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HØRING – INKASSOSALÆRER OG -GEBYRER 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 6. april 2020 vedrørende 

ovennevnte. Forslaget medfører en umiddelbar og vesentlig reduksjon i salærer og gebyrer 

for inkassonæringen. Finansforbundet gir med dette sitt høringssvar.  

Finansforbundet er det største fagforbundet i finansnæringen, med 32.000 medlemmer. 

Finansforbundet er opptatt av å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for 

finansnæringen og ivareta kundenes rettigheter.  

Forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet bør ses i sammenheng med arbeidet fra 

arbeidsgruppen nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, hvor de har sett nærmere 

på angitte problemstillinger om inkassoloven, foreslått en ny inkassolov og en ny 

inkassoforskrift. I den forbindelse har de også foreslått et nytt gebyrsystem for utenrettslig 

inndriving. Arbeidsgruppen har også foreslått en halvering av skrivesalæret ved begjæring 

om utlegg, tvangssalg av løsøre og tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver. 

Finansforbundet er overrasket over at departementet ikke i større grad følger 

arbeidsgruppens innstilling når det gjelder modell for salærer og gebyrer. For eksempel vil 

endringen fra arbeidsgruppens forslag om gradert sats fra kr 500 og oppover til en felles sats 

for alle krav under kr 2500, medføre en ekstra stor belastning for inkassoselskapene da dette 

utgjør mer enn 80 prosent av alle inkassokrav.  

Finansforbundet ser at forslaget totalt vil medføre en drastisk reduksjon av inntektene til en 

rekke av bedriftene i bransjen. Det ligger også i forslaget at Justis- og beredskaps-

departementet ser for seg en rask implementering av forskriften.  

Det at inntektene foreslås betydelig redusert på så kort varsel gjør at konsekvensene for de 

ansatte og kundene blir mer dramatiske enn om det var gitt mer tid. 

Dette kan bidra til at vi får enda flere arbeidsledige i en tid da ledigheten i Norge allerede er 

stor. Lavere bemanning vil også redusere rådgivningskapasiteten til inkassoselskapene, noe 

som er viktig for mange med betalingsproblemer.  



Finansforbundet ber derfor at nye satsene trer i kraft når selskapene har fått nødvendig tid 

til tilpasning til de nye rammebetingelsene, og at man i større grad følger innstillingen fra 

arbeidsgruppen nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet. Dette vil gi bedriftene 

nødvendig tid til å tilpasse driften til det nye rammeverket. Vi mener også at dette er 

tilstrekkelig i forhold til departementets argumentasjon knyttet til konsekvensene av 

koronakrisen, da eventuelle økninger i inkassosaker ikke vil treffe umiddelbart. 
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