Nyhetsbrev januar 2018
Medlemmer og samarbeidspartnere av Virke inkasso,

Ny rapport: En inkassolov for fremtiden
I perioden november/desember 2017 gjennomførte Virke inkasso en spørreundersøkelse blant sine
medlemmer om ny inkassolovgivning. Formålet med undersøkelsen var å innhente mer informasjon
som grunnlag for å beslutte hvordan foreningen skal forholde seg til Finanstilsynets ønske om en ny
inkassolov. Funnene fra undersøkelsen er nå omsatt i en rapport som har fått tittelen «En inkassolov
for fremtiden». Rapporten vil være viktig i styrets videre arbeid med å vurdere hvordan Virke inkasso
skal forholde seg til FTs igangsatte prosess på.

Funnene i rapporten tegner et tydelig bilde av hvor skoen trykker mest i møte med dagens lovverk,
og gir viktig innsikt med hensyn til hva som særlig bør endres på i forbindelse med en eventuell
revisjon av gjeldende lovverk. Medlemsundersøkelsen avdekker også at svært mange har tydelige
synspunkter på hvilken rolle foreningen bør spille i møte med Finanstilsynets ønske om en ny
inkassolovgivning.

Sammendraget av rapporten finner du her: https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/nyrapport-en-inkassolov-for-fremtiden/

Dersom du / din virksomhet ønsker en presentasjon av rapporten og hovedkonklusjonene,
eksempelvis i forbindelse med et ledermøte, en personalsamling eller lignende, kan du ta kontakt
med leder av Virke inkasso Iman Winkelman for å gjøre en nærmere avtale (iw@virke.no).

Vi vil også benytte anledningen til å rette en stor takk til alle som har besvart spørreundersøkelsen.
Dine svar er viktige for vårt arbeid.

Hold av 13.mars
Tirsdag 13.mars gjennomføres vårens fagdag. Programmet er under utarbeidelse og vil bli
offentliggjort senest i månedsskiftet januar/februar. Det vil også bli sendt ut nærmere informasjon
om muligheten for påmelding så snart dette er klart. Fagdagen avholdes sentralt i Oslo og inkluderer
også et sosialt opplegg i forlengelsen av den faglige delen. Vi håper flest mulig tar seg tid til å delta på
arrangementet.

Ny forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere
Virke inkasso har mottatt mange innspill i forbindelse med høringsrunden knyttet til ny forskrift for
autoriserte inkassobevillingshavere. Det vil nå bli jobbet videre med å legge frem et forslag til nye
kompetansekrav for medlemmer av Virke inkasso på foreningens årsmøte 13.mars. Følg med på våre
hjemmesider for nærmere informasjon etter hvert som arbeidet med forslag til nye kompetansekrav
skrider frem.

Bransjestandard for personopplysninger / bransjestandard klientmidler
Lovutvalget til Virke inkasso jobber for tiden med å oppdatere bransjestandarden for
personopplysninger. Målet er at ny standard skal presenteres på vårens fagdag. Flere medlemmer
har også spurt om vi vil gjennomføre en høringsrunde i forbindelse med standarden. Det legges ikke
opp til dette, men de som ønsker å gi innspill underveis i arbeidet bes om å ta kontakt med Virke
inkasso v/leder slik at man kan legge til rette for involvering underveis.

Virke inkasso ser nå også nærmere på om det kan utvikles en bransjestandard/veileder for
klientmidler. Dette for å gjøre det enklere for medlemmene å være sikker på at alle krav til
regnskapsføring, bokføring og avstemming overholdes. Mer informasjon om dette vil komme på
fagdagen 13.mars, der behandling av klientmidler sannsynligvis også blir et av emnene som
behandles nærmere. Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til temaet eller ønsker å være
engasjert i arbeidet med å utarbeide standarden/veilederen.

Oppdatert utdanningsprogram for 2018
Virke inkassos samarbeidspartner Advokatfirmaet Kontrakt har oppdatert sine hjemmesider med
utdanningsprogram for 2018. Programmet består av to moduler og en eksamen, og følger de
nåværende kompetansekravene for medlemmer av Virke inkasso. Les mer og meld deg på
her: https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/utdanning-og-autorisering/

Leder av Virke inkasso
Iman Winkelman har vært konstituert leder av Virke inkasso siden mai 2017. Fra 1.januar 2018 er
Iman Winkelman fast leder av Virke inkasso. Stillingen innebærer at Iman jobber 75 prosent for Virke
inkasso, og 25 prosent for Hovedorganisasjonen Virke. Iman vil gjerne møte medlemmene og være
ute blant aktørene i bransjen, så ta kontakt!

