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Det håndgripelige gjort uforståelig
En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i
Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene og skyldnere

I korte trekk
Forbrukerrådet har med dette prosjektet satt fokus på formidling av inkassoprosessen mot unge
voksne – med særlig fokus på usikret gjeld.
Med en gjennomgang av tilgjengelig statistikk fra Norges Bank, Finanstilsynet, SSB og
inkassobransjen tegner det seg et foruroligende bilde av høyt gjeldsopptak i norske husholdninger og
usikret gjeld over flere år med tilhørende økning av betalingsvansker målt i betalingsanmerkninger og
saker til inkasso.
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Som tiltak mot denne utviklingen må kredittytere må få bedre grunnlag for kredittvurdering gjennom
etablering av et nasjonalt gjeldsregister. Samtidig må de bære større ansvar for egen utlånspolitikk av
usikret gjeld. Dette bør skje ved begrenset rett til videresalg av utestående fordringer og begrenset
mulighet å gjøre beslag i lønnen til lånetakere. At kreditorer også må bære deler av kostnadene ved
inkasso, ventes også å bidra positivt til økt ansvarlighet blant kreditorer.
Forbrukerrådet peker også på at det finnes flere lag av kommunikasjonsutfordringer i
inkassoprosessen. Utydelige budskap, som for eksempel betingede oppsigelser, skaper
dobbelkommunikasjon. Med egen undersøkelse viser Forbrukerrådet at kravbrevene som skyldnere
mottar er uforståelige. Av de 33 personene som deltok i undersøkelsen, misforstår 31 personer
kravbrevene. Bruken av fagsjargong kombinert med utydelige budskap gjør at forbrukere ikke forstår
at deres gjeld går til inkasso.
Forbrukerrådet krever målrettet, klart og tydelig kommunikasjon. En bransjenorm, som klart og
tydelig instruerer skyldere i hva de må gjøre når og hva som er konsekvensen av ikke å gjøre det, må
på plass.
Forbrukerrådet trekker også frem at det ikke finnes tilgjengelig samordnet detaljert statistikk på
inkasso-området og at dette burde etableres hos tilsynsmyndighetene.
Dette kommer i tillegg til myndighetene må sikre samfunnsansvarlig markedsføring av kreditt og
etablering av hjelp-til-selvhjelpsverktøy for forbrukere som tar ansvar for egen gjeldssituasjon.
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Sammendrag
Mange unge voksne er i dag i en sårbar og utsatt posisjon. De har ofte høy gjeldsgrad og liten eller
ingen formue, samtidig som de lever i en økonomi uten buffer for uforutsette hendelser. Det gjør at
de har liten tåleevne for rentesvingninger - selv innenfor et normalnivå. Ved utgangen av 2008 hadde
hele 11 % av husholdningene en gjeldsgrad på mer enn 5 ganger inntekt, og gjeldsgraden fortsetter å
øke. Det er særlig de under 30 år som har høy gjeldsgrad i forhold til inntekt. De sårbare
husholdningene har den senere tid fått tilbørlig oppmerksomhet av blant annet Norges Bank, og
etter hvert også Finanstilsynet. Det gir spillerom for lydhøre og handlekraftige politikere. Det er på
tide å stille beredskap og iverksette passende tiltak.
Unge voksne har i tillegg til høy gjeldsbelastning ofte valgt avdragsfrihet på boliglån, og som andre
husholdninger har de oftest flytende rente på lånene. Hele 49 % av de under 35 år med rammelån
har utnyttet rammen med 90-100 %. Forbrukslån har hatt en vekst på 42 % de siste 5 årene, og
veksten - om enn noe dempet - fortsetter. Selv om unge voksne har en isolert sett liten andel av de
lånene som defineres som forbrukslån, og utlånsbeløpene er mindre, så er misligholdet av slike lån
klart størst blant unge voksne. Fra å være fraværende på topp 5 listen av inkassosaker hos det største
byrået i 2005, har forbrukslån (inkl. kreditt) klatret godt opp på listen blant regninger som ikke blir
betalt også blant unge voksne.
Selv gjeldsordning har blitt et tema for unge voksne, som ideelt sett skulle være i en fase av livet hvor
dette var langt fra en realitet. Betalingsanmerkningene øker også blant gruppen, og gjør at
etableringssituasjonen kan by på uoverkommelige hindringer i forhold til å stå på egne ben.
En av årsakene til at man ikke gjør opp for seg, er at man ikke har betalingsevne. Man har ikke penger
til å innfri sine løpende forpliktelser. Det er imidlertid gjerne påpekt av inkassobransjen at hos denne
gruppen er det ikke er betalingsevnen men betalingsviljen det skorter på. De viser blant annet til at
mange krav betales på et tidlig stadium av inndrivingsprosessen. Våre undersøkelser sammenholdt
med andres, indikerer at det kan være helt andre årsaker til mislighold enn det bransjen legger til
grunn. Månedsøkonomi er ett stikkord. Et annet er språkbarrierer.
Blant unge voksne er det en reell situasjon at man midlertidig mangler betalingsevne. Man har behov
for litt lenger tid til å omdisponere og prioritere midlene sine i forhold til neste utbetaling.
Generasjonene og levesettet endrer seg. Den økonomiske situasjonen/privatøkonomien endrer seg.
Det kommersielle presset øker. Da må samfunnet også tilbasse hvordan de utfordringene det
medbringer møtes. En debatt om holdningsendringer og moral bør snus til å handle om målrettede
tiltak for å dempe både økonomisk og sosialt/kommersielt press på unge voksne, og gi de verktøy til
å håndtere en krevende økonomisk situasjon.
Det hjelper ikke med verken god betalingsvilje eller evne at hvis informasjonen man møtes med i
kravbrev er uforståelig. Språkbarrierene er ikke her fremmedspråk versus norsk (sel v om det også vil
være en ytterligere byrde), men formelt og lovtungt fagspråk versus alminnelig dagligtale – klart
språk. De unge voksne forstår ikke inkassospråket. Hele 31 av 33 i vår undersøkelse forsto verken
innhold eller konsekvensen av brevene som fulgte ettersom betaling uteble i en forelagt case. Det vil
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være i både skyldners, kreditors, inkassators og samfunnets felles interesse å forenkle og tydeliggjøre
innholdet i brevene som sendes folk med betalingsvansker.
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1. Bakgrunn
Gjeldsutviklingen i Norge
I Finansielt Utsyn 2011 rapporterer Finanstilsynet (FT) at gjeldsbelastningen for husholdninger er
høyere enn noensinne, og økende - også sammenlignet med andre land. Norske husholdninger er
blant de mest forgjeldede i Europa. Husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene, og
andelen husholdninger med svært høy gjeld er økende.
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1

Kilde: Finanstilsynet

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at gjeldsbelastningen og gjeldsbetjeningsevnen er ulikt
fordelt blant husholdningene. I de senere årene har det vært en klar økning i antall husholdninger
med samlet gjeld over tre ganger inntekt. Det er særlig de yngste (under 30 år) som har en høy andel
gjeld i forhold til inntekt.
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Kilde: Finanstilsynet

1

Finansielt utsyn 2011 av Finanstilsynet side 34

Statistikk fra Norges Bank viser at også andelen husstander med svært høy gjeldsbelastning er stor og
økende. Andelen utgjør mange nok til at det vil ha negative ringvirkninger på økonomien om denne
gruppen får vanskeligheter med å betjene gjelden. Nærmere 11 % av husholdningene hadde i 2008
en gjeldsbelastning på over 5 ganger disponibel inntekt. Av disse er det en andel på ca 2,5 % som har
en gjeldsbelastning på over 9 ganger inntekt.
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3

Kilde: Norges Bank

Finanstilsynet rapporterer også om at skyldnerne nedbetaler mindre gjeld enn tidligere, og at svært
mange lån har flytende rente. Kun drøye 7 % av husholdningenes lån har fast rente. I overkant av
hvert sjette lån gitt i FTs Boliglånundersøkelse4 var det også avtalt avdragsfrihet. Det er særlig de
yngste - gruppen unge voksne – som benytter seg av dette (sammen med de eldste). De yngste er
også de som ofte har høyt trekk på rammekredittlån. Hele 49 % av lånetakerne under 35 år hadde
utnyttet bevilget ramme med mellom 90 – 100 %.
SSB og FT har videre undersøkt og vurdert husholdningenes rentebelastning gitt dagens utlånsrente
og en rente på et normalisert nivå (i undersøkelsen satt til 6,6 %). Beregningene viser i følge FT at
antall husholdninger med rentebelastning på over 20 % av disponibel inntekt vil mer enn dobles i et
slikt scenario, og at disse vil innestå for over 53 % av den samlede gjelden. Allerede med et rentenivå
på 4,6 % blir det en klar oppgang i antall husholdninger som får en slik belastning. Dette har
sammenheng med at gjelden fortsetter å øke mer enn inntektene. I følge SSB og FTs beregninger er
det gruppene med høyest gjeldsbelastning som har den minste støtputen i form av finansformue.
2

Finansielt utsyn 2011 av FT side 35
Sentralbanksjef Øystein Olsens innledning til Stortingets finanskomité 20. mai 2011.
4
Finanstilsynets boliglånsundersøkelse 2010
3

Sett i sammenheng med figurene over, vil unge derved være av de som blir hardest rammet. I følge
Finansbarometeret 20115, oppgir hele 18 % av husholdningene at de ikke vil tåle en renteoppgang på
2 % fra dagens nivå.
6

Kilde: Finanstilsynet
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Forbrukslån – både utlån gjennom kredittkort og andre forbrukslån uten sikkerhet – utgjør etter
Finanstilsynets nærmere undersøkelser kun 2 % av husholdningenes samlede lån. Det er likevel verdt
å merke seg at gjennom de siste fem årene – fra 2005 til 2010 – er det omtrent 42 % utlånsvekst på
forbrukslån7 (blant utvalget i undersøkelsen). Veksten har riktignok stagnert mot 2009, men
fortsetter igjen med moderat vekst mot 2010. Stagnasjonen i 2009 synes derfor ikke å ha hatt noen
sterkt vedvarende effekt, tvert i mot synes veksten å være tiltagende.
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Kilde: Finanstilsynet

Hvilken aldersgruppe som har tatt hovedbelastningen av veksten i forbrukslån de siste 5 årene, eller
spredning i veksten, foreligger det imidlertid ikke data på. Selskapene har videre rapportert at de
avslår fra 40 % til 90 % av søknadene de behandler. Den store variasjonen i avslagsprosent er ikke
nærmere begrunnet eller angitt sortert på selskap, aldersgruppe eller type kreditt (kortbasert eller
andre usikrede lån)i undersøkelsen.
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Finansbarometeret 2011 om bankmarkedet utført av TNS Gallup for FNO, side 42 og 43.
Finansielt utsyn 2011 side 56
7
Finanstilsynet har gjennomført en undersøkelse blant de 16 største selskapene som tilbyr
forbruksfinansiering. Med forbrukslån menes i denne sammenheng både kortbaserte utlån og andre
forbrukslån uten sikkerhet, bl.a. kredittkort med varierende kredittrammer, samt lån uten sikkerhet i
størrelsesorden 10 000 kr il 350 000 kr, se Finansrapporten side 26.
8
Finansrapporten fra FT side 26
6

Av forbrukslån gitt til husholdningene i FTs undersøkelse, var 7,4 % gitt til unge voksne under 30 år.
Selv om dette tallet isolert sett kan synes lavt, bør tallet blant annet ses i lys av ovenstående
beskrivelse av unge voksnes gjeldssituasjon. Og selv om unge voksne har en relativt sett liten andel
av forbrukslån sammenlignet med andre aldersgrupper, er det verdt å merke seg at misligholdet av
forbrukslån sett i forhold til utestående beløp var klart høyest blant nettopp denne gruppen. Selv
med liten kredittramme, klarer ikke unge voksne å betjene disse lånene.
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Kilde: Finanstilsynet

Inkassoutviklingen i Norge
Fra 2005 til 2010 har det vært en betydelig vekst i antall inkassosaker hos inkassobyråene10. Fra
nærmere 3,4 millioner saker innkommet per år til nesten 5,2 millioner innkomne saker i 2010. Det
siste året har det riktignok vært en svak nedgang i antall nye saker, samtidig har antall løste saker
også gått noe ned. Det har imidlertid vært en jevn vekst i antall saker til behandling årlig de siste
årene. Per utløpet av 2010 var drøye 3,3 millioner saker til behandling hos inkassobyråene.

11

Kilde: Finanstilsynet

En betydelig andel av sakene inkassobyråene mottar til behandling løses i en tidlig fase av
innfordringen, og før det i hele tatt blir registrert som inkassosak (etter lovens fagtermer). I 2010
9

Finansielt utsyn fra FT side 58
Vedlegg til Finanstilsynets pressemelding nr. 7/2011 – sammenlignbare tall kun for de siste frem årene.
11
Vedlegg til Finanstilsynets pressemelding nr. 7/2011
10

gjaldt det hele 27,8 % av de innkomne sakene. Resten av sakene løses på et senere stadium - etter
inkasso er iverksatt, enten utenrettslig eller ved hjelp av rettsapparatet.
Ved utgangen av 2010 utgjorde misligholdte forpliktelser 63,2 milliarder kroner. Det er rekordhøyt
sammenlignet med tidligere år, og en økning på hele 5,3 milliarder fra året før. Av disse 63,2
milliardene utgjorde 38,1 milliarder kroner opprinnelig hovedkrav. En betydelig andel gjenstår og
knytter seg hovedsakelig til kostnader påløpt grunnet misligholdte forpliktelser. Det vil si at 25,1
milliarder kr er inkassosalær, forsinkelsesrenter og påløpt mva. Det er altså så mye som 40 % av
misligholdet som ikke har noe med den opprinnelige gjelden å gjøre.
Finanstilsynets undersøkelse12 blant de fire største inkassobyråene viste at 16 % av inkassosakene
ved utgangen av 2010 var knyttet til forbrukslån – en stabil andel de tre siste årene. Den samme
definisjonen av forbrukslån er benyttet i denne undersøkelsen13, som i undersøkelsen blant
finansieringsselskapene angående forbrukslån. Det vil si at kortbaserte utlån/kredittkortgjeld også
omfattes av posten forbrukslån. Undersøkelsen viste en svak nedgang for inkassokrav knyttet til
forbrukslån for unge voksne og helt opp til 39 år. For den yngste gruppen er nedgangen på ca 2 % fra
2008 til 2010. For andre aldersgrupper ser man svak stigning for inkassosaker på forbrukslån.
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Kilde: Finanstilsynet

Det største selskapet i markedet Lindorff AS melder om en meget negativ utvikling for gruppen unge
voksne fra 2006 til 2009, med sterk vekst i inkassosaker i denne perioden, for så å gå noe tilbake i
201015. Fra 2006 til 2009 så man en vekst på hele 36 % i antall inkassossaker mot unge voksne. Dette
gikk noe tilbake i 2010, men ikke riktig tilbake til 2008 nivå. I 2006 utarbeidet Forbrukerrådet en
analyse16 av inkassotilstanden på bakgrunn av data fra Lindorff for første halvår 2006. Allerede den
12

Finansielt utsyn 2011 side 58. Undersøkelse foretatt i februar 2011 blant de 4 største selskapene med til
sammen 40 % markedsandel.
13
Presisert av Finanstilsynet v/Næperud i samtale 28.4.11.
14
Finansielt utsyn 2011 side 58.
15
Lindorff Analysen 07.02.11
16
Forbrukerrådets analyse av inkassomarkedet 22.12.06
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gang - i oppgangstider - var unge voksne eneste gruppe med økning i antall inkassosaker mot seg
sammenlignet med året før. Alle andre grupper hadde nedgang. Unge voksne har nå ca 15-20 % av
det totale antall aktive saker hos Lindorff. Gjennomsnittlig beløp til innkassering hos f.eks. Lindorff
blant gruppen unge voksne ligger på drøye 6 000 kr. Beløpet er lavt sammenlignet med andre
aldersgrupper, men en dobling av hva beløpet gjennomsnittlig lå på hos Lindorff i 2005 for denne
gruppen. Også Experian17 melder om at flere unge blir innrapportert med betalingsanmerkninger pr
utløpet av 2010, samt at det ofte er mindre beløp som er årsak til anmerkningen hos denne gruppen i
motsetning til hos voksne.
Når det gjelder utviklingen i hva slags type krav unge voksne har til inkasso, var forbrukslån og
kredittkort ikke engang på topp 5 listen av saker hos Lindorff for unge voksne første halvår 2006. Det
var mobiltelefoni, postordre, abonnementer, sporveien og parkering som lå på topp den gang. Ser vi
dette opp mot tilstanden i dag, er situasjonen noe annerledes. Forbrukslån - inklusive kredittkortgjeld
slik begrepet er definert av Finanstilsynet i undersøkelsen om forbruksfinansiering - har de siste
årene klatret opp på listen, også for unge voksne.
Lindorff rapporterer for øvrig om en meget negativ utvikling for gruppen unge voksne når det gjelder
gjeldsordning. Unge voksne har historisk sett hatt en svært lav andel av registrerte gjeldsordninger18
– naturlig nok. Gjeldsordninger er ment for de som er varig ute av stand til å innfri sine forpliktelser
(og er et av vilkårene for offentlig gjeldsordning). Det ville påkrevd full katastrofealarm hvis unge
dominerte antallet som kom i gjeldsordning. Fremdeles er det heldigvis slik at unge voksne har en
liten andel av inngåtte gjeldsordninger pr utgangen av 2010. Tallet var imidlertid tidligere tilnærmet
lik 0. Det siste året har man imidlertid sett en økning på nesten 15 % for denne aldersgruppen. Det
samme gjelder for gruppen opp til 30 år, som har hatt nærmere 20 % økning i antall gjeldsordninger
det siste året. Det at man også har en økning i antall innkomne løsningsforslag (som gjerne munner
ut i gjeldsordning – frivillig eller tvungen), tilsier at flere og flere ser seg varig ute av stand til å
ivareta/håndtere sine forpliktelser. Også Brønnøysundsregistrene19 har registrert en betydelig
økning i antall inngåtte gjeldsordninger totalt sett fra 2008 til utløpet av 2010. Antallet i 2010 er
høyere selv sammenlignet med antallet som etterfulgte gjeldskrisen på 90-tallet.
Antall begjæringer om f.eks. trekk i lønn eller trygdeytelser, tvangssalg av bil og fast eiendom som er
sent namsmennene fra inkassobransjen har også økt de siste tre årene20. Det siste året har imidlertid
antall utleggsbegjæringer som er registrert med ”intet til utlegg” økt betydelig. Det kan trekkes flere
slutninger ut av dette. Det er nærliggende å konstatere er at flere og flere skyldnere har kommet i en
situasjon hvor det faktisk ikke er mer å hente. Antallet øker ytterligere om man ser på
Løsøreregisteret, hvor ikke bare saker fra fremmedinkasso selskaper, men også saker fra kemnerne
og Statens Innkrevningssentral innrapporteres.
17

Pressemelding 02.12.2010
Begrepet omfatter både utenrettslige og rettslige gjeldsordninger der ikke annet er spesifisert.
19
http://e24.no/makro-og-politikk/rekordmange-gjeldsslaver/3986104 13. januar 2011.
20
Se figur hentet fra presentasjon av Norske Inkassobyråers Forening v/leder Bratsberg på Inkassofagdagene
mars 2011.
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21

Kilde: Norske Inkassobyråers Forening
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Inkassofagdagene mars 2011, presentasjon fra Norske Inkassobyråers Forening v/leder Bratsberg

2. Forbrukerrådets vurderinger
Unge voksne – en sårbar og utsatt gruppe
Allerede i slutten av november 201022 uttrykte Norges Bank, ved den gang avtroppende
sentralbanksjef Gjedrem, bekymring for husholdningenes sårbarhet. Det ble særlig fremhevet at
gjeld og formue er skjevt fordelt og at en tredjedel av gjelden faller på en gruppe husholdninger som
har fem ganger så høy gjeld som inntekt. Budskapet ble gjentatt av nåværende sentralbanksjef Olsen,
i hans innledende presentasjon ved åpningen av Finanskomiteens åpne høring om
Finansmarkedsmeldingen for 2010 på Stortinget 20. mai 2011. Finanstilsynet har også betimelig
poengtert at flere husholdninger er sårbare i forhold til økt rentebelastning – selv for et rentenivå
som anses å være normalisert. Vi opplever også at Tilsynet indikerer ytterligere tiltak dersom ikke
gjeldsbelastningen for husholdningene går ytterligere ned i årene fremover, særlig for de som har
flere ganger disponibel inntekt i gjeld. Det at Tilsynet har satt fokus på å utrede markedssituasjonen
på forbrukslån og i forhold til aldersgrupper – særlig med fokus på gruppen unge, opplever vi at er
positivt og interessant i forhold til fremtidige prognoser og vurdering av hvor det er nødvendig å ha
beredskap/være oppmerksomme fremover.
Finanstilsynet synes imidlertid - både i Finansielt utsyn 2011 og Rapport fra finansinstitusjonene 2010
- å ville avvæpne behovet for et særskilt fokus på unge voksne og usikret gjeld. Det pekes blant annet
på lav andel forbrukslån som formidles til gruppen, lav andel misligholdssaker av forbrukslån og noe
nedgang i inkassosaker mot gruppen unge voksne det siste året. Forbrukerrådet kommer til en annen
konklusjon. Den økonomiske situasjonen samlet sett for unge voksne tilsier absolutt at dette er en
gruppe som bør gis behørig oppmerksomhet. Privatøkonomien vil raskt kunne eskalere til å bli
uhåndterlig/uoverkommelig ved selv minimale endringer for denne gruppen. Det er flere
risikoelementer som vi mener må vektes tyngre i denne sammenheng, samtidig som konsekvensene
for denne gruppen må få sitt nødvendige fokus.
Gruppen er særdeles sårbar for små/normale svingninger i renten. Det er prognostisert at renten skal
opp. Senest ved siste styringsrentefastsettelse ga sentralbanksjefen klart uttrykk for at renten skal
opp i tiden fremover. Kombinasjonen av høy belåningsgrad, flytende rente på lån, høy utnyttelse av
rammekredittlån, og utnyttelse av avdragsfrihet blant gruppen unge voksne, gjør at de er mer
sårbare enn andre grupper for både rentestigning og andre uforutsette faktorer. Buffer og
sikkerhetsmargin vil i mange tilfelle allerede være brukt opp, og det vil være liten mulighet for denne
gruppen til å områ seg. I tillegg er det ikke denne gruppen som har buffer i form av finansformue.
Over 400 000 husholdninger vil ved en ”normalrente” ha en rentebelastning på over 20 % av
disponibel inntekt, og disse vil innestå for over 50 % av den totale gjelden. Det er all grunn til å anta
at det er mange unge i denne gruppen på bakgrunn av de nevnte faktorene. En generell tilnærming
til kredittvurderingen hva gjelder unge voksne, skulle tilsi at forbrukslån (i ordets brede forstand som
nevnt ovenfor) neppe skulle gis/være aktuelt. I rammekredittlånene ligger det gjerne innbakt lån til
forbruk som verken bankene eller tilsynene klarer å identifisere. Sårbarheten er allerede høyere enn
22
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man skulle ønske. Innrapporteringen til FT indikerer også at forbrukslån utgjør en betydelig andel av
”problemet” for unge i forhold til å overholde avtalerettslige forpliktelser, ved at mange slike krav
misligholdes og går til inkassoinndrivelse. Dette er etter vår vurdering sentrale poeng som vi mener
det er viktig å fremheve.
Sentralbanksjef Olsen fremhevet i sin presentasjon for Stortingets finanskomité (ref. over) at
finanskriser gjerne etterfølges av gjeldskriser. Takket være bl.a. solide statsfinanser klarte vi oss på
mange måter godt gjennom finanskrisen sammenlignet med flere andre land, selv om det også i
Norge gjenstår arbeid med å forsterke forbrukerbeskyttelsen i markedet for finansielle tjenester. Vi
skiller oss imidlertid ut i Europa med forgjeldede husholdninger – særlig bland lav- og
middelinntektsgrupper – heriblant unge voksne. Når styringsrenten nå er på vei opp mot et
normalisert nivå på relativt kort tid, vil deler av befolkningen – deriblant unge – få større utfordringer
med å betjene lån og kreditt. Flere vil komme i en gjeldsskvis hvor de vil ha behov for råd og
veiledning for å håndtere utfordringene.
I rapporten ”Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv”23 gir Christian Poppe følgende analyse til
regjeringens innkrevningsutvalg: «Det er kombinasjonen av tapt eller ikke-eksisterende formue og
for høy usikret gjeld i forhold til inntekten som er katastrofal. I slike tilfeller blir skyldneren
systematisk trukket inn i en negativ deprivasjonsspiral. Siden gjeldsforpliktelsene nå er større enn
den økonomiske bæreevnen løper gjelden rett og slett løpsk og antar etter hvert uhørte nivåer.
Denne systematikken har fått betegnelsen ‘prosessuell fattigdom’ fordi den har sine røtter i de lover
og regler som omgir kredittinstituttet. Over tid truer tilstanden med å ende opp i klassisk fattigdom».
Når unge voksne blir gamle nok til å ha rettslig handleevne i form av å kunne ta på seg bl.a. gjelds- og
kredittforpliktelser (18 år), skyter både antall inkassosaker og betalingsanmerkninger i været.
Konsekvensene av dette drar de med seg over i etableringsfasen, og faren for å komme inn i den
negative deprivasjonsspiralen, som Poppe beskriver, tiltar sett i lys av den samlede økonomiske
situasjonen for mange unge voksne i dag.
I tillegg kommer den aggressive markedsføringen av kreditt og usikrede lån. Så sent som i juni i år24
avdekket Forbrukerombudet ulovlig markedsføring hos hele 36 selskaper som tilbyr eller formidler
kreditt og lån. Når aktørene i markedsføringen skjuler hva som er effektiv rente og hvor mye lånet
totalt koster, gjør ikke det situasjonen bedre for denne utsatte gruppen.
Forbrukerrådet ønsker både å dempe markedet for forbrukerkreditt/usikrede lån og etablere
gjeldsmeglingstjenester for unge som er i ferd med å komme i en gjeldsskvis. Vi mener det er sentralt
at myndighetene har en beredskapsplan for å forebygge en potensiell gjeldskrise med konkrete tiltak.
Fremveksten av private gjeldsrådgivere som tar seg godt betalt for å ”hjelpe” folk ut av
gjeldsproblemer, er et tegn på at det er et udekket behov for slike type tjenester i markedet. I tillegg
er det offentlige tilbudet til mennesker i gjeldsskvis ikke friskmeldt25. Det finnes få hjelp til
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selvhjelpsverkstøy for unge sårbare husholdninger som er i ferd med å komme i en gjeldsskvis. I land
som Storbritannia er det etablert en rekke løsninger så tidlig som i 1993 som vil være relevante også
her i Norge, gitt riktig organisering av tjenestene.
Vi ser et udekket behov for gratis, internettbasert hjelp til selvhjelpsverktøy for gjeldsrådgivning og
gjeldsmegling – målrettet til de som har behov for hjelp, men som fremdeles har en viss grad av
betalingsevne og kun trenger verktøy og veiledning for å sette opp forslag til avtaler ut fra
individuelle forhold som man selv kan forhandle med kreditorene om. Unge kjenner og har lav
terskel for å bruke denne type teknologi. Et internettbasert gjeldsmeglingsverktøy vil særlig virke
forebyggende i de tilfellene hvor man har vilje til å betale, men midlertidig er ute av stand til å
betale/innfri alle sine forpliktelser. I slike situasjoner kan gjeldsmegling komme inn og hjelpe før
situasjonen blir så alvorlig at den blir uhåndterlig og man ender i offentlig gjeldsordning. Når man får
litt for mange krav som man ikke klarer å håndtere i forhold til inntekten sin, melder behovet for mer
strukturert hjelp seg. Det melder seg behov for å få totaloversikt over inntekter og utgifter, samt
budsjettere til livsopphold og derigjennom kartlegge hva man kan tilby sine kreditorer for å komme à
jour i forhold til sine forpliktelser. Gjeldsmegling er et sentralt begrep i så måte. Det inntrer lenge før
situasjonen har blitt så alvorlig at man har krav på gjeldsordning ved hjelp av det offentlige.



Regjeringen må bevilge særskilte midler til å etablere og drifte gjeldsmegling på nett i Norge.
Regjeringen må påse at slike tjenester driftes av aktører som har godt omdømme både blant
kreditorer og forbrukere.

Av andre kriseforebyggende tiltak ser vi særlig behov for flere politiske føringer og et aktivt
forbrukerbeskyttende finanstilsyn som hindrer et uansvarlig marked for forbrukerkreditt og usikrede
lån. Vi mener bl.a. at myndighetene må stimulere til mer forsvarlig utlånspolitikk ved å begrense
muligheten for utlånere av usikret gjeld/kreditt til å gjøre beslag i lønnen til lånetaker. Reglene for
videresalg av gjeld må gjennomgås for å øke forbrukerbeskyttelsen og begrense låneyters (og da
spesielt de som utsteder usikrede lån) rett til videresalg. Det må innføres renterestriksjoner på
fastsettelsen av rentemarginer for utlånere av forbrukerkreditt og usikret gjeld. Det må føres aktivt
tilsyn på etterlevelse av forskrifter på kredittformidling for å sikre at tiltakene som er etablert for å
dempe kredittfinansiert impulskjøp faktisk etterleves. Det må føres aktivt tilsyn for å dempe
aggressiv markedsføring. Myndighetene må fortsatt ha fokus på forbedringer i det offentliges tilbud
av økonomisk rådgivning. De må videre innføre konsesjonskrav for private gjeldsrådgivere for å sikre
at næringsaktørene har riktig kompetanse og holder etisk standard.

Kredittvurdering uten nødvendig forankring
Når det gjelder kredittvurdering og frarådning i forhold til forbrukslån, ble det fra
finansieringsinstitusjonene meldt om ”avslagsprosent” på mellom 40 prosent til 90 prosent. 90
prosent er riktignok høyt, men 40 prosent fremstår som lavt – særlig sett i forhold til ovenstående
elementer. Det er vår vurdering at det per i dag er krevende for institusjonene å foreta god og
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fullstendig kredittvurdering. Eksisterende registre gir ikke et godt nok bilde på potensielle kunders
gjeldssituasjon og evne til å kunne påta seg den aktuelle gjelds-/kredittforpliktelsen.
Betalingsanmerkninger - som registreres hos kredittopplysningsbyråene - slettes etter hvert som
kravene gjøres opp, og blir uansett ikke stående lenger enn 4 år. En forbruker kan ha mange saker til
inkasso, og være i en krevende økonomisk situasjon, uten at det er registrert anmerkninger på
vedkommende hos kredittopplysningsbyråene. Saker kan bli oppgjort på ulike stadier uten å være
”merket”. Det kan også forekomme mørketall, da kredittopplysningene er avhengig av
innrapportering fra inkassobyråene.
Løsøreregisteret gir noe bedre indikasjon, men heller ikke dette gir tilstrekkelig informasjon etter vår
vurdering. Registeret gir kun opplysninger om utlegg, og ikke om gjeldsbelastning i forhold til inntekt
for den enkelte. Flere kan ha/være på vei inn i betydelige økonomiske problemer, eller ha høy
gjeldsbyrde og være i en meget sårbar situasjon, uten å være registrert med heftelser i dette
registeret også. Her er kun toppen av isfjellet. Med stadig økt tilfang av kredittilbud uten sikkerhet,
og et betydelig sosialt og kommersielt press, er det risiko for at flere fristes til å ta opp kreditt de ikke
evner å betjene.
Mange kunder får kreditt og usikrede lån i dag, som de ikke ville ha fått dersom utlåner hadde sittet
med et bedre grunnlag for å kunne vurdere vedkommendes gjeldssituasjon. Forutsatt at det får
konsekvenser for utlåner som unnlater å foreta en skikkelig vurdering og dertil frarådning eller
avvisning.
Forbrukerrådet mener at myndighetene må innføre et nasjonalt gjeldsregister som låneyterne plikter
å sjekke før utlån. Det er en forutsetning - og en klar forventning - at et slikt gjeldsregister etableres
på en måte som ivaretar personvernhensynet. Brudd på plikten til å foreta en kvalitativ og individuell
sjekk, må føre til begrensede rettigheter for utsteder i inndrivingsprosessen.

Bufferløs økonomi eller manglende betalingsvilje?
Det har etablert seg som en sannhet at det er manglende betalingsvilje som er hovedutfordringen
når det gjelder unge voksne. Det at mange gjør opp for seg på et tidlig stadium, eller før en sak går til
rettslig inndriving, er et moment som gjerne vektlegges. Det som ikke vektlegges er det vi velger å
benevne som midlertidig manglende betalingsevne. Et svart-hvitt scenario med enten manglende
betalingsvilje eller manglende betalingsevne fremstår for kategorisk etter vårt skjønn, da det er en
kjensgjerning at mange (særlig unge voksne) lever fra måned til måned – i en økonomi uten buffer
for uforutsette hendelser. I følge Nordeas26 årlige undersøkelse har kun halvparten av nordmenn i
alderen 16-65 år en buffer på to til tre månedslønninger på konto til uforutsette utgifter. Nordea
bekrefter også at den gruppen som ikke har noen økonomisk buffer i det hele tatt domineres av
yngre mennesker. Det gjør at betalingsevnen kan være redusert/svak i perioder, uten at det
nødvendigvis er den generelle betalingsviljen det skorter på.
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Denne ensidige fokuseringen på at unge voksnes betalingsvansker knytter seg til manglende
betalingsevne alene, bidrar etter vår vurdering til et feilfokus, som ved neste korsvei øker faren for
feilmedisinering av en eskalerende gjeldsutvikling. Så lenge vilje alene blir fremhevet som problemet,
så er det lett å trekke den feilslutning at holdningsskapende arbeid og forbrukeropplæring vil
avdempe risikoen som har bygget seg opp i systemet. Denne type langsiktige investeringer i økt
kunnskap og holdningsendringer, vil slik vi ser det ikke være virkningsfull medisinering overfor alle de
husholdningene med unge voksne som vil få en særs krevende økonomi ved en rentebelastning som
er prognostisert å forekomme allerede innen et drøyt år eller to. Når vi vet at kunnskapsnivået blant
norske forbrukere på forbrukerrelatert matematikk allerede er høyest i Europa27, er det nærliggende
å spørre hva som tenkes avhjulpet ved slike kompetansehevende tiltak.
Det kunne for øvrig vært meget interessant å se hvilke aldersgrupper som har bidratt til den enorme
veksten av forbrukslån som vi så fra 2005 til 2010. Det er nærliggende å stille spørsmål om det er
unge som har tatt en stor andel her. I så fall vil også det utgjøre et betydelig risikoelement. Det er en
midlertidig finansieringsløsning som vil være særdeles uheldig på sikt, og spesielt dersom andre
risikofaktorer skulle inntre slik at den økonomiske handlefriheten innskrenkes ytterligere. Særlig er
bruken av kredittkort for å holde forbruket og økonomien flytende, også et bekymringsfullt
risikomoment. Dersom mange unge voksne stadig har rentebærende kredittkortgjeld, og er avhengig
av det for å få privatøkonomien til å gå rundt i dag, blir gjeldsskvisen raskt en realitet som kan bli
vanskelig å overkomme for mange unge voksne når renten mot årsskiftet ventes å nærme seg et
normalnivå.
Vi mener det er grunn til å advare mot kun å fokusere på forbrukerkunnskap og forbrukeropplæring
som middel for å dempe markedet og stille beredskap i forhold til de risikoene sårbare husholdninger
og unge voksne særskilt står ovenfor. Det er behov for tiltak og beredskap som har vesentlig raskere
og målrettet effekt. Det mest effektive på kort sikt vil utvilsomt være tilbudssideregulering med
økonomiske insentiver – á la de vi nevnte i forrige kapittel. Næringslivet reagerer på tiltak som får
betydning for sin bunnlinje og inntjening. Myndighetene må regulere markedet slik at bransjen får en
mer kritisk holdning til utlån. Dersom kredittyter/utlåner må ta større ansvar for sitt utlån og større
del av den økonomiske risikoen ved at betalingsmidlighold inntreffer, vil utlånsviljen dempes.
Mulige tiltak vil være å heve ansvaret til utstedere av usikret gjeld i form av forbud mot trekk i lønn
ved inndrivelse av slike krav. Det vil si at det ikke gis anledning til å inndrive usikret gjeld ved
utleggstrekk, men at kreditor må gå veien om tvangsrealisering i stedet. Dersom kreditor også
pålegges å ta en del av inndrivingskostnadene ved betalingsmislighold, vil det også gjøre kreditor mer
kritisk i tilbudsfasen. I dag står skyldner ansvarlig for kreditors kostnader ved å inndrive krav,
samtidig som man har direkte tilgang til skyldners lønningspose i ytterste konsekvens. Risikobildet er
derved lite avskrekkende og må endres for at kreditorene skal ta sin del av samfunnsansvaret.
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Betingede oppsigelser bidrar til eskalerende gjeld
Forbrukslån i ordets vide forstand, som nevnt over, byr også på snubletråder overfor skyldner ved
inkassoinndrivelsen av slike krav. En gjennomgang av saker fra Inkassoklagenemnda28 viser at det
ofte glipper i inndrivelsesprosessen av krav hvor kredittkort og andre usikrede lån er den
underliggende avtaleforpliktelsen. Det begås feil både fra kreditorer og inkassators side. Dette synes
å være et vedvarende problem, selv om nemndsvedtakene har vært klare på hva som kreves etter
lovens bestemmelser. Det er flere eksempler på at inkassoinndrivelse er iverksatt uten at kravet som
inndrives er brakt til forfall. Det blandes mellom forfalte terminer og oppsigelse av og inndriving av
den totale gjelden. Dette gjelder særlig i de tilfellene hvor fordringshaver har lov til å inndrive hele
gjelden ved f.eks. vesentlig mislighold, eller mislighold av et gitt antall terminbeløp. Det begås
forholdsvis elementære feil i forhold til å sikre at krav er forfalt og at frister er utløpt før det varsles
korrekt. Blant annet har man sett flere eksempler av samtidig oppsigelse og inkassovarsel, og
”betingede” oppsigelser av totalgjeld. Det blir forsøkt kommunisert at hele gjelden/avtaleforholdet
er sagt opp, slik at man kan inndrive hele beløpet ved inkasso med dertil høye salærer. Samtidig
kommuniseres det at avtaleforholdet kan fortsette å løpe som før, hvis skyldneren bare betaler et lite
beløp innen betalingsfristen i brevet hvor samme avtaleforhold faktisk er opphørt. Det blir raskt å
lese som dobbeltkommunikasjon, og det trås veldig ofte feil. Dette er med andre ord kravstyper som
byr på betydelige kommunikasjonsutfordringer ved inndrivingsprosessen. I fagterminologien som
benyttes ved inkassoinndrivelse, er det også stort potensial for begrepsforvirring og språkbarrierer.
Dobbeltkommunikasjon og potensiell begrepsforvirring, er begge kommunikasjonsutfordringer som
det er mulig å gjøre noe med. At bransjen selv trår feil, er ikke et godt tegn. Hva forstår da unge
skyldnere av den kommunikasjonen de får når de har misligholdt et krav? Er det mulig – som ung og
ikke fagperson – å forstå innholdet i og konsekvensene av de brevene man mottar? I kravbrevene
som skyldneren mottar under inkassoinndrivelsen benyttes vanskelige fagbegrep, lovtekst og
henvisninger til paragrafer. Når vi samtidig ser på størrelsen på beløpene som går til inkasso blant
unge voksne, skulle disse isolert sett være overkommelig å innfri før det går for langt. Det skulle tilsi
at mange inkassosaker burde være mulig å unngå med bedre kommunikasjon og derved også bedre
forutsigbarhet for unge voksne som er i, eller potensielt kommer inn i en gjeldsskvis. I forlengelse av
denne tankerekken har Forbrukerrådet undersøkt hvordan kommunikasjonen i de viktige
kravbrevene faktisk blir forstått av unge voksne.
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3. Forbrukerrådets undersøkelse av unge voksnes forståelse av
inkassospråket og prosessen
Hypotese, metode og gjennomføring
Unge forbrukere ser i stadig økende grad ut til å stifte gjeld og komme i betalingsvansker. Men kan
dette forklares ved dårlige betalingsholdninger, slik det har blitt påstått? Forbrukerrådets hypotese
er at forklaringer som vektlegger dårlige betalingsholdninger er utilstrekkelige, lettvinte og virker
obstruerende for å sikre forbedringer av en uønsket situasjon. Legger man til grunn at årsaken for
situasjonen er dårlige holdninger, er det nært å anbefale forbrukeropplæring, holdningsskapende
kampanjer, revidering av læreplaner o.s.v. Selv om disse tiltakene i seg selv er prisverdige,
representerer de ikke kortsiktige løsninger samtidig som nytten er usikker. Det er derfor viktig å
avdekke hva forbrukere forstår av inkassoprosessen og kommunikasjonen av den som gjenspeiles i
inkassobrevene.
Forbrukerrådet ønsket å se på flere aspekter ved denne problemstillingen.







Forstår skyldnere enkelttermer som typisk brukes i inkassobrev?
Forstår de meningsinnholdet i hele setninger?
Forstår de meningsinnholdet i brevet som helhet?
Forstår de konsekvensene av meningsinnholdet?
Forstår de gangen i en inkassosak?
Forstår de i hvilken grad alvorligheten øker med hvert nye brev som sendes debitor?

Forbrukerrådet valgte å gjennomføre en stikkprøve-undersøkelse blant helt unge, myndige personer,
da disse antas å ha større behov for beskyttelse enn andre og kanskje større skyldnergrupper.
Undersøkelsen er således ikke representativ for hele den norske ungdomsbefolkning, men indikerer
hva disse tilfeldig utvalgte, unge potensielle kredittbrukerne forstår og kan.
For å belyse disse problemstillingene skaffet Forbrukerrådet til veie en brevserie fra en reell
inkassosak.
Brevserien består av fem brev:






Betalingsoppfordring/Varsel om oppsigelse
Inkassovarsel
Betalingsoppfordring
Varsel iht. Tvangsfullbyrdelsesloven
Begjæring om tvangsdekning i løsøre

Forbrukerrådet valgte en tredjeklasse hver fra Sogn videregående skole og Bjerke videregående
skole, begge beliggende i Oslo.
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Undersøkelsen ble gjort i mai 2011. Tredjeklassinger vil normalt ha fylt 18 år siste våren på skolen og
dermed være myndige.
Respondentene fikk utlevert anonymiserte kopier av de fem forskjellige inkassobrevene.
Det ble utarbeidet et spørreskjema bestående av 15 åpne spørsmål knyttet til brevene, der
respondentene ble bedt om å svare på spørsmålene med egne ord. Forbrukerrådets ansvarlige for
undersøkelsen delte selv ut spørreskjemaene til elevene og overvåket selv at besvarelsene ble gjort
individuelt og uten samarbeid mellom elevene.
Respondentene ble bedt om ikke å fylle ut personalia og opptrer derfor som anonyme i det
innsamlede materialet. Til sammen ble 33 besvarelser innhentet.
Besvarelsene ble deretter systematisert og analysert i Forbrukerrådets lokaler i Oslo.

Sentrale funn
a. Unge forstår ikke inkassospråket
Undersøkelsen av unges forståelse av inkassobrev avdekker et enormt forbedringspotensial for
bransjen.
Resultatene fra vår undersøkelse viser at unge rett og slett ikke forstår inkassospråket. 31 av 33 våre
unge respondenter forstår verken innhold eller konsekvensen av brevene inkassoselskapene sender
ut når betaling uteblir.

Testpersonenes forståelse av reelle kravbrev
(case billån) fra inkassoselskap
n:33 unge voksne over 18 år bosatt i Oslo
Forstår innhold
6%
Forstår ikke
innhold
94 %

Språklig sett sliter de fleste sliter med å forstå ord som; ”salær, rettslig innfordring, avholdelse av
forretning, kryssende betaling, fullbyrdelse, begjæring m.fl.” Altså, ord som lett kan erstattes med
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enklere og hverdagslige ord, til tross for juridiske formkrav. Alle de formelle og kompliserte ordene
blir beskrevet som vanskelige å forstå.
”Fullbyrdelse er ikke blant mitt ordforråd” – uttrykker en av testpersonene i sin beskrivelse av hvilke
ord som er vanskelige å forstå betydningen av. Noen sier at de klarer å få en overfladisk
mening/forståelse av innholdet når ordene står i en sammenheng, men ikke noe mer enn det.
Et illustrerende eksempel på hvordan teksten kan misforstås, finner vi i en av de unges forklaring på
inkassobyråets informasjon i begjæring om utleggsforretning til namsmannen - som skyldner får kopi
av:
”Bilen skal selges videre og personen må møte opp på forretningen hvor bilen er kjøpt”.
De unge voksne beskriver inkassospråket som ”avansert”, ”voksent”, ”formelt”, ”snirklete”,
”dansk”(!) og ”komplisert”. Det gir også assosiasjoner til statlig overmakt – for som en av våre
respondenter skriver –
”Staten skal på død og liv vise at de kan godt norsk og skriver brevene med kompliserte ord”.
En evaluering av svarene gir følgende språklige erfaringer:




Bruk av henvisning til lovbestemmelser tjener liten nytte for forbrukere
Bruk av formelle juridiske fagtermer øker ikke forståelsen
Bruk av interne loggforkortelser for kostnadsberegning er meningsløst

Tilbakemeldingen til bransjen er ikke at de innbyr til dialog, men at de ved språket skyver de unge
voksne fra seg på armlengdes avstand. Vår undersøkelse indikerer at det derved må være andre
forhold enn selve innholdet i brevene som gjør at unge gjør opp regningene sine, særlig etter en
inkassosak er startet (etter fagterminologiens termer). Vi stiller spørsmålet – dårlig betalingsmoral?
– eller dårlig kommunikasjon?
En av respondentene berører så vidt innpå det vi mener kan være en annen faktor av stor betydning
for når de unge betaler tilbake det de skylder – og vi har vært innom dette i vurderingene ovenfor –
paycheck to paycheck - en bufferløs økonomi:
”Hvorfor får man så dårlig tid til å betale alt tilbake? Alle får jo lån fra jobben 1 gang i mnd….”
Vi kan spekulere i hvilke konsekvenser det kan ha at inkassobyråene skaper en avstand mellom de
unge skyldnerne og seg selv ved språket de bruker i kravbrevene. Men en av respondentene
beskriver dette uoppfordret med egne ord:
…”den formelle, snirklete og gjentagende formuleringen gjør det slitsomt å prøve å forstå det – ergo:
lettest å bare ignorere det!”(red. utheving)
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b. Forvirring blir større dess lenger en er i inkassoprosessen
Svarene viser imidlertid at de fleste forstår hvorfor de mottar det første brevet med
betalingsoppfordring. Hele 23 av 33 forstår at dette brevet mottas fordi de ikke har betalt forfalt
terminbeløp på billånet. Men herfra daler forståelsen, og forvirringen øker.
Når betalingsoppfordringen på terminbeløp ikke blir betalt, dumper brev etter brev fra
inkassoselskapene ned i postkassen. Hva disse brevene betyr, hvordan de er å forstå i forhold til det
første brevet i inkassosaken, og hvilke konsekvenser de får, sliter de unge med å forstå. De fleste
sitter riktignok også med en forståelse av at når det siste brevet ”begjæring om tvangssalg til
namsmannen” kommer, går bilen tapt og dette koster dyrt. Sitater som ”du er konkurs” og ”game
over”, illustrerer at de unge voksne da har forstått alvoret.

Andel som forstår de reelle kravbrevene fra inkassoselskap
n:33 unge voksne over 18 år bosatt i Oslo
70 %

21 %
6%
Brev 1:
Betalingsoppfordring /
Varsel om oppsigelse

Brev 2: Inkassovarsel

Brev 3:
Betalingsoppfordring

3%
Brev 4: Varsel iht
tvangsfullbyrdelsesloven

9%

Brev 5: Begjæring om
tvangssalg

Det er imidlertid knapt en eneste en av de unge voksne som faktisk forstår hva som skjer underveis,
og hvilke konsekvenser de ulike brevene varsler. Mange tror de havner i rettssak. Enda flere tror at
strømmen av brev kun er påminnelser om det første inkassobrevet, selv om de forstår at det blir
dyrere for dem for hvert brev de mottar.
Etter å ha studert alle kravbrevene, svarer kun 3 av 33 unge voksne riktig på kontrollspørsmål om i
hvilket brev terminbeløp på lånet har gått til inkasso. Så mange som 14 personer tror at bare
terminbeløpet/avdrag har gått til inkasso, i brevet som faktisk forsøker å kommunisere at hele lånet
har gått til inkasso. Bare 5 av 33 identifiserer riktig brev, når de skal angi at hele lånet har gått til
inkasso, og her er forvirringen total. Det er faktisk ingen som underveis i prosessen - med egne ord
og forklaringer – identifiserer at kun månedlig avdrag/terminbeløp først har gått til inkasso, og at
med et mellomvarsel så går hele lånet til inkassoinndrivelse. Det er bare 5 av de unge som
kommenterer at totalsummen øker og underveis mangedobler seg, men ingen forstår hvorfor og hva
som har skjedd.
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Kontrollspørsmål som avslører forståelse av inkassoprosessen
I hvilket brev har
avdrag gått til
inkasso?

I hvilket brev har
hele lånet gått til
inkasso?

Brev 1: Betalingsoppfordring /
Varsel om oppsigelse

9%

0%

Brev 2: Inkassovarsel

12 %

6%

42 %

15 %

Brev 4: Varsel iht
tvangsfullbyrdelsesloven

12 %

30 %

Brev 5: Begjæring om
tvangssalg

6%

21 %

Vet ikke

18 %

27 %

Brev 3: Betalingsoppfordring

Fasit

Terminbeløp / avdrag
har gått til inkasso

Hele lånet har gått til
inkasso

c. Forbrukere tror de forstår, men gjør det ikke
Mange av de unge overvurderer i tillegg egne evner når det gjelder å forstå de ulike brevene.
Etter å ha beskrevet innholdet i de ulike brevene med egne ord, blir deltakerne spurt om de har hatt
problemer med å forstå innholdet, altså en subjektiv egenvurdering. Resultatet viser at; de som selv
sier de forstår brevene likevel ikke gjengir innholdet korrekt når de med egne ord skal forklare hva
inkassofolkene prøver å si.
Dette kan få alvorlige konsekvenser fordi mange dermed overser alvoret i brevene.
Det er for eksempel mange som tror at brevene om; ”BETALINGSOPPFORDRING” og ”VARSEL IHT
TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN” kun er purringer på det første inkassobrevet, som riktignok koster
penger, men som de unge kun oppfatter som påminnelser. Noen skriver også; ”så var det ikke så
alvorlig likevel”, når de skal forklare hva disse brevene betyr.
Først når det siste brevet med teksten; ”BEGJÆRING OM TVANGSDEKNING I LØSØRE VED
TILBAKELEVEING TIL SALGSPANTHAVER” dumper ned i postkassen, skjønner de fleste at de nå vil sitte
igjen med gjeld, men ingen bil. Noen nevner også at de nå sannsynligvis vil få problemer med nye lån.
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Andel som har problem med konkrete ord eller innhold i
kravbrevene fra inkassoselskap
n:33 unge voksne over 18 år bosatt i Oslo
76 %

76 %
67 %
45 %

24
Brev 1:
Betalingsoppfordring /
Varsel om oppsigelse

Brev 2: Inkassovarsel

Brev 3:
Betalingsoppfordring

Brev 4: Varsel iht
tvangsfullbyrdelsesloven

d. Behov for klartekst
Forbrukerrådets undersøkelse viser at både kreditorer, inkassoselskap og folk med betalingsvansker
har felles interesse av å forenkle og tydeliggjøre innholdet i brevene som sendes folk med
betalingsproblemer. Et lettfattelig språk, som i klartekst forklarer konsekvensene av de ulike brevene,
vil kunne gjøre at de unge prioriterer bedre økonomisk. Dette ville være til fordel både for de unge
som kan slippe høye ekstrakostnader og ulempen med å bli registrert som dårlig betaler, samt for
kreditorene som på et tidligere tidspunkt vil kunne få dekket sine krav.
Hvis man ønsker at de unge skal forstå noe av prosessen i slike saker, må dette åpenbart
kommuniseres på en annen måte enn hva som gjøres i dag. Det er et vanskelig budskap å
kommunisere. Særlig når inkassobyrået både skal følge lovkrav om forfall, varsling og pågang,
samtidig som byråets oppdragsgiver kanskje fremdeles ønsker å beholde vedkommende som
betalende kunde. Det blir en slags interessekonflikt som fører til kommunikasjons svikt. Budskapet
trenger forenkling - både språklig og innholdsmessig.

Forbrukerrådets forventinger
Klart språk – Klar mening – Lag en bransjenorm
Men henvisning til resultatene av Forbrukerrådets undersøkelse blant unge voksne som gir slakt til
inkassospråket, anbefaler vi at det nedsettes et prosjekt som jobber frem en bransjenorm for
standard kravbrev i bransjen.
Vi anbefaler at tilsynet tar initiativ til å etablere en arbeidsgruppe hvor relevante aktører deltar i
workshops med mandat til å utvikle og innføre bransjenorm. Vi ser for oss at arbeidet på denne
måten forankres hos Finanstilsynet, og at tilsynet må delta i arbeidet. Samtidig må det forankres i
bransjen, med deltakere fra foreningen og ev enkeltaktører. Vi ser også Forbrukerrådet med en klar
rolle i et slikt samarbeid, samt at man må innhente ekspertise på språk og kommunikasjon eksternt.
Inspirasjon kan hentes blant annet fra tidligere pilotprosjekt i samarbeid mellom Norske
Inkassobyråers forening og Forbrukerrådet, samt fra Klarspråk-prosjektet initiert av Fornyings-,
administrasjons-, og kirkedepartementet (FAD) i samarbeid mellom Difi (Direktoratet for Forvaltning
og IKT) og Språkrådet. Resultatene fra begge prosjektene tilsier at det er svært mye å hente for alle
involverte parter.
Ved klart språk og forståelig budskap, vil skyldnerne faktisk ha mulighet til å ta innover seg den
informasjonen og de oppfordringene de får. Det kan føre til at flere betaler og at flere betaler på et
tidligere tidspunkt. Den som skylder penger kan oppleve at det er mulig å få til løsninger, og at man
ser nytte av dialog. Det vil komme kreditor til gode i form av at flere gjør opp for seg når de faktisk
kan. Inkassator kan jobbe mer målrettet for sine oppdragsgivere, og utføre sin samfunnsoppgave på
en bedre måte. Samfunnet kan tjene på at færre får alvorlige problemer grunnet for dårlig
kommunikasjon som gjør at man ignorerer i stedet for å ta tak. Forbedringspotensialet er stort – det
samme er den potensielle samfunnsøkonomiske gevinsten.

Ansvarliggjør kredittyter – Klar regulering
Forbrukerrådet mener at myndighetene må iverksette flere tiltak for å dempe markedsaktørenes
vilje til å yte kreditt og usikrede lån og pålegge aktørene å være sitt samfunnsansvar bevisst. I dette
ligger det også en anbefaling om å foreta en evaluering av inkassosystemet slik det er bygget opp i
dag, og gjøre systemendringer. Her må myndighetene på banen med lov- og forskriftstilstramming.
Flere av tiltakene vi har nevnt i vurderingene over er aktuelle i denne sammenhengen, og det ene
utelukker slett ikke det andre – tvert i mot. Økonomiske insentiver virker, og flere økonomiske
insentiver kan være aktuelle.
For å sikre at kreditor er mer kritisk i sin vurdering av hvem som får tilbud om kreditt, må kreditor få
et økonomisk ansvar for inndrivingen av krav som blir misligholdt. Kreditt er ikke et produkt som har
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blitt til for forbrukerne, det er et produkt som har blitt til for at selgerne skal kunne selge et produkt
til forbrukerne selv i en situasjon der forbrukerne egentlig ikke har råd til å kjøpe. I dag kan kreditor
skjule seg bak en mangelfull, automatisert kredittvurdering og gi kreditt og lån til personer som ikke
har betjeningsevne, uten å måtte ta særlig stor risiko. Betaler ikke skyldner ved forfall kan kravet
inndrives med tilnærmet full erstatning fra skyldner. Betales det ikke ”frivillig”, så hjelper det
offentlige til med tvangsinndriving. Hvis skyldner ønsker underveis i inndrivingen, fortsetter man
gjerne kundeforholdet.
For å unngå en miks av budskap i inkassoprosessen, må det være slik at kreditor ikke kan få både i
pose og sekk mens skyldner uansett blir skadelidende ved å måtte ta totalregningen. Dersom
kreditor vil inndrive et avdrag eller si opp et lån/kreditt grunnet mislighold ved inkasso, så må det bli
forbud mot at man samtidig kan friste med å si betal litt så kan du fortsatt være vår gode kunde – nå
med litt mer gjeld. Skyldnerne får enda mer kreditt som de ikke klarer å betjene i det lange løp.
Frarådningsvurderingen som kreditor skal gjøre ved kreditt-/låneopptak må være en realitet. Ved
varekjøp på kreditt må både kredittvurderingen bli bedre og kredittkortsøknad må på ingen måte bli
kamuflert i kjøpssituasjonen ved rabattkort eller på annen måte.
Tilveksten av urimelige kredittprodukter må vanskeliggjøres. Lov om ågerrente er en sovende
paragraf i Norge som i de fleste andre europeiske land. De fleste landene i EU har regulert
rentefastsettelse i en eller annen form. Norge, Irland og Romania har ikke dette. Innføring av
renterestriksjoner må antas å bidra til demping av kredittvekst (ref kommisjonens rapport),
liberalisering av allerede etablerte renterestriksjoner har vist seg å medføre økt kreditvekst.
Forbrukerrådet ønsker å dempe veksten av forbrukslån og er derfor tilhenger av innføring av
restriksjoner på rentemarginen som låneytere tilbyr. Dette vil dempe fremvesten av uønskede lån
som utelukkende er til for å muliggjøre impulskjøp, for eksempel SMS lån og annen aggressiv iver
etter å gi kundene kreditt i butikken (særlig i fagkjedene).
Forbrukerrådet foreslår at kreditor pålegges:






Å ta en del av kostnadene som påløper ved inndriving av misligholdte krav.
Å måtte gå via tvangsrealisering for å inndrive krav som knyttes til usikret kreditt/lån, og ikke
lenger ha tilgang til skyldneres inntektskonto.
Å måtte si opp lån ved misligholdte avdrag, og ikke ha mulighet til å påføre skyldner mer
gjeld som vedkommende ikke evner å betjene.
Å opptre i tråd med god forretningsskikk når kreditt ytes, og ikke skjule kredittopptak i
varekjøp eller rabattkort hos f.eks. elektronikk- og møbelforrentninger
Å forholde seg til renterestriksjoner ved utlån

Klar tale – Klare tall
Forbrukerrådet mener det er behov for et nasjonalt register for statistikk med samordning av data på
inkasso. Tallgrunnlaget innhentet til dette prosjektet, synliggjør og tydeliggjør behovet for
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gjennomsiktighet av tall som har allmennyttig verdi. Det er enklere å gi klar tale, når man har tilgang
til klare tall.
Vi erfarer at det å skulle innhente relevant og spesifikk data for å evaluere tilstanden på
inkassoområdet, særlig brutt ned på grupper og kravstyper, er særdeles krevende. Særlig om man
ønsker å gjøre mer enn å skrape i overflaten. Ut fra det tallmaterialet som foreligger i dag, er det vår
erfaring at det ikke er mulig å finne en kvalitativ og kvantitativ tilfredsstillende samlet
oversikt/statistisk materiale av allmennyttig verdi.
Dagens innrapportering fra inkassobransjen til Finanstilsynet er overordnet, generell og lite spesifikk.
For at myndighetene skal kunne fange opp bekymringsfulle trender og agere med målrettede tiltak,
må det offentlige tallmaterialet bli bedre. Med bedre innrapportering, vil det bli enklere å identifisere
utfordringer og vurdere tiltak i forhold til både grupper, bransjer og uønskede trender.
Det er naturlig at dette ligger til Finanstilsynet, som i dag allerede mottar overordnede tall fra
inkassobyråene. Det er Finanstilsynet har ansvar for tilsynet med inkassoområdet. Finanstilsynet bør
endre forskriften i forhold til innrapportering, slik at dette inntas. Erfaringsmessig innehar de største
byråene systemer som kan gjøre den nødvendige sorteringen allerede, slik at eventuelle
systemkostnader vil være overkommelige.
Dersom rapporteringen gjelder for alle, vil det ikke være problematisk konkurransemessig for
bransjen. Eventuell opplevelse av å utlevere egne oppdragsgivere vil også minimeres, dersom det
innføres en plikt som er felles for alle. Det kan tenkes å bli krevende for mindre byråer, og at det bør
settes en grense/unntak for innrapporteringsplikten for de aller minste byråene. Hovedmålet må
være å få representative tall som belyser markedssituasjonen, og som ikke utleverer
enkeltbyråer/oppdragsgivere.
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For videre kontakt:
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Forbrukerrådet
v/Forbrukerpolitisk avdeling
Postboks 4594 Nydalen
0404 Oslo

Besøksadresse:
Rolf Wickstrømsvei 15
Sentralbord: 23 400 500

”Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å ta gode valg”

