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Gjeldsinformasjonsloven har til hensikt å forebygge 
gjeldsproblemer i private hushold ved å bidra til bedre 
kredittvurderinger hos banker og andre kredittytere

«Gjeldsregister vil gi bankene bedre oversikt over 
kundenes forhold, slik at de kan gjøre mer korrekte 
kredittvurderinger, og dermed kunne bidra til at færre 
får forbrukslån dersom de vil slite med å betale tilbake», 
sier Finansminister Siv Jensen
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2017 - 2019: Sterk vekst i forbrukslånsmarkedet
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2013 – Offentlig modell 2016 – Privat modell 



Rammebetingelser - Gjeldsinformasjonsforetak

• Myndighetene har innledningsvis avgrenset «scope» 
til informasjon om usikret forbrukskreditt, 
eksempelvis kredittkort og forbrukslån

• Gjeldsinformasjonsloven gir rammer for 
organisering, tjenester, virksomhetsbegrensning, 
marked og krav til tilsyn

• Forskrift detaljerer tjenestenes innhold, 
finansforetakenes plikt til avgivelse, samt krav til 
informasjonssikkerhet og sletting

• Konsesjonssøknadene angir hvordan 
gjeldsinformasjonsforetakene skal oppfylle krav i lov 
og forskrift

• «IKT-forskriften» og «Risikostyrings- og 
internkontrollforskriften gjelder for 
gjeldsinformasjonsforetak
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Kredittopplysningsforetak
System-/tjenesteleverandører

(Bank/finans m. fl)

Aktørene i markedet

Partnere med 
innsynstjenester

Forbrukere
(Innsyn i egne opplysninger)
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Produkter som leveres med hjemmel i gjeldsinformasjonsloven;
• Standard oppslagsprodukt via web og integrasjon

• Påføring for kredittscore 

• Uttrekk til offentlige myndigheter 

• Innsynstjeneste for forbrukere

Gjeldsregisteret AS leverer følgende tilleggsprodukter;
• Innsiktsprodukter (analyser og statistikker)

• Porteføljeanalyse for finansforetak som rapporterer
• Bransjerapport for finansforetak og andre interessenter
• Kommune- og landsoversikt

• Innsynstjenester for forbrukere via 3. parts tjenester
• Eksempelvis nettbanker

Tjenestetilbud Gjeldsregisteret
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• 168 finansforetak rapporterer fortløpende gjeldsopplysninger 
• Det er registrert informasjon om ca 7,6 mill lån/kreditter 

fordelt på 3,2 mill personer

• Ca 300 virksomheter har tatt i bruk Gjeldsregisterets 
tjenester:

• Ca 60 finansforetak 
• Ca 200 kommuner
• Offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner ifbm 

statistikk og analyse
• Innsiktsprodukter til både offentlig og privat sektor

• Mer enn 30.000 personer benytter seg ukentlig av tilbudet 
med å sjekke egne gjeldsopplysninger
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Om Gjeldsregisteret AS





Samlet usikret forbruksgjeld 11.2019 – 09.2022
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Regjeringens holdning til mulige utvidelser
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Gjeldsregisteret AS
Oversikt når det gjelder
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