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Høringssvar om videreføring av midlertidige endringer 
i utlånsreguleringen 
 
Forbrukerrådet viser til at Finansdepartementet den 29. mai 2020 la ut høring 
om forlengelse av midlertidig unntak fra to forhold i utlånsreguleringen. 
Høringsfristen ble av departementet satt til den 05. juni 2020.  
 
Forbrukerrådet oversender med dette sitt høringssvar, som er innsendt ved 
bruk av departementenes digitale løsning for høringsuttalelser og i tillegg 
oversendt elektronisk til postmottak@fin.dep.no.  
 
Av høringsbrev og rapporter fremkommer det at Finanstilsynet og Norges Bank 
oppfordrer departementet til å forlenge utvidelsen av fleksibilitetskvoten til 20 
prosent til å gjelde ut tredje kvartal i 2020.  
 
Finansdepartementet spør også om vurdering av forlengelse av unntak fra 
kravene i forbrukslånsforskriften som gjør det mulig for bankene å innvilge lån 
til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV, hvor den årlige 
renten på lånet er 5 prosent eller lavere, til et lånebeløp som utgjør maksimalt 
45 ganger dagpengebeløpet, samt at lånet skal innfris samtidig med utbetaling 
av dagpenger fra NAV.  
 
Forbrukerrådets synspunkter kan oppsummeres slik: 
 Forbrukerrådet stiller seg bak vurderingene om å forlenge utvidelsen av 

fleksibilitetskvoten til 20 prosent til å gjelde ut tredje kvartal i 2020 
 Forbrukerrådet er opptatt av at husholdninger som på grunn av 

koronakrisen må søke dagpenger av NAV skal kunne motta dagpenger raskt. 
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 Forbrukerrådet ser positivt på at det siden 30. mars har vært mulig for 
personer som venter på å få dagpengesøknaden ferdigbehandlet å få 
forskudd på dagpenger.  

 I den grad det det faktisk er dagpengesøkere som må vente på dagpenger 
også etter 30. juni, stiller Forbrukerrådet seg positiv til at husholdninger 
som på grunn av koronakrisen befinner seg i en midlertidig anstrengt 
økonomisk situasjon, skal kunne innvilges kortsiktige, usikrede lån med lav 
rente i påvente av utbetaling av dagpenger fra NAV. 

 Det fremstår som naturlig å avstemme varigheten til denne adgangen med 
restansen som NAV har på utbetaling av dagpenger. Forbrukerrådet kjenner 
ikke status på restansen og vil derfor ikke konkretisere varighet for det 
midlertidige unntaket fra forbrukslånsforskriften. 

 Forbrukerrådet mener denne typen lån bør prises til maksimalt 5 prosent 
effektiv rente. Kredittrisikoen ved disse lånene er forsvinnende lav så lenge 
lånesøknader bare innvilges når det kan dokumenteres at lånet skal 
kompensere for manglende utbetaling fra NAV i forbindelse med 
koronavirusutbruddet. 

 Myndighetene bør også kommunisere en tydelig forventning til bankene 
om at de bør bestrebe seg på å tilby lån med lavere rente enn dette, all den 
tid fellesskapet bidrar med rimelig funding og likviditet for bankene og at 
det bør kunne komme vanlige forbrukere til gode.  

 
Forbrukerrådet er opptatt av at den ekstraordinære situasjonen som har 
oppstått som følge av koronakrisen ikke må føre til at enda flere husholdninger 
må ta opp gjeld som de ikke makter å betjene i fremtiden..  
 
Mange låntakere er særlig sårbare for renteøkninger og inntektsbortfall. Det er 
derfor avgjørende at dagpenger tilkommer forbrukere raskt. Selv i den 
ekstraordinære situasjonen vi står i nå må ikke bidra til at enda flere 
husholdninger opptar lånegjeld de på sikt ikke makter å betjene.  
 
 
Oslo, den 5. juni 2020 
 
Med vennlig hilsen 
Forbrukerrådet 
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Fagdirektør finans     Seniorrådgiver finans 


