjon
vil forenkle og effektivisere prosessene både for namsmyndighetene og for saksøkersiden, hvor
inkassobransjen s'år for sri stor de! av begjæringene. Departementet arbeider med sikte på å få
forskriften satt i kraft til 1. juni 2009.
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