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Forord
Årsrapporten er den formelle tilbakemeldingen til Barne- og
familiedepartementet (BFD) om bruken av årets bevilgning over
statsbudsjettet. Rapporten gir en redegjørelse for Forbrukerrådets
virksomhet og resultater i året som gikk. Årsrapporten skal fungere som
grunnlagsdokument for BFDs styring av Forbrukerrådet. Forbrukerrådets
årsrapport for 2020 er strukturert etter rapporteringskrav fra Direktoratet
for økonomistyring (DFØ) med supplerende krav fra BFD.

Oslo, 15. mars 2021

Inger Lise Blyverket
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STYRETS BERETNING

Styrets beretning
2020 har på fere måter vært et annerledes år og kan ikke oppsummeres
uten å omtale hvordan koronapandemien påvirket forbrukerne. Grunnleggende
forbrukerrettigheter har blitt satt under et sterkt press, ikke bare av næringsaktører
men også av tilsynsmyndighet og politikere.
2020 har vært et år der Forbrukerrådet har bestrebet seg på å utføre sitt oppdrag som normalt, men der
organisasjonen samtidig har måttet endre og tilpasse
virksomheten sånn at forbrukere har kunnet få den informasjon, veiledning og politisk oppfølging som pandemien har krevd.
Omstillingen av forbrukerapparatet har vært en viktig arbeidsoppgave for Forbrukerrådet i 2020. Det har
også vært en krevende organisatorisk prosess for ledere og ansatte. Omstillingen har som forventet påvirket produksjonen i den delen av virksomheten som
har vært sterkest berørt av overføringen til det nye
Forbrukertilsynet.
Parallelt med disse prosessene har Forbrukerrådet
utarbeidet og vedtatt en ny virksomhetsstrategi
2021-2025 som tar opp i seg behovet for et endret
forbrukervern i Norge. Overgangen til et bærekraftig samfunn og den digitale revolusjonen utfordrer alt
forbruk og alle forbrukere og vil dermed også måtte
styre og påvirke Forbrukerrådets prioriteringer og organisering i årene som kommer.

trygt forankret som forventet. Dette har blitt ekstra
tydelig i saker som omfatter reiser. Reisearrangører og
fyselskaper har unnlatt å overholde lovpålagte refusjonsfrister uten at det har fått konsekvenser i nevneverdig grad. I praksis har fyselskapene kunnet drifte
på kundenes penger ved at refusjoner ikke har vært
utbetalt rettidig, og i lang tid uten reelle sanksjoner
fra myndighetene. Dette har åpenbart påvirket tilliten
forbrukerne kan ha til etablerte forbrukerrettigheter
knyttet til reiser.

Sårbare forbrukersituasjoner oppstår i alle aldre
Også unge forbrukere har fått erfare at det de trodde
var en selvfølge ikke var det likevel. Et stort landsdekkende arrangement for russen ble avlyst våren 2020,
og mange ble svært frustrerte over å oppdage at de
ikke fkk billettene refundert. Forbrukerrådet engasjerte seg i saken på fere ulike måter, og gjennom en
pilotmekling mellom arrangør og en enkeltruss, kom
man fram til en minnelig løsning som ble gjort gjeldende for alle. Sårbare forbrukersituasjoner oppstår i alle
aldre og situasjoner, og Forbrukerrådet skal være der
– også for unge mennesker.

Forbrukerpolitisk påvirkning og veiledning går hånd
i hånd
Koronapandemien har selvsagt preget Forbrukerrådets
informasjons- og veiledningsarbeid overfor forbrukere i og med at mange har opplevd at varer og tjenester de har bestilt og betalt, har blitt endret, utsatt eller
avlyst – og at refusjon ofte har uteblitt. En større andel enn normalt av Forbrukerrådets ressurser har derfor blitt benyttet til å sikre forbrukere oppdatert og
lett tilgjengelig informasjon om hvilke rettigheter som
til enhver tid er gjeldende.
I tillegg har pandemien vist at opparbeidete og etablerte forbrukerrettigheter ikke er så selvsagte og
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Tre seiere i Høyesterett
Forbrukerrådet har vunnet fram i tre saker for
Høyesterett. Størst og mest omfattende i ressursbruk
har vært seieren over DNB i saken om de såkalte skapindeksfondene. Men også seier i sak om svindel med BankID og sak om foreldelsesfrist viser at
Forbrukerrådets interessepolitiske engasjement ikke
stopper hos den utøvende eller lovgivende myndighet
men må og skal omfatte også saker for domstolene.
Forbrukerpolitikken har i 2020 vist seg å være rettsliggjort på fere sentrale områder, og det er selvsagt

STYRETS BERETNING

gledelig at Forbrukerrådet vant fram i tre saker, men
det er også et tankekors at organisasjonen må helt til
Høyesterett for å få gjennomslag. For den jevne forbruker er dette svært utfordrende, og uten vårt engasjement ville ikke disse sakene har blitt ført så langt.
Det viser også betydningen av et velfungerende utenomrettslig klagebehandlingssystem med bransjeklagenemnder som spydspiss.
Etter mange års arbeid har fnansavtaleloven i 2020
blitt endret i klart forbrukervennlig retning etter sterkt
påtrykk fra Forbrukerrådet over tid. Også pågående politiske prosesser innenfor inkassoområdet viser
hvor viktig det er at Forbrukerrådet har kompetanse
og kapasitet til å arbeide målrettet med å sørge for
at forbrukerrettighetene ivaretas innenfor kompliserte
markeder som fnans

Markedsportaler
Forbrukerrådet har også brukt mye krefter på å etablere forståelse for behovet for en bærekraftig f-

DEL I

nansiering av både drift og utvikling av de digitale
prissammenlikningstjenestene – markedsportalene.
Vi er glade for at Regjeringen i statsbudsjettet for
2021 har valgt å prioritere en betydelig satsing på
Forbrukerrådets markedsportaler. Dette er med på å
sikre at forbrukerne kan fnne kvalitetssikret prisinformasjon om blant annet renter, forsikring, strømpriser
og tannlegetjenester på våre nettsider.

Arbeidet med digital sårbarhet gir resultater
En oppsummering av 2020 må også nevne
Forbrukerrådets arbeid på digitalområder med rapporten Out of Control, lansert i januar, som i detalj viser hvordan det er etablert forretningsmodeller som
baserer seg på det Forbrukerrådet mener er lovstridig kjøp og salg av persondata. Rapporten fkk stor
internasjonal oppmerksomhet, og i Norge ble den ledsaget av en omfattende klage til Datatilsynet. Stadig
fere forbrukerpolitiske saker fnner sin naturlige
arena utenfor Norges grenser, enten i EU eller globalt. Internasjonalt arbeid er derfor ikke bare vik-

Satsingen på markedsportalene er med på å sikre forbrukerne kvalitetssiktret prisinformasjon innenfor fere ulike
markeder. Kvaliteten i tjenestene er utdypet i eget vedlegg til årsrapporten. Foto: Giorgio Trovato, Unsplash
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tig, men helt avgjørende for å sikre forbrukerne nå og
framover.

Virksomhetsstrategi 2021-2025 er vedtatt
Arbeidet med ny virksomhetsstrategi i Forbrukerrådet
har vært organisert som en bred og involverende
innsikts- og beslutningsprosess. Det har vært viktig
for organisasjonen å fortsette prosessen på tross av
pandemien. Styret fattet derfor beslutningen om ny
virksomhetsstrategi etter planen juni 2020, og implementering av strategien ble igangsatt umiddelbart etter det.
Strategien bygger opp om framtidsbildet for 2025
og forutsetter at organisasjonen setter seg årlige mål
og defnerer hvilke aktiviteter som skal iverksettes
for å nå dem. Forbrukerutfordringer skal være sentrum for all aktivitet, ressursbruk og organisering, og
Forbrukerrådet skal alltid oppfattes å være på lag med
forbrukeren. Samtidig må Forbrukerrådet arbeide systematisk og målrettet for å oppnå ønskete posisjoner
hos sentrale interessenter som næringsliv og offentli-

ge tjenester, tilsyn og interesseorganisasjoner og politiske miljøer, både nasjonalt og internasjonalt.
Forbrukerrådets strategi er i tråd med geopolitiske
trender innen forbrukerpolitikken. Både BEUC (den europeiske forbrukerorganisasjonen) og CI (den verdensomspennende paraplyen for forbrukerorganisasjoner)
har et sterkt trykk på både bærekraft og digitalisering
i tillegg til å vurdere hvilke konsekvenser pandemien
har utløst for forbrukere. Mat og helse er også sentrale områder for mange forbrukerorganisasjoner, og EUs
«New Consumer Agenda» vedtatt høsten 2020 setter
forbrukeren i sentrum for endring og utvikling av det
europeiske samfunnet framover.

Omorganisering av forbrukerapparatet er sluttført
Utgangen av 2020 markerer også slutten på en lang
omstillingsprosess for Forbrukerrådet og andre deler av forbrukerapparatet. Den nøytrale tvisteløsningen som forbrukere tilbys er nå fyttet i sin helhet til
Forbrukertilsynet, sammen med Forbruker Europa og
administrative funksjoner tilknyttet disse oppgavene.

Rapporten, Out of Control, fkk stor internasjonal oppmerksomhet, og i Norge ble den ledsaget av en omfattende klage til
Datatilsynet. Her vises den på NBCs Nightly News with Lester Holt.
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Arbeidet med både tekniske, praktiske, arbeidsrettslige og økonomiske konsekvenser av omstillingen har
preget året, ledelse og medarbeidere i Forbrukerrådet.
På tross av koronapandemien med et Norge som har
vært delvis nedstengt og hjemmekontor som norm
siden mars, har frister blitt overholdt og milepæler nådd. Men omkostningsfritt har det ikke vært,
og økningen i klagesaker til behandling har økt, slik
Forbrukerrådet hele tiden har vært forberedt på og
advart om.

DEL I

Med omstillingen bak seg kan Forbrukerrådet nå konsentrere seg fullt og helt om oppgaven som en synlig, tydelig og uavhengig interessepolitisk aktør som
ivaretar forbrukeres rettigheter og perspektiv og styrker deres muligheter til å utøve forbrukermakt, og på
den måten utløse de effektene som var grunnlaget for
omorganiseringen.
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Introduksjon til
virksomheten
og hovedtall
Forbrukerrådets organisasjon, mål, verdier
og samfunnsoppdrag beskrives her.

INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL

DEL li

Samfunnsoppdraget
Forbrukerrådet skal uære en synlig, tydelig og uauhengiginteressepolitiskaktør som
iuaretar forbrukeres rettigheter og perspektiu og styrker deres muligheter til å utøue
forbrukermakt
Forbrukerrådet ble opprettet i 1953, og er i dag et for
valtningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt
Barne- og familiedepartementet.

Forbrukerrådet har eget styre oppnevnt av Barne- og
familiedepartementet. Vedtektene ble sist fastsatt av
departementet 22. desember 2020.

Forbrukerrådet har en fri og uavhengig stilling i for
brukerpolitiske spørsmål. Det innebærer blant annet at
rådet ikke jobber partipolitisk, og at statsråden ikke
er konstitusjonelt ansvarlig for rådets synspunkter.
Forbrukerrådet omfattes ikke av bruttobudsjetterings
prinsippet for statlige virksomheter, og disponerer selv
sine inntekter. Forbrukerrådet er offentlig finansiert.

Formålet til Forbrukerrådet er ifølge vedtektene § 1,
å «arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet,
bidra til en forbrukervennlig utvikling, og fremme til
tak som kan bedre forbrukernes stilling. I dette lig
ger at Forbrukerrådet skal være en interessepolitisk
pådriver.»

Forbrukerrådets resultatkjede
Innsatsfaktorer
- 155,6 milllioner kroner

i tildeling over
statsbudsjettet

Aktiviteter

Produkter/tjenester

- Mekling i tvister
- Tvisteløsning
- Veiledningstjeneste
- Forbrukertester
- Informasjonsarbeid
- Rapporter
- Dyktiggjøring
- Kontrakter ved kjøp/salg
- Massekommunikasjon
via - Nyhetsbrev
tradisjonelle og sosiale _ Undersøkelser
medier
.
.
- Standardisering
- Utvikle og drifte nettsteder
.
.
.
og digitale tjenester
- Rett1ghetsinformas1on
- forbrukerrådet.no
- Testingog analyse
- Kontakt med næringsliv, - Mye relevant informasjon i
media og i sosiale medier
politikere, NGO-erog
for norske forbrukere
myndigheter
Digitale tjenester:
- Internasjonalt forbruker- Hvakostertannlegen.no
politisk arbeid
- Finansportalen.no
- Seminarer
- Strømpris.no
- Foredrag
- Etisk bankguide
- Kampanjer/stunts
- Flyrettighetskalkulatoren
- Deltakelsei offentlige
utvalg og lovutvalg
- Rettssaker
- Deltakelsei nemnder
- Høringssvar

Brukereffekt
Kunnskapsrikeog
bevisste forbrukere
Konfliktløsning
Godeforbrukervalg
gjennomsammen
likningstjenester
Hjelp til selvhjelp
Færre konflikter
gjennomgode
forbrukerkontrakter
Klagehjelp
Bedreforbruker
lovgivning

Samfunnseffekt
Mer effektive og
oversiktlige
forbrukermarkeder
Markeder i balanse
Forbrukernesstemme
blir hørt
Færrekonflikter
Et mer forbrukervennlig
samfunn
Et mer bærekraftig
forbruk
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Organisasjonskart 2020
Ved inngangen til 2020 hadde Forbrukerrådet en egen
avdeling for kommunikasjon og digitale tjenester. Som
følge av at to ledere gikk over til stillinger utenfor
Forbrukerrådet, ble det gjort enkelte organisatoriske
endringer.
Fra mars 2020 overtok stabsdirektør Trine Gamst
ansvaret for avdelingen for digitale tjenester, mens
kommunikasjonsenheten ble midlertidig fyttet til forbrukerpolitisk avdeling, under midlertidig ledelse av
Gunstein Insteford. Leder for enhet for forbrukerveiledning Pia Høst og juridisk direktør Tone M. Berset,
ble midlertidige medlemmer av ledergruppen fra samme tidspunkt.

Direktør

Stab

Forbrukerpolitikk

Økonomi

Handel

Stavanger

IKT

Bolig

Skien

Fakta og analyse

Digital

Tromsø og Svalbard

HR/arkiv

Finans

Forbruker Europa

Digitale tjenester

Offentlige tjenester
og helse

Kvalitet og utvikling

Kommunikasjon
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Juridisk

Forbrukerdialog

Tvisteløsning

INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL

Organisasjon og ledelse
Forbrukerrådets styre har det overordnede ansvaret
for både den forbrukerpolitiske og den administrative
ledelsen av organisasjonen.
Styret skal sørge for at Forbrukerrådet drives på den
mest hensiktsmessige og effektive måten.
Forbrukerrådets styre består av sju personer. En leder, en nestleder og fem medlemmer samt tre varamedlemmer, hvorav ett er personlig for de ansattes
representant.

DEL II

Styremedlemmer:
• Kjell Jostein Sunnevåg, direktør eksterne
relasjoner Konkurransetilsynet
• Monica Molvær,
leder Ålesund Sentrumsforening
• Jarle Oppedal, ansattrepresentant
• Silje Ask Lundberg, leder av
Norges Naturvernforbund.
• Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Varamedlemmer:

Styret besto pr 31.12.2020 av:
Leder: Anne Kathrine Slungård,
tidl. rådmann, Stjørdal/direktør Trondheim
Symfoniorkester og Opera

Nestleder: Vigdis Anita Gåskjenn.
Tidligere administrasjons- og økonomidirektør
ved Chr. Michelsens Institutt. Økonomidirektør
i Haraldsplass Diakonale Stiftelse

• Åse M. Fulke,
pensjonist, tidligere seksjonssjef i Mattilsynet
• Karen Marie Hartmark Steenberg, seniorrådgiver i
Økokrim
Gåskjenn, Hamar og Lundberg tiltrådte styret
per 1.12.2020. Styremedlemmene Roar Hagen
og Beathe Due gikk ut av styret fra samme dato.
Det samme gjorde varamedlem Anders Bernhard
Mikelsen. Styremedlem Kjell Jostein Sunnevåg
var nestleder i styret frem til 1.12.2020.

Styret pr 31.12.2020, fra øverst til venstre: Jarle Oppedal, Anne Kathrine Slungård,
Atle Hamar, Silje Ask Lundberg, Vigdis Anita Gåskjenn, Kjell Jostein Sunnevåg, Monica Molvær
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Lokalisering
Ledelsen besto pr 31.12.2020 av:
• Inger Lise Blyverket, direktør
• Trine Gamst, stabsdirektør og
avdelingsdirektør for digitale tjenester
• Siv Hvidsten, direktør tvisteløsning
• Pia Cecilie Høst, leder forbrukerdialog
• Tone Molvær Berset, juridisk direktør
• Fredrik Färber, forbrukerpolitisk direktør

Forbrukerrådets hovedkontor er i Oslo.
Forbrukerrådets hovedkontor er lokalisert i Oslo.
Tvisteløsningstjenesten er fordelt på Stavanger,
Skien, Tromsø og Svalbard. Svalbard er tilknyttet
Tromsøkontoret, og er beregnet på hospitering fra de
øvrige kontorene. Når det gjelder rådgiving, interessepolitisk arbeid, digitale tjenester og kommunikasjon, stab, samt øvrige tjenester, er disse samlet i Oslo.
Forbrukerrådet er representert i klagenemndene med
jurister som er organisert under juridisk enhet. Dette
for å sikre et sterkere kompetansemiljø og profesjonalisering, i tillegg til bransjespesialisering.
Fra 1.1.2021 fyttes tvisteløsningstjenesten til
Forbrukertilsynet. Forbrukerrådet er da samlet på ett
kontorsted i Oslo.

Ledergruppen per 31.12.2020: Fredrik Färber, Inger Lise Blyverket, Tone Molvær Berset,
Trine Gamst, Siv Hvidsten og Pia Cecilie Høst. Foto: Von Kommunikasjon
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Nøkkeltall 2020

Nøkkeltall
Samlet tildeling post 50

2020

2019

132 898 000

134 924 000

20 710 998

20 170 000

2 000 000

550 000

155 608 998

155 644 000

135,5

157,0

Uførte årsverk

131

137,5

Antall ansatte

181

191,0

Totale driftskostnader (inkludert lønn)

155 105 670

173 006 430

Lønnskroner

111 331 856

115 903 266

71,78%

66,99%

Lønnskostnader pr årsverk

821 637

738 473

Lønnskostnader pr utførte årsverk

849 861

843 178

Samlet tildeling post 51
Tilleggsbevilgninger
Totalt

Planlagte årsverk

Andel lønnskostnader
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Årets aktiviteter
og resultater
Dette kapittelet handler om det
vi foretok oss i 2020.

ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER

Næringsliv
og offentlige
tjenester

Politisk

DELIll

Tilsyn og
interesse
organisasjoner

Internasjonalt
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Resultater ifølge krav i
tildelingsbrev, samlet vurdering
Mål og resultatkrav

Resultater 2020

Kommentarer

Rollen som interesseorgan

Forbrukerrådet oppsummerer sine aktiviteter
og gir en vurdering av resultatene knyttet til
rollen som interesseorgan i årsrapporten.

Forbrukerrådet har gjennom 2020
opprettholdt og videreutviklet
våre interessepolitiske
aktiviteter og beskrevet de
nærmere i årsrapporten.

c

Veiledning og mekling

Et godt system for klagebehandling
som er godt kjent for forbrukerne

Forbrukerrådet behandlet
totalt 10 129 saker i 2020.
Det utgjør en økning på 7 %
sammenlignet med 2019.

c

Andel klagesaker som er løst i Forbrukerrådet

Totalt var andelen saker
som ble løst eller stanset i
Forbrukerrådet, 70 %.

c

Tilfredshet med saksbehandlingen.
Bedre score enn 3,5 på en skala fra
1-5 på tilfredshetsundersøkelse

Resultatet fra 2020 er 3,72. Det
er en økning på 2 % fra 2019.

c

Antall henvendelser fra forbrukere
gjennom hhv. forbrukertelefonen,
e-post, brev og andre kanaler.

Telefon: 34 752
E-post: 16 686
Chat: 5
Sosiale medier: 424
Totalt: 51 867

c

Antall mottatte klagesaker til Forbrukerrådet

I 2020 har Tvisteløsning i
Forbrukerrådet mottatt 12 632
saker. Det er 29 % mer enn i 2019.

c

Antall klagesaker behandlet i Forbrukerrådet
(innenfor og utenfor området for FU).

Forbrukerrådet behandlet
totalt 10 129 saker i 2020.
Av disse var 9 069 FUsaker og 1 060 UFU-saker.

c

Andel som i undersøkelser svarer
at de har kjennskap til systemet
for løsning av klagesaker utenfor

Forbrukerrådet behandlet
totalt 10 129 saker i 2020.
Av disse var 9 069 FUsaker og 1 060 UFU-saker.

c

Rapportering iht. § 3 i forskrift til
lov om godkjenning av klageorganer
for forbrukersaker.

Det vises til omtale i
årsrapportens del 3

c

18

Antallet klager er en indikasjon på
at Forbrukerrådets klagebehandling
er godt kjent. I tillegg er den
uhjulpne kjennskapen til
Forbrukerrådet høy (47 %).

Forbrukerrådet har ikke
gjennomført undersøkelser
knyttet direkte til dette, men
kjennskapsundersøkelsen viser
at befolkningen har høy uhjulpen
kunnskap om Forbrukerrådet (47%).
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Resultater ifølge krav i
tildelingsbrev, samlet vurdering
Mål og resultatkrav

Resultater 2020

Kommentarer

Informasjonsvirksomhet, medregnet markedsportaler

Andelen av de spurte som oppgir at
de har kjennskap til Forbrukerrådets
informasjonsløsninger

c

Gjennomsnittlig antall unike brukere
av markedsportalene per uke

c

Oppsummering av tilstanden på det
forbrukerpolitiske området

Det vises til omtale i
årsrapportens del 5.

c

Kvalitetsvurdering av markedsportalene

En egen kvalitetsvurdering
av markedsportalene er
vedlagt årsrapporten.

c

Rapporteringskrav ift personalforvaltning
og aktivitets- og redegjørelsesplikter.

Det vises til egen omtale
i årsrapportens del 4.

c

Siste oppdatering av ROS og krise
og beredskapsplanverk.

Det vises til egen omtale i
årsrapportens del 4. Planverket
ble oppdatert januar 2020.

c

Forbrukerrådet har gjennomført
kjennskapsmåling til våre
markedsportaler. Blant annet
oppga 41 prosent av de spurte
at de kjenner til eller har
hørt om fnansportalen.no

Øvrige rapporteringskrav
Bedre informasjonsløsninger som
er godt kjent for forbrukerne.
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Forbrukerrådets interessepolitiske arbeid
Koronapandemien har i betydelig grad påvirket vårt interessepolitiske arbeid
i 2020. Nedstengningen av Norge 12. mars fkk umiddelbare konsekvenser
for mange forbrukere. Forbrukerrådet har siden da jobbet med ulike
forbrukerpolitiske saker knyttet til effektene av koronapandemien. Dette har
kommet i tillegg til arbeidet med de øvrige interessepolitiske sakene.
Reiseområdet har vært sterkt berørt av koronapandemien som følge av reiseforbud og kanselleringer.
Det har vært store utfordringer for forbrukerne med
å få informasjon, svar og refusjon fra fyselskapene.
Forbrukerrådet har jobbet mot politiske myndigheter
og bransjen for å sikre forbrukernes interesser.

Forbrukerdirektøren under høring på Stortinget. Foto: Forbrukerrådet

20

Koronapandemien har vist at selv grunnleggende forbrukerrettigheter har blitt satt til side. Manglende
håndheving av forbrukerrettighetene fra myndighetenes side har også utfordret Forbrukerrådets interessepolitiske arbeid. Det er en klar erfaring at
forbrukervernet generelt sett verken blir godt nok eller tilstrekkelig respektert når kriser inntreffer. Dette
vil påvirke Forbrukerrådets arbeid fremover.
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Forbrukerrådet har i 2020 jobbet målrettet mot
fem ulike markeder der forbrukersårbarhetene
er store. Innen de fem områdene har vi blant
annet hatt følgende gjennomslag:

•

I januar vant Forbrukerrådet norgeshistoriens
største gruppesøksmål i Høyesterett, og DNB ble
dømt til å tilbakebetale 350 millioner kroner til
kundene.

•

Stortinget har vedtatt ny fnansavtalelov som gir
forbrukerne bedre beskyttelse.

•

Forbrukerrådet har avslørt hvordan forbrukere
overvåkes ulovlig via mobilapper, og har klaget
fere selskaper inn for Datatilsynet.

•

Det irske datatilsynet har på bakgrunn av en undersøkelse fra Forbrukerrådet startet etterforskning av hvordan Google sporer brukerne sine.

•

Det er besluttet å innføre Husleietvistutvalg over
hele landet.

•

En rekke ulovlige strømavtaler er
trukket fra markedet etter å ha blitt avslørt av
Forbrukerrådet.

•

Det er oppnådd fertall i Stortinget for å forby genetiske selvtester for barn.

•

Et nytt drosjeregelverk som vil gi et mer moderne
og forbrukervennlig drosjemarked, er trått i kraft.

•

Forbrukerrådet har vært med å lansere Norges
første rapport over sirkulærøkonomien.
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Satsingsområder i 2020
Bolig
Ny avhendingslov ble vedtatt i 2019 etter påtrykk
fra Forbrukerrådet. I etterkant har det vært viktig å
få på plass en god forskrift. Forbrukerrådet samarbeider med fere organisasjoner på dette området.

eiendomsmeglerloven. Utvalget skal levere sin NOU og
forslag til lov før påske 2021.

Finanstjenester
I forbindelse med behandlingen av
Forbrukermeldingen i Stortinget arbeidet vi for å
øke reklamasjonstiden for nye boliger fra 5 til 10 år.
Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen utrede saken.

Søksmålet på vegne av 180 000 andelseiere i DNB
Norge-fondene fant sin endelige rettslige løsning i
2020. Høyesterett gav enstemmig Forbrukerrådet
medhold, og banken ble dømt til å tilbakebetale kundene 350 millioner kroner.

Forbrukerrådet har i 2020 vedtatt en ny interessepolitisk posisjon for leiemarkedet. Et av våre hovedmål
er revidering av Husleieloven, et annet er å etablere
Husleietvistutvalg i hele landet. Husleietvistutvalg i
hele landet ble foreslått av regjeringen i statsbudsjettet for 2021. Forbrukerrådet jobber bredt for å realisere vår nye posisjon på leiemarkedet. KMDs politiske
ledelse og embetsverk er sentrale premissleverandører for dette arbeidet.

Forbrukerrådet har jobbet for å alminneliggjøre indeksfond, som empirisk viser seg å være til forbrukernes gunst. Vi ser en positiv utvikling i markedet.
Egen pensjonskonto innføres i Norge i 2021, noe som
vil medføre at 1,5 millioner pensjonssparere i Norge
vil oppleve endringer i pensjonen og økt valgfrihet.
Forbrukerrådet har vært del av regjeringens gjennomføringsgruppe for innføringen av Egen pensjonskonto.

Forbrukerrådet har i hele 2020 deltatt i lovutvalget som skal komme med forslag til revisjon av

I 2020 ble det også gjort forbrukervennlige endringer
i inkassoregelverket, hvor også digitalisering og auto-

Forbrukerrådet har i hele 2020 deltatt i lovutvalget som skal komme med forslag til revisjon av eiendomsmeglerloven.
Foto: Forbrukerrådet / Ole Walter Jacobsen
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matisering av inkasso kommer skyldnerne til gode i
form av lavere salærer.

vanskeligere å ta gode valg, og vi har derfor innklaget
fere kjeskjeder for villedende markedsføring.

Det mangeårige arbeidet med å fornye fnansavtaleloven kom også i mål i 2020, og Stortinget vedtok mot
slutten av året vesentlig styrket forbrukervern ved
misbruk av elektronisk signatur, betalingskort og regler for tildeling av lån.

I samarbeid med Circular Norway og andre organisasjoner fkk Forbrukerrådet utarbeidet en «GAPrapport» om hvor sirkulær den norske økonomien er.
Med høyt forbruk er Norge lite sirkulært. Forbrukerne
må med skal vi klare å bevege oss bort fra et samfunn
basert på bruk og kast og over til gjenbruk og ombruk.

Handel
Digitale tjenester og strøm
Forbrukerrådet arbeider for at det skal bli enklere å ta miljøvennlige og sunne valg som forbruker.
Sunnvasking av matvarer og digital markedsføring av
usunne produkter til barn og unge gjør det vanskeligere for forbrukerne å gjøre gode valg.
Vår gjennomgang av spe- og småbarnsmat viste at
klemmeposer hadde svært mye sukker, men at de
markedsføres som sunne alternativer til frukt og bær.
Gjennomgangen viser behov for handling fra selskaper
og myndighetene.
Forbrukerrådet har utarbeidet en posisjon på sirkulærøkonomi med fokus på at det må bli enklere å ta miljøvennlige valg som forbruker. Grønnvasking gjør det

Forbrukerrådet publiserte rapporten «Out of Control»
om overvåking på nett i januar 2020. Arbeidet fkk
oppmerksomhet verden over og førte til oppfølging
fra politikere i Norge og EU. Videre har manipulasjon
av forbrukere ved hjelp av design samt IKT-sikkerhet
blitt fulgt opp.
Den europeiske forbrukerparaplyen BEUC brukte
Google-klagen Forbrukerrådet utformet i 2018 for å
vise at internasjonal håndheving av GDPR ikke fungerer. I samarbeid med Forbrukertilsynet, Datatilsynet
og Konkurransetilsynet organiserte Forbrukerrådet et
felles digitalt arrangement om forbrukerutfordringer
knyttet til teknologigiganter, der over 1000 deltok.

Digitalt arrangement om forbrukerutfordringer knyttet til teknologigiganter.
Foto: Forbrukerrådet
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For strømkundene har Forbrukerrådet arbeidet med å
sikre at nye tariffstrukturer blir så forbrukervennlige
som mulig, utarbeidet en helhetlig policy på strøm og
videreutviklet strømpris.no. En rekke avsløringer og
utspill i media har resultert i en nasjonal debatt om utfordringene i sluttbrukermarkedet for strøm.
Arbeidet for bedre bredbåndsdekning i distriktene
og bedre konkurranse i mobilmarkedet har fortsatt i
2020. Forbrukerrådet har bidratt til at forbrukerne får
større datapakker for pengene.

Offentlige tjenester og helse
Personlige gentester kan vise om du har talent, risiko
for sykdom eller ukjent slekt. Forbrukerrådet har vært
opptatt av at forbrukerne skal kunne stole på gentestene og at resultatene ikke blir misbrukt. Våren 2020

fkk vi gjennomslag i Stortinget for en gjennomgang
av markedet for genetisk selvtesting. Regjeringen skal
også fremme et lovforslag som skal sikre at genetisk
selvtesting av barn utenfor helsetjenesten blir forbudt.
Forbrukerrådet har klaget selskapet MyHeritage inn
for Datatilsynet for brudd på personvernlovgivningen
knyttet til gentester. Flere europeiske forbrukerorganisasjoner har også valgt å klage inn selskapet i sine
land basert på samme grunnlag som Forbrukerrådet.
Forbrukerrådet utarbeidet i 2020 en rapport som viste at det har blitt dyrere å søke om en byggetillatelse
i over halvparten av kommunene som er sammenslått. Dette til tross for at presiseringer i kommuneloven og kommunereformen skulle bidra til mer effektiv
behandling og et tydeligere regelverk. Lanseringen
av rapporten fkk bred oppmerksomhet nasjonalt og
lokalt.

Gentesting: Barnas grunnstoff skal ikke være til salgs. Foto: Forbrukerrådet / Gøril Furu
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Forbrukerrådets juridiske arbeid
Vi fremmer forbrukerinteressene gjennom å delta i
klagenemnder og føre saker for domstolene.
for å opprette et bransjestyrt og digitalt «Nemndenes
hus».
Vi arbeider med å
• sikre et godt nemndstilbud for forbrukerne
• gi advokathjelp til forbrukere i prinsipielle
forbrukersaker
• sikre juridisk kvalitet i det interessepolitiske arbeidet til Forbrukerrådet

Gjennom klagenemndene bidrar vi til at forbrukerne får et raskt, billig og godt utenrettslig klagetilbud. Forbrukerrådet er representert med deltakere
i til sammen 18 klagenemnder. Vi bidrar dermed til
at forbrukere får vurdert saken sin, og til å løfte frem forbrukerperspektivet i saksbehandlingen.
Forbrukerrådet er involvert i klagenemndene som avtalepart og gjennom arbeid i styrene.

Saksinngangen til klagenemndene har fortsatt å
øke i 2020, særlig for Transportklagenemnda Fly,
Finansklagenemnda Skade, Inkasso og Eierskifte. I tillegg har koronapandemien også preget klagenemndene, på linje med resten av samfunnet. De feste
har gått over til mer digital saksbehandling og digitale møter. Enkelte av nemndene, som er bransjefnansiert, har opplevd til dels dramatisk sviktende
inntektsgrunnlag (for eksempel er fyklagenemndene
fnansiert med en avgift pr. reise). Det har også vært
et økende antall koronarelaterte saker til behandling i
noen av nemndene.

Advokatordningen
Det har vært stor aktivitet i advokatordningen til
Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har hatt tre store forbrukerseiere i Høyesterett i 2020.

Klagenemnder på
forbrukerområdet
Finansklagenemnda har fem underavdelinger: Bank,
Skade, Person, Eierskifte og Inkasso. I tillegg behandler
Finansklagenemnda klager på trafkkforsikringsgebyr.
Transportklagenemnda består av underavdelingene Fly, Kollektiv og Sjø. Pakkereisenemnda er også
samlokalisert med Transportklagenemnda. De andre
nemndene (Elklagenemnda, Parkeringsklagenemnda,
Boligtvistnemnda, Brukerklagenemnda,
Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester
og Reklamasjonsnemnda for takstmenn) er ikke
samlokaliserte.

Full seier i Høyesterett: gruppesøksmål mot
DNB (prisavslag)
Først og fremst vant Forbrukerrådet fullt ut i gruppesøksmålet mot DNB. På vegne av 180 000 småsparere vant Forbrukerrådet frem mot DNB og forbrukerne
får tilbake ca. 350 000 millioner kroner i for mye betalt fondsgebyr. En enstemmig Høyesterett fastslo at
dersom banken ikke har levert tjenesten du har betalt for, så har du krav på prisavslag – også når du har
handlet fnansielle produkter. Dommen er den første
i sitt slag og har satt fokus på en uryddig praksis hos
bransjen.

Forbrukerrådet har lenge arbeidet for en samlokalisering av de bransjefnansierte klagenemndene for å
sikre uavhengighet og økt profesjonalisering og legitimitet. Regjeringen har også uttalt at den vil arbeide
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Full seier i Høyesterett: sak om BankID-svindel
(ansvarsfordeling)
Forbrukerrådet har også vært partshjelper i sak om
BankID-svindel. Høyesterett slo fast at bankene har
et langt større ansvar ved svindel med BankID enn de
så langt har tatt.
Høyesterett var enig med oss i at det er banken som
har hovedansvaret for tapet som oppstår ved svindel – ikke forbruker. Banken må bevise uforsvarlig
opptreden hos forbruker for å velte ansvaret på forbruker I tillegg presiserte Høyesterett at vi er på et
saksområde hvor det kan bli aktuelt med ansvarsnedsettelse for forbruker.

som følge av dette, fordi fertallet i nemndene tidligere har gitt selskapene

Rettssaksfond

Full seier i Høyesterett: sak om erstatning ved
kansellerte fyreiser (reklamasjonsfrist)

Forbrukerrådets engasjement i rettssaker har vist seg
å være et godt virkemiddel for å endre rettstilstanden for forbrukere. Gruppesøksmålet mot DNB viste
imidlertid at slike store og omfattende rettsprosesser er tunge å bære for Forbrukerrådet, rent økonomisk. Det var nødvendig å utsette fere investeringer
og prioritere bort en rekke aktiviteter for å ha mulighet til å føre saken helt til Høyesterett. I tillegg er det
nødvendig å sikre at vi kan bistå i de viktige sakene.
Rettsaker har ofte knappe tidsfrister, og ordningen
må ha nødvendig feksibilitet til å kunne gå inn i saken på riktig tidspunkt.

Som partshjelper i Høyesterett har vi også fått fastslått at det ikke fnnes noen frist for å fremme krav
om standarderstatning når fyreisen blir innstilt. Flere
fyselskaper har over et par års tid operert med en
frist for å melde slike krav, selv om ikke fristen fnnes
i noe regelverk. Høyesterett har satt en effektiv stopper for denne praksisen. Også nemndspraksis endres

Disse erfaringene er bakgrunnen for at det ble opprettet et rettssaksfond uavhengig av Forbrukerrådets
øvrige driftsbudsjett. Til rettssaksfondet ble det satt
av en del av saksomkostningene som ble tilkjent
Forbrukerrådet av Høyesterett, pluss årlige avsetninger, for å sikre at vi i framtiden står tryggere økonomisk når vi fremmer forbrukernes sak i domstolene.

Forbrukerrådet har hatt tre store forbrukerseiere Høyesterett i 2020.
Foto: Forbrukerrådet / Gøril Furu
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Etableringen av rettssaksfondet vil gjøre det mulig for
Forbrukerrådet å engasjere seg i nye rettssaker først
og fremst etter en vurdering av hvor prinsipielt viktig saken er - og i hvilken grad den vil bidra til å styrke forbrukervernet - uavhengig av eget driftsbudsjett.

Utredningsarbeid i forbindelse med

I løpet av 2020 ble det tydelig at fere forbrukerrettigheter ble satt under press. Ytterligere utredningsarbeid ble da nødvendig, og i løpet av 2020 har vi
utredet følgende problemstillinger:
•

Rekkevidden av fnansavtaleloven § 54b der kontraktsparten ikke avslår forbrukerens krav

•

Når forbrukeren kan kreve forsinkelsesrente ved
kansellering av fy- og pakkereiser

•

Om reisegarantiordningen omfatter refusjonskrav
der arrangøren går konkurs mens forbrukeren
venter på refusjon.

•

Betydningen av UD og FHI sine «fargekart» når
det gjelder avbestilling og forsikringsdekning

•

Muligheten for å kreve kontantrefusjon etter at
forbrukeren har akseptert bonuspoeng som refusjon som følge av kansellerte fyreiser

koronasituasjonen
Den pågående pandemien har påvirket alt forbruk og
alle forbrukere, og satt rettigheter vi har tatt for gitt i
sterkt spenn. I møte med ekstraordinære omstendigheter, har Forbrukerrådet en sentral rolle som premissgiver og «vaktbikkje». For å gjøre denne jobben
godt er det helt avgjørende at det rettslige fundamentet for standpunktene vi inntar er korrekte.

I forbindelse med koronapandemien har
Forbrukerrådet utredet både brede og smale problemstillinger på forbrukerrettens område.
Utredningsarbeidet har utgjort det rettslige fundamentet for det interessepolitiske arbeidet i forbindelse med den pågående koronasituasjonen. I tillegg har
både kommunikasjons- og informasjonsarbeidet blitt
styrket av å ha et juridisk fundament i bunn.

DEL III

Forbrukerrådet har i 2020 opparbeidet seg dyp og
bred kompetanse på de spesielle problemstillingene som møter forbrukerne når verden går i lockdown.
Dette gjør oss godt egnet til å snakke forbrukerens
sak, samt å være en sterk stemme i utviklingen av
forbrukerretten.

Allerede i midten av mars, utredet Forbrukerrådet
grundig betydningen av force majeure på forbrukerrettens område. Utredningen omfattet mange forskjellige typer kjøp, inkludert kulturarrangementer, reiser
og andre bestillinger. Særlig de områdene som ikke
har noen konkret regulering knyttet til ekstraordinære omstendigheter ble behandlet.
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Kommunikasjon
Forbrukerrådets mediedeltakelseer et uiktig uerktøy for å flytte makt og dyktiggjøre
forbrukerne. Vi deltar i media for å påuirke myndigheter,beslutningstakereog
nærings/iuetfor å styrke forbrukernes stilling.
I tillegg er media et effektiut uerktøy for å informere forbrukerne om huilke
rettigheter de har, og huordan de kan gå frem for å heudesin sak.

Januar
Strømkunderblir systematisk
lurt/ Klager inn Grindr til
Datatilsynet/ Kjøpe bruktbil?
se vår sjekkliste for et trygt
kjøp/ DNB-sakeni Høyester
ett/ Nytt inkassolovforslag
kan kutte gebyrenemed to
milliarder kroner

Februar
Googleetterforskesetter
klage fra Forbrukerrådet/
173 kommunerdropper å
undersøkehvordan de eldre
har det / Forbrukerrådet
beskylder pensjonsfondfor
juks/ Forbrukerrådetvil ha
bort strømavtaler/
Enesteoperatør som tar
betalt for BanklD/
Forbrukerrådetom virusut
bruddet: Dette er dine
reiserettigheter

Mediedellflingengjennom 2020. Kilde: lnfomedia
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Mars

Mai

småbarnsfarenEriefikk
sjokk da han så den nye
tatoveringen/ Advarer mot
DNA-testenefra
MyHeritage/ Pengetrøbbel
for Kollen-arrangør:- Vi er i
en alvorlig situasjon/
Forbrukerrådet:Ikke plan
legg ferie nå / Bankene
under pressfor raskere
rentekutt / Rasenderuss får
ikke pengertilbake

Russfår refundert billetter
/ Krever at bankenesenker
renten/ Forbrukerrådetvi I ha
forbud mot kommersiell
gentestingav barn/
Reiselivetkritiske til regjerin
gen / Får du deltakeravgiften
igjen?Dette svarer idrettsar
rangørene/ Med dette enkle
trikset tjener du mangetusen
kroner på rentestupet:- Såå
si gratis penger/
Forbrukerrådetfrykter
uforståelig nettleie for folk

April

Russenmed massesøksmål
/ Forbrukerrådetoppfordrer
alle til å bytte strømavtale/
sats sendtee-post til alle
medlemmene.Så kom
reaksjonene/
Forbrukerrådetkritiserer ny
tilbakebetalingsfristfor
reiseselskap

Juni
Forbrukerrådetmener
flyselskapenegjør det for
vanskeligå kreve refusjon/
Folk får fortsatt ikke den
renten de bør ha /
Get-konflikten:En million
TV-seerehar krav på penger
tilbake/ En av fire forstår
ikke strømregningen:Mangevil få en ubehagelig
overraskelse/ Derfor bør du
vente med å bestille
utenlandsferien
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Omfattende mediedekning
Forbrukerrådet har en svært synlig plass i mediebildet
og dekker et vidt spekter av saker. I 2020 ble det re
gistrert 5942 nasjonale og 327 internasjonale medie
oppslag med Forbrukerrådet. Forbrukerrådet har hatt
flere store mediesaker i 2020.

Det har vært bred dekning av våre seire på veg
ne av forbrukerne i Høyesterett, slik som saken mot
DNB og svindel med BanklD. Det er likevel koronasi
tuasjonen som i størst grad har preget medieåret for
Forbrukerrådet 2020.

August

Oktober

Desember

Kiwi: - Meldingen er ikke
fra oss/ Disse strømfellene
må du unngå: - De prøver å
lure forbrukerne/
Forbrukerrådet ønsker
boligmarkedet tilbake til
normalen/ Norsk økonomi
er bare 2,4 prosent sirkulær
/ Her er 29 tips som gir deg
bedre økonomi: Du sparer
minst 60.000 i året
/ Norwegian-kunder skal få
tilbake pengene innen to
måneder

Forbrukerrådet mener vi
ikke bør godta å betale
flyreiser på forskudd
lenger/ 57 prosent
dyrere mobildata i Norge
enn i Sverige/ Mistenker
prisjuks hos strømselskaper/ Historisk
BanklD-dom i Høyesterett
Raser mot Apotek 1 etter
prisavsløring om lbux
og Paracet: - Veldig
urettferdig

Feil valg av bilverksted
kan koste deg dyrt /
Test av strømavtaler hos
Elkjøp og Power/
Klager Fjordkraft inn til
Forbrukertilsynet/
Ulovlig å tilby
strømavtaler med
hemmelige prispåslag/
I år gjelder andre byttetips
for julegaver/ Forbrukerrådet vil at det skal bli
lettere å få tak i medisiner
man trenger

0-----

~

,,,..0

-0-

Juli

september

November

«Hemmelig» sparegrep gir
kjempegevinst: - Det er mye
penger/ Advarer mot skjulte
sukkerbomber i barnemat /
En kvart million vil ta ferie
for lånte penger/ Misnøye
med hotellservice/
Karoline ble nektet å betale
for kaffekoppen: - Kontanter
er et fullstendig lovlig betalingsmiddel / Forbrukerrådet
behandler langt flere klager
enn normalt

Vil gjøre bilhold like enkelt
som Netflix og spotify /
Forbrukerrådet om feilmerkede munnbind: Kundene
har krav på pengene
tilbake/ Høyere gebyrer i
27 av 47 sammenslåtte
kommuner / Byggesaksgebyrer høyere etter
kommunesammenslåing/
Forbrukerrådet krever at
dagligvarekjedene slutter
med 3 for 2-tilbud

Etter jul må 1,5 millioner
ansatte ta stilling til den
nye pensjonskontoen /
Advarer mot utenlandske
nettkjøp / Forbrukerrådet
ber Finanstilsynet se på
salg av fond/ Raser mot
utbredt prisfelle hos Elkjøp
og Power: - verdiløst og
villedende/ Bedre
angrerett på nett, men
mange fallgruver
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Kjennskap og inntrykk
Forbrukerrådet har fortsatt som ambisjon å være førstevalget i forbrukerspørsmål. For å følge
opp dette måler vi uhjulpet og hjulpet kjennskap til
Forbrukerrådet. I 2020 var uhjulpet kjennskap til
Forbrukerrådet 47 prosent.
Den uhjulpne kjennskapen til Forbrukerrådet er vesentlig høyere enn for andre etater eller organisasjoner som jobber med forbrukerinteresser. Tallet er
stabilt. Hjulpet kjennskap har ligget på mellom 95 og
97 prosent de siste fem årene.
På spørsmål om hva slags inntrykk respondentene
har av Forbrukerrådet, svarer nær 7 av 10 at de har
et ganske godt eller meget godt inntrykk. Om lag 1 av
10 har ikke et bestemt inntrykk av Forbrukerrådet,
mens bare 1 prosent har et dårlig inntrykk.

Forbrukerrådet.no
Forbrukerrådets nettsider inneholder en rekke selvhjelpsguider for forbrukerne. Siden er oppdatert med
relevante råd og tips for ulike situasjoner forbrukerne kan havne i. Forbrukerrådet har laget egne guider
og rettighetssider for eksempelvis salg av bil, tips
ved leie av bolig eller klage på kredittkort. Slike ret-

tighetssider er blant de mest besøkte på forbrukerrådet.no.
Under koronapandemien laget Forbrukerrådet en
egen rettighetsside knyttet til situasjoner forbrukerne
opplevde spesielt etter den omfattende nedstengningen av samfunnet 12. mars. Dette ble den mest besøkte siden gjennom hele året.
Forbrukerrådet.no hadde i gjennomsnitt 51 300 brukere i uka i 2020. Dette er en nedgang på om lag 4
prosent sammenlignet med foregående år. Nedgangen
skyldes færre tester, «konkurranse» fra andre aktører
som tilbyr kontrakter, og mindre trafkk på fykalkulatoren. Sidevisninger på rettighetsstoff har økt og ble
mye besøkt under starten av koronapandemien.
Forbrukerrådet utarbeidet i 2020 digitale kontrakter
med mulighet for e-signering, utviklet en tjeneste som
enkelt besvarer kjernespørsmålet «Har jeg en sak?»
og det ble det lagt mye arbeid i å produsere innhold
om forbrukerrettigheter og korona. Nettsiden fungerer også som en nyhetsside der Forbrukerrådets siste
utspill blir publisert slik at interessenter kan orientere
seg om våre posisjoner.

Forbrukerrådet oppdaterte jevnlig en egen rettighetsside knyttet til vanskelige forbrukersituasjoner som oppstod etter
nedstengningen av samfunnet 12 mars. Det ble den mest besøkte siden gjennom året på forbrukerrådet.no.
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Top of mind - uhjulpetkjennskap:
1 av 2 kommer på Forbrukerrådetførst.
Kan du nevne noen offentlige etater eller andre organisasjoner som arbeider med forbrukerspørsmål?

47 %

Forbrukerrådet

42 %

9%
9%

Forbrukertilsynet

NRK/Forbrukerinspektørene

■ 2%
.2%

V2/TV2 Hjelper deg

■
■

-3%
-3%

Forbrukerkontoret

Il%
Il%

Mattilsynet

Il%

2020
2019

Kilae: Norstot

Hjulpet kjennskaptil Forbrukerrådet
Kjenner du til eller har du hørt om Forbrukerrådet?

100%

97 95 95 96 %

98 98 96 98 %

92 89 89 89 %

99 99 99 98 %

75%
50%

25%
0%

Hele utvalget

18-29 år
■ 2017

30-44 år
■ 2018

■ 2019

45-59 år

60+ år

■ 2020

Kilae: Norstot
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Digitaletjenester
Forbrukerrådetsdigitale tjenesterskal skape transparentemarkederog bistå
forbrukernemed å ta opp/ysteua/g.Vi samlerinn data fra og oueruåkermarkedene
for finans,strøm og tannhelsefor å dokumentereproblemerog kreue tiltak iuerksatt.
I 2020 har koronapandemien påvirket vårt digitale arbeid. Uroen som inntraff i finansmarkedet som
følge av pandemien, og nedsettelsen av styringsren
ten våren 2020 førte til en betydelig økning i bruken av Finansportalen.no. I uken 23.-29. mars ble det
registrert ca. 72 000 brukere, om lag tre ganger det
normale nivået. I 2020 var det en økning på 12,7 pro
sent i antall brukere av Finansportalen.no i forhold til
2019. Hvakostertannlegen.no ble midlertidig nedlagt i
2020 (se informasjon om tjenesten under).

På bakgrunn av et omfattende grunnlagsdokument for et digitalt løft og budsjettsituasjonen for
Forbrukerrådets markedsportaler er det gjennomført
dialog med Barne- og familiedepartementet for å sik
re framtidige leveranser. Tjenestene må utformes for
å være i tråd med forbrukernes behov, forventninger
og sårbarheter og bør utnytte styrker og demme opp
for svakheter som følger av ny teknologi.

Mot slutten av året ble markedsportalenes budsjett
styrket. Midlene har gått til å øke bemanningen og
blant annet se på muligheter for å automatisere da
takvalitetsarbeidet på tvers av tjenester. Funn fra
dette prosjektet vil benyttes i den framtidige felles
plattformen for våre digitale tjenester og vil dermed
kunne effektivisere vårt arbeid. Forbrukerrådet har
fortsatt arbeidet med kvalitetsforbedring av tjeneste
ne og rapporterer på dette i vedlegg til årsrapporten.
Arbeidet med anskaffelse av ny utviklingsleverandør
er igangsatt, og utlysningen vil følge i 2021. Det er
også gjennomført ROS-analyser av samtlige tjenester.
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Finansportalen

Finansportalen
Bank
Bank er den mest besøkte tjenesten på
Finansportalen, med halvparten av sidevisningene. Tjenesten inneholder flere ulike kalkulatorer. Den
mest populære er boliglånskalkulatoren. I 2020 har
arbeidet med å bedre datakvaliteten på bankproduk
tene fortsatt, blant annet ved å videreutvikle verktøy
og automatisere manuelle prosesser. Feilprosenten for
alle produktene som er registrert i våre systemer, var
3,15 prosent i 2020, ned fra 4,61 prosent i 2019.
Banktjenesten er videreutviklet ved at den blant an
net viser ikke-oppdaterte produkter i søkeresulta
tene, da vi ønsker å vise forbrukerne hvilke banker
som rapporterer i henhold til loven, og hvilke som
ikke gjør det. Vi har også inkludert nye felt for eta
bleringsgebyr i systemet for ulike typer prisstruktu
rer slik at prisene fremkommer mer korrekt. Fokuset
på brukerinnsikt ble styrket, også takket være styr
kingen av budsjettet. Dette har ledet frem mot arbei
det som vil bli lansert i 2021, som ny funksjonalitet
knyttet til BSU,et mer intuitivt design på boliglån
skalkulatoren og mulige forbedringer på bytte- og
prute-skjemaer samt forbedringer i innrapporterings
verktøyene som bankene benytter.

ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER

Forsikring
Datakvalitet har vært hovedprioritering for tjenesten
gjennom hele året, og det er gjennomført forsøk på å
automatisere deler av dette arbeidet. Med mål om å
gjøre løsningen enda mer robust er det igangsatt ar
beid for å oppdatere tjenesten. Løsninger forventes
lansert i 2021.
Som følge av økt budsjett mot slutten av året er det
gjennomført brukerinnsiktsundersøkelser gjennom
dybdeintervjuer og brukertester. Innsikten vil legges
til grunn for videre forbedringer i tjenesten.
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Forbrukerrådet har videreført sitt fokus på sammen
likning av gebyrer på pensjonskapitalbevis og øvrige
pensjonsprodukter, inkludert Egen pensjonskonto.
I løpet av det første året etter at fripolisekalkulatoren
"Verdien av garantien" ble lansert på Finansportalen
i august 2019, ble kalkulatoren brukt til å gjøre ca. 9
000 beregninger av verdien av garantien i fripoliser.

Hvakostertannlegen

Investering
Det ble utviklet et nytt administrasjonsgrensesnitt for tjenesten som gir økt kontroll ved eventuel
le feil i datasettene som importeres fra Oslo Børs og
Morningstar. Databasen opereres av Oslo Børs og eies
av bransjen v/Verdipapirfondenes forening.
I løpet av året har det vært en økning i omfanget
av såkalte «nettofond» som tilbys gjennom digitale plattformer med egne plattformavgifter. Bransjens
datasett inneholder imidlertid ikke data om platt
formavgifter. Inntil videre finnes det derfor ikke noe
grunnlag for å beregne riktig pris for andeler i net
tofond. For å unngå at brukerne velger fond på
grunnlag av feil opplysninger, har Finansportalens
programvare blitt utviklet slik at nettofond filtreres
bort fra fondsoversiktene og produktene ikke er syn
lige for publikum. Verdipapirfondenes forening har
bistått med å tilrettelegge for filtreringen ved at pro
duktene fra oktober ble merket særskilt i den sentra
le databasen.

Pensjon
I august 2020 ble sammenlikningsverktøyene i
Gebyrsjekken på Finansportalens pensjonsmodul lan
sert i ny versjon. Selskapene sorteres nå i utgangs
punktet på bakgrunn av sum gebyrer for en gitt
sparesaldo. Det betyr at det i sammenlikningene
tas hensyn til både forvaltningsgebyrer og adminis
trasjonsgebyrer. I tillegg vises nå hvorvidt selska
pene tilbyr minst ett globalt indeksfond i de ulike
pensjonsproduktene.

Hvakostertannlegen.no har gitt norske forbrukere en oversikt og mulighet til å finne rett tannlege og
har samtidig bidratt til bedre konkurranse og priser i
tannhelsemarkedet.
Koronapandemien førte til at de fleste tannleger holdt
stengt eller kun gav akutthjelp, og endringene i mar
kedet gjorde det umulig å ha oppdaterte priser på
hvakostertannlegen.no. På grunn av budsjettsituasjo
nen og fordi oversikten over tannklinikker og prisene
var utdatert, besluttet Forbrukerrådet 12. mai 2020 å
stenge prissammenligningstjenesten inntil videre. Alle
tannklinikkene ble fjernet og erstattet med rettighets
informasjon og råd til forbrukerne.
Det er fortsatt vanskelig for forbrukerne åta infor
merte valg innen tannhelse. Forbrukerrådet har der
for anbefalt at tjenesten relanseres på bakgrunn av
kartlegging av brukerbehov, markedsdrivere og ut
prøving av ulike løsningsforslag. Kartleggingen skal ta
utgangspunkt i det samlede utfordringsbildet på tvers
av markedsportalene samt ta høyde for behov knyt-
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tet til tannregulering. Tjenesten skal sikre effekt for
forbrukerne og Forbrukerrådet, ha god kvalitet og
forvaltes trygt og effektivt. For å få til dette må budsjettet styrkes.

Strømpris
Det politiske arbeidet og medieutspillene på strøm går
hånd i hånd med utviklingen av tjenesten Strømpris.
Vi har gjennom hele 2020 brukt tjenesten til å gå foran og har gjort endringer som vi mener også bør skje
i selve strømmarkedet.

Noen av tiltakene gjennomført i 2020 er:
• Det er nå obligatorisk å opplyse om varighet/
prisgaranti for alle spotavtaler slik at brukerne
av tjenesten får vite hvor lenge prisen på
strømavtalen er gyldig. Endringen har medført
at det nå fnnes ca. 70 varige spotavtaler i det
norske strømmarkedet, med prisgarantier på
mellom 6 og 12 mnd. Før Strømpris innførte
denne endringen, kunne alle selskapene øke
prisen på avtalene med bare 14 dagers varsel.
• Det er nå obligatorisk å innrapportere
innkjøpsprisavtaler med skjulte prispåslag.
Disse er merket med tydelig advarsel
på tjenesten, og de listes nederst uten
pris. Dermed kan forbrukerne lett styre
unna avtaler med skjulte kostnader.
• Det er innført SMS-varsling slik at forbrukere
som ønsker det, kan få beskjed når
prisgarantien på en strømavtale utløper. Da
rådes man til å bruke Strømpris for å bytte
avtale og unngå at prisen skrus opp.
• Tjenestens funksjoner er forenklet og forbedret,
og nye funksjoner er innført for å sette
brukerne i stand til å hjelpe seg selv. Blant
annet er topp 10 integrert på andre nettsider,
søkefunksjonen er forbedret, kortvarige
spotavtaler er fernet fra forsiden, og det er
innført klarere advarsler og tydeligere råd.
• Ulike tiltak er gjennomført for å forbedre
kvaliteten på tjenesten, herunder
publiseringskontroll og datakvalitetsrutiner.
• Forbrukerrådet har meldt to klagesaker til
Forbrukertilsynet i 2020 basert på kartlegginger
fra Strømpris. Strømpris har også oversendt
fere saker til NVE der vi har avdekket det vi
mener er brudd på rapporteringsplikten.
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Besøk på våre nettsider
Gjennomsnittlig unike
brukere pr. uke
Forbrukerrådet.no

2019

2020

53 600

51 100

Hvakostertannlegen.no

5000

2800*

Strømpris.no

8700

8900

33 800

38 800

101 100

101 600

Finansportalen.no**
Sum

*Hvakostertannlegen.no har en 44% nedgang i antall
brukere fra 2019 som følge av midlertidig
nedleggelse av tjenesten.
**Inkludert distributører.
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Forbrukerdialog
Forbrukerdialog gir råd, veiledning og informasjon til forbrukere og næringsdrivende
i ulike kanaler.
Forbrukere og næringsdrivende tok i 2020 kontakt
med forbrukerdialog på telefon, e-post, ung.no og
sosiale medier. Vi ga også indirekte hjelp via media,
nettsidene våre og i samarbeid med andre aktører.
De feste forbrukere tar dessverre som regel kontakt
først når noe har gått galt, og vi jobber derfor også
med å legge til rette for at forbrukerne unngår tvister. Eksempler på dette er direkte dialog med næringsdrivende, medieutspill og samarbeid med f.eks. Finn.
no for å sikre førkjøpshjelp ved kjøp av bruktbil, håndverkertjenester m.m.. Vi jobber også løpende med informasjonssidene på Forbrukerrådet.no, hvor vi blant
annet utarbeider guider slik at forbrukerne får førkjøpshjelp og blir bedre i stand til å løse sine tvister
selv.
Forbrukerrådet iverksatte tilfredshetsmålinger i 2020,
og resultatene viser at forbrukerne er godt fornøyde
med veiledningen de får over telefon. For 2020 var
tilfredshetsskåren på 4,7 av 5 mulige. Når det gjelder
e-post, er dette av fere grunner en mer krevende kanal. Her ble skåren for 2020 gjennomsnittlig 3,1. Vi ser
at en del forbrukere sliter med å formulere hva det er
de faktisk lurer på, noe som gjør det mer krevende å
få gitt gode råd og riktig informasjon. Dette følger vi
tett opp og har iverksett tiltak for å bedre e-postkanalen vår, og vi vil også se på om denne kanalen bør erstattes av andre løsninger.
I 2020 veiledet vi 51 867 mot 51 426 i 2019, fordelt
på følgende kanaler:
Kanal

Antall veiledninger

Telefon

34 752

E-post

16 686

Chat
Sosiale Medier
Totalt

5

til 2020 på 1 %. Dette er brudd på trenden fra de siste årene, som viste en nedgang i antall manuelle henvendelser på 3–4 % årlig. Årsaken er mest sannsynlig
koronasituasjonen, for vi har registrert over 5000
henvendelser knyttet til korona. Brukte biler, håndverkertjenester og husleie er fortsatt høyt på listen over
markeder, men fyselskaper er en ny aktør inn så høyt
på listen. Antall henvendelser innenfor fy er doblet
fra i for og ender som nest største markedskategori.
Informasjonsbehovet var og er stort, og vi har sett at
viktige forbrukerrettigheter er blitt satt til side i denne krisesituasjonen.
Spesielt interessant i år er endringene på denne listen. Nesten alle de som har vokst mest, har trolig med
koronasituasjonen å gjøre. Det gjelder pakkereiser
som ikke ble gjennomført, reisebyråtjenester, innkvartering som måtte avbestilles, reiseforsikringer og de
nevnte fyselskapene. I tillegg ser vi en økning innenfor sport og hobbybutikker, byggevarer og budtjenester. Det har også vært en god del spørsmål knyttet
til avlysninger av skole- og kurstilbud samt kultur- og
underholdningsarrangementer.

Koronahenvendelser
Flyselskap

Antall
1956

Pakkereiser

643

Kultur og underholdning

419

Sport og hobby

331

Reisebyråtjenester

318

Hotell og annen overnatting

311

Reiseforsikring

126

424
51 867

Tallene for 2020 må sees i lys av koronasituasjonen.
Vi har hatt en økning i antall henvendelser fra 2019

Skoler

79

Andre kurs (dansekurs,
kokkekurs o.l.

75

Husleie

71
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Trykket på vår førstelinje har vært ekstra stort i 2020,
og vi har ikke hatt kapasitet til å svare alle som ønsker
å snakke med oss til tross for at vi i perioder har satt
inn ressurser fra andre deler av organisasjonen. Vi har
sett at samtalene har vært mer komplekse, og at man
ge forbrukere har vært bekymret og hatt behov for
informasjon og hjelp. Hver samtale har derfor tatt noe
lengre tid enn gjennomsnittet tidligere, noe som igjen
har påvirket vår kapasitet.
Manuelle henvendelser er ressurskrevende, og beho
vet for hjelp er stort. I 2020 har vi derfor prioritert
å starte opp to prosjekter for å sikre en brukervenn
lig og effektiv førstelinje for framtiden. Det ene pro
sjektet, Framtidens førstelinje, har som mål å utvikle
digitale løsninger slik at vi kan hjelpe forbrukerne der
de er når de trenger det. For å etablere en slik satsing
har vi prioritert å benytte i overkant av 9 millioner
kroner, for det er ikke mulig for Forbrukerrådet å sat
se på dette området uten å kjøpe inn digitaliserings
kompetanse. Det andre prosjektet har vi kalt Køfri
Førstelinje, hvor vi over en toårsperiode setter inn ek
stra ressurser for å besvare de manuelle henvendelse
ne, samtidig som vi utvikler nye løsninger.

Marked topp 10

2020

2019

Endring

Bruktbil

5 415

6 185

-12%

Flyselskap

3 029

1 523

99%

Håndverkertjeneste

2 620

3 627

-28%

Husleie

2 425

2 972

-18%

Innredning og møbler

1937

1996

-3%

Byggevarer

1 427

1075

33%

Bobil, MC ol

1 361

1 786

-24%

Klær og skotøy

1 241

1336

-7%

Hvitevarer og
oppvarming

1167

1366

-15%

koronahenvendelser
i 2020.

Flyreiserog
kulturarrangementer
dominerte de første
månedene.Deretter har
pakkereiserovertatt for
kulturarrangementene.

Koronahenvendelser
kompensertefor en
underliggendenedgangi
henvendelsenei starten av
koronaperiodenmot
sammetid i 2019.

Antall koronahenvendelser
flatet ut i løpet av høsten
2020. og utgjør nå under
100 henvendelseri uken.
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Spørsmålom Norwegian
og SASutgjorde over en
fjerdedel av alle koronahenvendelsenei 2020.

Av bedrifter som ikke er
typiske koronamarkeder.
er Elkjøpden eneste
bedriften på topp 10.
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Tvisteløsning
Forbrukerrådets tvisteløsning er primært et tilbud om mekling i tvister mellom
privatpersoner og næringsdrivende. Forbrukerrådet mekler i tvister, fremforhandler
minnelige løsninger og avklarer rettslige og faktiske problemstillinger. Målet er at
sakene kan fnne sin avslutning på et lavest mulig nivå. Tjenesten fra Forbrukerrådet
er gratis.
I 2020 har Forbrukerrådets avdeling for tvisteløsning
videreutviklet de tre enhetene i henholdsvis Skien,
Stavanger og Tromsø, samt hospiteringsordningen i
Longyearbyen på Svalbard. Kontorene er bemannet
med mellom 15 og 20 ansatte, i det alt vesentlige jurister. Longyearbyen hadde tre ansatte i 2020.
Som tidligere år har tvistene i 2020 hatt utgangspunkt i mange forskjellige bransjer. Salg av bruktbil
er fortsatt det området med mest tvister, men også innen salg av elektroniske produkter og håndverkertjenester er det fere som trenger støtte til å løse
konfiktene.
Tvisteløsning er den største avdelingen i
Forbrukerrådet og har i 2020 hatt mellom 51 og 55
ansatte. Avdelingen hjelper parter som har kommet i en tvist de selv ikke klarer å løse. To av tre saker får sin avslutning via mekling og rådgivning hos
Tvisteløsning. De feste av de resterende sakene kan

gå videre til Forbrukerklageutvalget for rettslig avgjørelse. Gjennom dette avlastes rettsapparatet vesentlig, og samfunnet sparer mye penger.
Forbrukerapparatet er gjennom en omstilling
som innebærer at avdeling Tvisteløsning fra 1. januar 2021 fyttes fra Forbrukerrådet og over i
Forbrukertilsynet. Det har derfor i 2020 blitt jobbet
med omstillingsprosesser for å sikre at denne overgangen blir så god som mulig. Det har også blitt jobbet med å legge til rette for at Sekretariatsfunksjonen
for Forbrukerklageutvalget kan samordnes med avdeling for Tvisteløsning. I løpet av siste halvdel av 2020
har det bygget seg opp større restanser i avdeling for
Tvisteløsning. Kontinuerlig utvikling og forbedring av
Forbrukerrådets meklingsteknikk og effektivisering
av prosesser har gitt produktivitetsøkning de siste
årene. Betydelig økt sakstilfang og for lav bemanning
har likevel medført en vesentlig restanse ved utløpet
av 2020.

Tvisteløsning har blant annet kontor på Svalbard. Foto: Gøril Furu / Forbrukerrådet
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Forbruker Europa
Forbruker Europa er det norske kontoret i European Consumer Centers Network(ECCNet). For å styrke forbrukernes tillit til EU/EØS og sikre at alle kan dra nytte av det
indre markedet, gir Forbruker Europa informasjon, gratis råd og hjelp ved handel
over landegrensene i EU.
For å styrke forbrukernes tillit til EU/EØS og sikre
at alle kan dra nytte av det indre markedet, gir
Forbruker Europa informasjon, gratis råd og hjelp
ved handel over landegrensene i EU. ECC-nettverket
kan om nødvendig også ta direkte kontakt med den
næringsdrivende for å fnne minnelige løsninger
for partene. ECC-Net hadde 15-årsjubileum den 20.
november, som ble feiret med en online-markering
der store aktører innen EUs forbrukerunivers deltok.
Forbruker Europa har ansvaret for bistand i
forbindelse med klager og henvendelser som kommer
inn gjennom ODR-portalen, Europakommisjonens
nettbaserte klageportal, og er norsk kontaktpunkt
for portalen. Vi er også informasjonspunkt for
tjenestedirektivets diskrimineringsbestemmelse og
ansvarlig for bistandsfunksjonen for nye regler om
GEO-blokkering som trådte i kraft 1 juli 2020. Vi har

levert høringer om viktige lover for forbrukerne,
som lov om pengespill, m.m. Forbruker Europa deltok
også i tre reklamasjonsnemnder for henholdsvis
fy, kollektivtransport og pakkereiser i 2020.
Året har vært sterkt påvirket av koronapandemien,
og Forbruker Europa har sammen med ECCNet fortløpende lagt frem oppdatert informasjon
til forbrukere i EØS. Forbrukernes rettigheter
har blitt satt på prøve i spørsmålet om hvilke
konsekvenser de ekstraordinære omstendighetene
kan få for ulike forbrukeravtaler.
De siste to årene har Forbruker Europa vært preget
av den pågående omstillingen av forbrukerapparatet
i Norge. Fra 1. januar 2021 vil kontoret ikke lenger
være knyttet til Forbrukerrådet, men fyttes til det
nye Forbrukertilsynet som etableres i Porsgrunn.

I 2020 deltok Forbruker Europa i nemnda for fy, kollektivtransport og pakkereiser. Foto: Colourbox
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Rapportering i henhold til forskrift om
klageorganer for forbrukersaker § 3, samt
Forbrukerrådets tildelingsbrev RK2, S1, S2, S3 og
S4
§ 3 a)
Antall mottatte klager og
hva klagene gjelder
I 2020 har Tvisteløsning i Forbrukerrådet mottatt 12
632 saker. Det er 29 % mer enn i 2019.

Av sakene Forbrukerrådet mottok i 2020, gjaldt fest
avtaler om kjøp av
• Brukte biler

Sakene deles inn i tre kategorier: FU, UFU og IFR.
Sakene får tildelt sakstype ved fordeling til saksbehandler, men denne økningen i antall saker skapte en
restansesituasjon der hele 2 762 saker ved årsskiftet
ikke hadde fått sakstype.

• Varer til bolig

Forbrukerrådet mottok 7 823 FU-saker. Dette er saker
som kan behandles i Forbrukerklageutvalget dersom
meklingen ikke fører til en løsning.

• Varer til kroppen (klær, smykker, medisiner o.l.)

Forbrukerrådet meklet også i forbrukersaker som
ikke kunne behandles av Forbrukerklageutvalget eller andre godkjente klageorganer for forbrukersaker
(UFU-saker). I 2020 mottok Forbrukerrådet 1 045 slike saker. Det utgjør en økning fra 2019 på 62 % for
denne sakstypen. I 468 av disse sakene hadde utgangspunktet for tvisten direkte sammenheng med
koronapandemien.
De resterende 1 002 sakene falt utenfor
Forbrukerrådets myndighetsområde (IFR-saker), enten fordi de var unntatt etter klageorganloven § 1 (3)
a-d, fordi de kunne behandles av et annet godkjent
klageorgan, eller fordi de øvrige prosessforutsetningene ikke var oppfylt, jf. godkjenningsloven §§ 6 eller
23. Disse sakene ble henvist til rette instans.

• Håndverkertjenester
• Andre kjøretøy og deler til kjøretøy
• Elektroniske produkter (hovedsakelig IKT-produkter)

• Varer til rekreasjon, fritid, hobby og kjæledyr
• Tjenester knyttet til fritid, ferie,
sport, hobby og kjæledyr
• Annet
Selv om antall mottatte saker økte fra 2019 til
2020, var det relativt små endringer i hvilke typer
varer og tjenester sakene gjaldt. I underkant
av 20 % av økningen gjaldt saker som hadde
direkte sammenheng med koronapandemien. De
tradisjonelt største sakskategoriene, brukte biler og
håndverkertjenester, gikk ned med henholdsvis 3
% og 4 % sammenlignet med 2019, mens saker som
gjaldt varer til rekreasjon, fritid, hobby og kjæledyr,
gikk opp med 4 %. Tjenester knyttet til fritid, ferie,
sport, hobby og kjæledyr utgjorde til sammen 6 %
av sakene. Denne kategorien har tidligere utgjort så
få saker at de har vært inkludert i samlekategorien
«Annet». Det er grunn til å tro at disse endringene
kan ha indirekte sammenheng med koronapandemien.
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RK2 Antall klagesaker
behandlet i Forbrukerrådet

vil i kombinasjon med at det ikke fnnes noen vedtaksmyndighet via Forbrukerklageutvalget, særlig utfordre
forbrukerrettighetene.

Forbrukerrådet behandlet totalt 10 129 saker i 2020.
Det utgjør en økning på 7 % sammenlignet med 2019.
Av disse var 9 069 FU-saker og 1 060 UFU-saker.
IFR-sakene ble ikke tatt til behandling.

Store selskaper ferner mulighet for å sende inn skriftlig reklamasjon

§ 3 b)
Systematiske eller vesentlige problemer
som forekommer ofte og fører til tvister
mellom forbrukere og næringsdrivende, og
anbefalinger om hvordan slike problemer
kan unngås eller løses i framtiden
Gruppesaker eller felles behandling av saker hvor tvistene er like
Forbrukerrådet har i fere år sett at det er utfordrende at vi ikke har hjemmel for å gruppebehandle/samlebehandle saker. Vi mottar årlig mange like klager på
en vare eller tjeneste uten at vi har et optimalt system
for å behandle sakene. Vi kan etter enighet med innklaget frma behandle én av sakene som en «pilotsak»
og deretter oppfordre til at resultatet fra denne legges
til grunn i tilsvarende saker. Dette er utfordrende i den
forstand at vi er helt avhengige av at frmaet ønsker å
rette seg etter det vi foreslår.

Forbrukerlov for kjøp av forbrukertjenester
I likhet med tidligere år har vi i 2020 sett at det er utfordrende at det ikke fnnes et lovverk for forbrukertjenester. Slike tjenester vil noen ganger være regulert
av bransjestandarder, men stort sett omfattes de av
alminnelig avtalerett og er underlagt den enkelte avtale. I slike saker er det i stor grad opp til selger om
man som forbruker har gode eller dårlige rettigheter.
Spesielt vil dette være synlig i leasingavtaler for biler,
hvor det også vil kunne være snakk om store beløp.
Under koronapandemien har vi sett at det har vært
vanskelig for både forbrukere og næringsdrivende å
vite hvilke rettigheter som gjelder for ulike tjenester. Hvilke rettigheter har for eksempel en forbruker
når konserter og festivaler avlyses, og hvilke plikter
har den næringsdrivende? Dette er dessuten typisk
kjøpsavtaler som inngås med et stort antall forbrukere samtidig, noe som også gjør sakene vanskeligere å
løse gjennom mekling. At det ikke fnnes noe lovverk,
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Vi har også sett utfordringer knyttet til at aktører,
også store, tar bort eller vanskeliggjør skriftlig reklamasjon ved å gjøre det vanskelig å fnne frem til
e-postadressen til frmaet. I 2020 så vi at fere også fernet sine digitale kontaktskjemaer slik at man
ble henvist til å ringe inn for å reklamere. Og ofte når
et digitalt kontaktskjema faktisk er tilgjengelig, er fritekstfeltet lite, om det i det hele tatt fnnes. Dette gir
utfordringer knyttet til reklamasjonsfrister, og gjør det
også vanskelig å dokumentere at det er reklamert og
hva det er reklamert på.

Digitale kjøp

Ved kjøp av digitalt innhold har vi sett utfordringer
knyttet til at brukere mister innhold, mister tilgang til
det de mener de har kjøpt, samt at tvungen oppdatering skaper tekniske problemer.

§ 3 c)
Antall avviste klager, og hvordan de
avviste sakene prosentvis fordeler
seg på de ulike avvisningsgrunnene
Forbrukerrådet avviste saker med hjemmel i godkjenningsloven § 14 første ledd bokstav a-c og f. I 2020
ble totalt 93 saker avvist fra behandling. I disse 93 sakene er følgende avvisningsbestemmelser brukt:
•

1 % ble avvist med hjemmel i godkjenningsloven §
14 a) fordi klageren ikke hadde forsøkt å løse saken direkte med motparten.

•

82 % ble avvist med hjemmel i § 14 b) fordi klagen
ble ansett for å være useriøs eller grunnløs.

•

17 % ble avvist med hjemmel i § 14 c) fordi saken
var under behandling eller hadde blitt behandlet
av et innmeldt klageorgan eller av domstol.

•

Ingen saker ble avvist med hjemmel i § 14 f).
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§ 3 d)

§ 3 e)

Prosentandel av klagebehandlingene
som er foreslått eller pålagt til fordel for
henholdsvis forbruker og næringsdrivende,
og prosentandel av klagebehandlingene
som har endt med minnelig løsning

Prosentandelen av klagebehandlingene
som ble avbrutt og årsakene til dette

Resultatet av klagebehandlingen i Forbrukerrådet er
ikke foreslått eller pålagt til fordel for en av partene,
og det er følgelig ikke mulig å rapportere på dette.
Totalt 28 % av sakene som ble behandlet, førte til forliksavtale/minnelig løsning mellom partene.
26 % av de behandlede FU-sakene1 ble løst i minnelighet. For UFU-sakene2 var det 43 % av sakene som ble
løst på samme måte.
I tillegg til sakene som ble løst i minnelighet, har 42 %
saker blitt løst eller stanset hos Forbrukerrådet på andre måter:
•

15 % saker ble stanset etter veiledning fra
Forbrukerrådet.

•

11 % saker ble stanset ved at partene ble gitt tilbud om videre behandling i
Forbrukerklageutvalget, men valgte å ikke benytte seg av tilbudet.

•

16 % ble løst mellom partene før meklingen ble
igangsatt.

Dette er saker som ikke belaster rettssystemet, og
hvor partene blir ferdige med konfikten etter råd og
veiledning fra Forbrukerrådet.

B ehan dlingen ble avb r u t t i 15 % av s aken e.
Klagebehandlingen ble avbrutt enten fordi klager sluttet å svare på Forbrukerrådets henvendelser (11 %),
fordi selger var gått konkurs eller gikk konkurs i løpet av klagebehandling (2 %), eller fordi innklagde var
ukjent eller bodde på ukjent adresse (2 %).

§ 3 f)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid regnes fra saken
er mottatt i postmottak til den avsluttes av saksbehandler, og inkluderer både ventetid, tid til innhenting
av dokumentasjon og reell meklingstid. I 2020 var den
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 87 dager. Vi
gjør oppmerksom på at det er stor variasjon i antall
saksbehandlingsdager fra sak til sak. Vi ser at mange saker har vesentlig lengre saksbehandlingstid enn
gjennomsnittet. I tillegg er det mange saker som har
svært kort behandlingstid, primært fordi de har blitt
løst før meklingen startet opp.
Gjennomsnittlig reell meklingstid for saker avsluttet
i 2020, var 18 dager. Reell meklingstid måles fra det
tidspunkt innklagde fkk anledning til å uttale seg i saken, til den avsluttes av saksbehandler. Forbrukerrådet
anser dette for å være tidspunktet hvor vi har mottatt
nødvendige og relevante dokumenter fra begge parter,
og saksbehandlingen kan begynne, jf. godkjenningsloven § 16.

Totalt var andelen saker som ble løst eller stanset i
Forbrukerrådet, 70 %.

1 Saker som faller inn under Forbrukerklageutvalgets myndighetsområde, jf. godkjenningsloven § 23 a.
2 Saker som faller utenfor Forbrukerklageutvalgets myndighetsområde, men allikevel innenfor Forbrukerrådets myndighetsområde jf. godkjenningsloven § 23 b og c.
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§ 3 g)
Antall saker som behandles innen lovens
saksbehandlingsfrist på 90 dager, og
antall saker som har fått forlenget
saksbehandlingsfrist, jf. loven § 16

I mars 2020 deltok 12–15 ansatte på
Meklingskonferansen 2020, som ble arrangert i
samarbeid mellom Juristenes Utdanningssenter,
Meklingssenteret og Institutt for offentlig rett ved
UiO.

I 2020 ble 5 408 saker behandlet innen 90 dager etter mottak.

Én ansatt gjennomførte et hospiteringsopphold
hos Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget høsten 2020. Avdelings- og enhetslederne gjennomførte også digital hospitering i forbindelse med
omstillingsarbeidet.

9 939 saker hadde en reell meklingstid på mindre enn
90 dager. 18 saker ble gitt forlenget saksbehandlingsfrist. Det vil si at 172 saker ble behandlet utenfor lovens frist, jf. godkjenningsloven § 16.

§ 3 h)
I hvilket omfang resultatene av
klagebehandlinger er blitt etterlevd
Det er ikke mulig for Forbrukerrådet å måle reell etterlevelse av resultatene av klagebehandlingen.

§ 3 i)
Klageorganets eventuelle deltagelse i
nettverk av klageorganer som skal gjøre
det enklere å løse tverrnasjonale tvister
Som følge av koronapandemien deltok ikke
Tvisteløsning i Forbrukerrådet i nettverk av klageorganer som skal gjøre det enklere å løse tverrnasjonale tvister i 2020.

§ 3 j)
Klageorganets eventuelle opplæringsog kompetansetiltak
Mange planlagte opplærings- og kompetansetiltak
måtte avlyses i 2020 på grunn av koronapandemien.

42

I mai 2020 ble det arrangert en digital workshop med
de ansatte på avdeling Tvisteløsning og Sekretariatet
for Forbrukerklageutvalget. Temaet for workshopen
var «Sømløs ferd gjennom mekling frem til vedtak».
Det ble holdt presentasjoner om arbeidsmetoder og
oppgavene til de to virksomhetene, og de ansatte deltok på gruppearbeid for å diskutere muligheter for
endring av arbeidsfyten etter omstillingen.
16. september 2020 ble det arrangert en digital kvalitets- og utviklingssamling hvor ledere, seniorrådgivere, verneombud og tillitsvalgte på Tvisteløsning
og ansatte fra Sekretariatet i Forbrukerklageutvalget
deltok. Temaet for samlingen var den nye forbrukerklageloven. Endringene i den nye loven ble gjennomgått og diskutert i mindre grupper, og leder av
Forbrukerklageutvalget, Trygve Bergsåker, holdt
et foredrag om oppgavene og framtidsbildet til
Forbrukerklageutvalget.
Trygve Bergsåker ble senere invitert på besøk til kontorene i Tromsø, Stavanger og Skien med samme presentasjon, hvor det også var åpnet for at de ansatte
kunne diskutere andre relevante faglige spørsmål.
I desember 2020 var to ansatte fra Nord-Troms jordskifterett invitert til å holde foredrag om sine oppgaver og arbeidsmetoder i deres mekling. Alle ansatte
deltok på denne presentasjonen.
Det ble også arrangert enkelte interne foredrag om
utvalgte temaer, for eksempel juss i meklingen, foreldelsesregler og generell meklingsmetodikk.
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§ 3 k)
En evaluering av klageorganets
effektivitet, samt forslag
til forbedringstiltak
I 2020 hadde behandlet Forbrukerrådet 10 129 saker.
Det er 7 % mer enn i 2019. Samtidig som produksjonen
økte, gikk også andelen saker som ble løst eller stanset, opp med 6 %.
Likevel økte ventetiden før mekling startet opp fra 2
til omtrent 4 måneder i løpet av 2020. Restansene økte fra 1 243 til 2 766 saker.3
Tvisteløsning brukte i gjennomsnitt én dag mer på å
gjennomføre selve meklingen i 2020 enn i 2019.
Vi har sett at en del ressurser har gått med til omstillingsarbeid i 2020. Likevel mener vi at hovedårsaken
til økningen i ventetid og restanser er at Tvisteløsning
ikke har vært tilstrekkelig bemannet for å håndtere
den økende saksinngangen.
Tvisteløsning jobber kontinuerlig med forbedringstiltak, men ser at tilstrekkelig antall ansatte er avgjørende for å kunne håndtere restansene på en god måte.

3 Status uke 1 2020 sammenlignet med status uke 53.
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Rapportering etter avtale med BFD
S4. Tilfredshet med saksbehandlingen til Forbrukerrådet
Forbrukerrådet måler hvor fornøyd eller misfornøyd
forbrukere og næringsdrivende er alt i alt med saksbehandlingen i sin sak på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er
meget misfornøyd og 5 er meget fornøyd.
Resultatet fra 2020 er: 3,72
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Arsrapport til BFD - Rapportering i henhold til
forskrift om klageorganer for forbrukersaker § 3
§ 3 a) Antall

mottatte

klager og hva klagene

Antall mottatte FU-saker'

Antall mottatte I FR-saker

2

3

4

Antall saker som ikke er kategorisert

Endring
i prosent

2020

2019

12 632

9 803

29%

7 823

8 282

-6%

1045

644

62%

1002

877

14%

2 762

0

gjelder

Totalt antall mottatte klager

Antall mottatte UFU-saker

DELIll

§ 3 a) Sakene gjelder
Brukte biler

22%

25%

-3%

varer til bolig

17%

16%

1%

7%

11%

-4%

10%

10%

0%

13%

13%

0%

Varer til kroppen (klær. smykker. medisiner o.l.)

4%

7%

-3%

varer til rekreasjon. fritid. hobby og kjæledyr

8%

5%

3%

Tjenester knyttet til fritid. ferie. sport. hobby og kjæledyr

6%
14%

1%

Håndverkertjenester
Andre kjøretøy og deler til kjøretøy
Elektroniske produkter (hovedsakelig

IKT-produkter)

Annet
RK 2 Antall

15%
klagesaker

behandlet

i Forbrukerrådet

Totalt antall behandlede saker
Antall behandlede FU-saker

10 129

9 458

7%

9 069

8720

4%

1060

738

44%

Totalt antall avviste klager

93

77

21%

§ 14 a - Klageren ikke har forsøkt å løse saken direkte med motparten

1%

3%

-2%

§ 14 b - Klagen er useriøs eller grunnløs

82%

75%

7%

§ 14 c - Saken er under behandling eller har blitt behandlet
av et innmeldt klageorgan. eller av domstol

17%

22%

-5%

0%

0%

0%

Antall behandlede UFU-saker
§ 3 c) Antall

avviste

klager og prosentvis

fordeling

på avvisningsgrunn

§ 14 f - Saken lar seg ikke behandle uten at dette i særlig
grad går utover klageorganets effektivitet

1 Saker som faller inn under klo. § 23 a
2 Saker som faller inn under klo. § 23 b og c
3 Saker som faller utenfor Forbrukerrådets myndighetsområde
4 Saker ikke er tildelt saksbehandler. og som derfor ikke er kategorisert
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Årsrapport til BFD – Rapportering i henhold til
forskrift om klageorganer for forbrukersaker § 3

Endring
i prosent

2020

2019

Prosentandel saker som er løst eller stanset i Forbrukerrådet

70%

64%

6%

Prosentandel saker som har endt med minnelig løsning

28%

27%

1%

Prosentandel som er stanset etter veiledning i Forbrukerrådet

15%

11%

4%

Prosentandel som er stanset i Forbrukerrådet ved at tilbud om FU-behandling ikke er benyttet

11%

13%

-2%

Prosentandel som er løst mellom partene etter at saken er meldt
inn til Forbrukerrådet, men før mekling er påbegynt

16%

12%

4%

Prosentandel FU-saker som har endt med minnelig løsning

26%

27%

-1%

Prosentandel UFU-saker som har endt med minnelig løsning

43%

26%

17%

Prosentandel av saker som ble tatt til behandling hvor klagebehandlingen ble avbrutt

15%

13%

2%

Saker som ble avbrutt fordi klager sluttet å svare på Forbrukerrådets henvendelser

11%

10%

1%

Saker som ble avbrutt fordi innklagede er ukjent eller har ukjent adresse

2%

2%

0%

Saker som ble avbrutt fordi selger var gått konkurs, eller
gikk konkurs i løpet av klagebehandling

2%

1%

1%

Total gjennomsnittlig saksbehandlingstid5

87

89

-2%

Gjennomsnittlig reell meklingstid6

18

17

6%

5 408

5 241

3%

70

10

9 939

9446

5%

3,72%

3,65%

2%

§ 3 d) Prosentandel av klagebehandlingene som har endt med minnelig løsning

§ 3 e) Prosentandelen av klagebehandlingene som ble avbrutt

§ 3 f) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker tatt til behandling

§ 3 g) Antall saker som behandles innen lovens saksbehandlingsfrist på 90 dager
Antall saker som har fått forlenget saksbehandlingsfrist, jf. loven § 16
Antall saker behandlet innen lovens frist på 90 dager
Antall saker som har fått forlenget saksbehandlingsfrist, jf. klo. § 16
Antall saker med reell meklingstid under 90 dager

600%

S4 Kvalitet på saksbehandlingen
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget misfornøyd og 5 er meget fornøyd – hvor
fornøyd eller misfornøyd er partene alt i alt med saksbehandlingen i sin sak?

5 Beregnet fra mottak av saken til den avsluttes av saksbehandler
6 Beregnet fra det tidspunkt innklagede fkk anledning til å uttale seg i saken (se klo. § 16) til saken avsluttes av saksbehandler
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Styring og
kontroll i
virksomheten
2020 har vært et annerledes år preget
av koronapandemien og hjemmekontor.
Forbrukerrådet har gjennom hele perioden
hatt høy aktivitet og mestret overgangen til
hjemmekontor på en meget god måte.

DEL IV

STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN

Overordnet vurdering
Ledergruppen er ansvarlig for oppfølging av planer og budsjetter tertialvis i tråd med
styrets budsjettvedtak og for rapportering til departementet. Ledergruppen har fulgt opp
omstillingen i forbrukerapparatet og gjennomført omstillingen i Forbrukerrådet.

Styret i Forbrukerrådet har avholdt seks styremøter
i løpet av 2020. Styret gjennomførte en strategisamling på Kringler gård i mars og en styreevaluering våren 2020.
Det er avholdt to ordinære dialogmøter med departementet i 2020. Utover dette har det vært fere møter
knyttet til utvikling av portaler, politikk og økonomi.
Forbrukerrådet har deltatt på BFDs virksomhetsledermøter, som har omstillingen av forbrukerapparatet
som tema.
Forbrukerrådet har et samarbeidsutvalg (SU) som består av representanter for ledelsen og tillitsvalgte fra
Juristforbundet, NTL og Econa/Samfunnsviterne. I
2020 ble det avholdt 17 SU-møter, og 64 saker ble
behandlet.
Forbrukerrådet har deltatt i Forbrukertilsynets interimsprosjekt med fre representanter. Forbrukerrådet
har også bistått Forbrukertilsynet med støtte innenfor
økonomi, arkiv og IKT.
Arbeidsmiljøutvalget har i 2020 hatt tre møter og en
AMU-dag hvor alle verneombudene deltok, i tillegg til
alle faste AMU-deltakere.

Vesentlige forhold
2020 har vært preget av omorganiseringen av forbrukerapparatet. Vi har bidratt og hatt fokus på gode arbeidsrettslige prosesser og overføring av avtaler,
systemer og eiendeler til Forbrukertilsynet.
Forbrukerrådets st yre vedtok i juni 2020 den
nye virksomhetsstrategien for 2021–2025 for
Forbrukerrådet. Vi ser at overgangen til et bærekraftig
samfunn og den digitale utviklingen påvirker alle
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forbrukere og alt forbruk. Dette vil derfor styre våre
prioriteringer i den nye strategiperioden. Høsten 2020
arbeidet vi med implementeringen av strategien og utarbeidet ti mål for 2021.
Forbrukerrådet gjennomførte også en organisasjonsutviklingsprosess i 2020. I desember 2020 fkk vi på
plass et nytt organisasjonskart. Vi har i 2020 også jobbet med effektiv samhandling og styring. Dette skal
bidra til at Forbrukerrådets arbeidsprosesser blir digitalisert, og vi skal fornye, forenkle og forbedre våre
arbeidsprosesser innen utgangen av 2022. Vi har også
startet oppgradering av våre lokaler i Fred Olsens gate
1. Kontorlokalene skal bli aktivitetsbaserte og tilpasse
seg vår nye organisasjonsstruktur og strategi.
Forbrukerrådets ansatte har i løpet av 2020 tilpasset
seg en ny arbeidshverdag med både hjemmekontor
og sterkt begrenset bruk av vårt faste kontor i Fred.
Olsensgate 1. Forbrukerrådet har iverksatt fere tiltak
gjennom året for å sikre at de ansatte har gode arbeidsvilkår. Det er blant annet lagt stor vekt på ledelse og oppfølging av ansatte og faste fellessamlinger på
Teams for alle ansatte. Alle ansatte har fått bidrag til
oppgradering av hjemmekontor. I tillegg har vi gjennomført to koronarelaterte arbeidsmiljøundersøkelser
og innført 30 minutter daglig trening i arbeidstiden.

Ansettelser og personalforvaltning
Oppfølging av IA-avtalen
Forbrukerrådet har hatt fokus på inkluderingsarbeidet og jobber målrettet for å nå regjeringens inkluderingsmål. Forbrukerrådet vedtok en ny handlingsplan
for inkluderingsdugnaden høsten 2020 og har som
mål at det skal rekrutteres minst én fra målgruppen
i løpet av handlingsplanperioden. Forbrukerrådet har
i 2020 gjennomført fere tiltak for å lykkes med inkluderingen. Blant annet har vi forankret målet på le-
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delsesnivå, og ledergruppen i Forbrukerrådet har hatt
dette som tema. AMU har også vært opptatt av inkluderingsdugnaden og har gitt ledelsen anbefalinger for
videre arbeid.
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ble seks av søkerne fra målgruppen vurdert som aktuelle for stillingen de søkte på og innkalt til intervju. To
søkere ble ansatt i midlertidig stilling.
Forbrukerrådet opplever at det er relativt få fra målgruppen som søker på våre utlyste stillinger, men det
er likevel en liten økning fra i for. Videre ser vi en
tendens til at noen stillinger er mer aktuelle for målgruppen. Vi erfarer at søkere med hull i CVn søker på
noen konkrete stillingstyper i Forbrukerrådet. Av totalt 12 søkere med hull i CVn til Forbrukerrådet totalt i
2020, søkte 42 % av dem på én bestemt stilling. I tvisteløsningsavdelingen i Forbrukerrådet er det i hovedsak krav til mastergrad i jus, og det er i denne gruppen
det er størst turnover. Vi opplever få søkere fra målgruppen til stillinger med høyt utdanningsnivå.

Forbrukerrådet har i 2020 startet med oppgradering
av kontorlokalene. I den forbindelse har vi hatt fokus
på universell utforming.
Rekrutteringsarbeidet
I forbindelse med rekrutteringen har Forbrukerrådet i
2020 justert utlysningsteksten (oppfordringen til målgruppen om å søke) slik at våre stillingsannonser blir
mer troverdige og unike for Forbrukerrådet. I 2020
har vi skjerpet rutinene knyttet til ansettelsesprosessen og presisert kravene til inkludering. Ledere som
har gjennomført ansettelser, har blitt fulgt tettere opp
i prosessen for å sikre at inkludering blir ivaretatt.

Forbrukerrådet har med to ansettelser fra målgruppen
oppfylt kravet om 5 %.

Kjønnsdeling, stillingstype og lønn
I 2020 har Forbrukerrådet rekruttert til 16 faste stillinger og 13 midlertidige stillinger, hvorav syv timelønnede. I 2020 har vi til sammen rekruttert 29 personer.
Til sammen på alle utlyste stillinger har vi mottatt ca.
600 søknader, hvorav 12 søkere oppga hull i CV-en og
fem nedsatt funksjonsevne.

I Forbrukerrådet er det en overvekt av kvinner totalt
sett og i de feste stillingskategorier, med unntak av
på mellomledernivå. Det er likevel slik at det er fere
kvinnelige enn mannlige ledere i Forbrukerrådet. Det
er ikke lønnsforskjeller i Forbrukerrådet som kan tilskrives kjønn.

Vi har et mål om alltid å innkalle minst én søker fra
målgruppen når de kan anses som kvalifsert. I 2020

Kjønnsfordeling
Stillingstype

2020
Menn

Lønnsfordeling
2019

Kvinner

Menn

2020

Kvinner

Menn

2019

Kvinner

Menn

Kvinner

Ledergruppe

33,3 %

66,7 %

40,1%

59,9%

47,1 %

52,9 %

32,2%

67,8 %

Mellomleder

52,9 %

47,1 %

50,9%

49,1%

49,1 %

50,9 %

46,8%

53,2 %

Seniorrådgiver

45,5 %

54,5 %

48,9%

51,1%

50,1 %

49,9 %

44,2%

55,8 %

Rådgiver

27,9 %

72,1 %

28,5%

71,5%

50,2 %

49,8 %

25,1%

74,9 %

Førstekonsulent

66,7 %

33,3 %

23,5%

76,5%

48,9 %

51,1 %

26,9%

73,1 %

0,0 %

100,0 %

15,1%

84,9%

0,0 %

100,0 %

17,9%

82,1 %

38,5 %

61,5 %

38,6%

61,4%

45,8 %

54,2 %

35,0%

65,0 %

Konsulent
Totalt

49

STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN

DEL IV

Sykefravær og turnover i Forbrukerrådet 2012-2020
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Samfunnssikkerhet, beredskap og
Aktivitet- og redegjørelsesplikt - likestilling og dis
krimineringsloven

Forbrukerrådet er opptatt av at arbeidstakere og ar
beidssøkere får like muligheter. Vi jobber derfor ak
tivt for å fremme likestilling og like vilkår. I 2020 har
vi fulgt opp medarbeiderundersøkelsen fra 2019 og
i tillegg gjennomført to koronaundersøkelser. Vi har
hatt særlig fokus på skillet mellom familieliv og arbeid
og tilrettelegging på hjemmekontor.
Sykefravær

Forbrukerrådet hadde en turnover i 2020 på 20,65 %.
Dette er en liten nedgang fra 2019, da dette tallet var
på 23,5%. Turnover på over 20 % er fortsatt høyt og
kan forklares med at Forbrukerrådet også i 2020 har
vært i en omstillingsprosess.
Forbrukerrådet hadde et meget lavt sykefravær i
2020. Vi har mål om at legemeldt sykefravær skal
være under 5,5 %. I 2020 var legemeldt fravær på
1,88 %. Egenmeldt fravær var på 1 %. Det hefter usik
kerhet ved årsaken til det lave sykefraværet, men
koronapandemien og hjemmekontor kan være en
faktor.
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informasjonssikkerhet
I 2020 har Forbrukerrådet fått testet ut beredskaps
planer og krisestab. Forbrukerrådet hadde krisestab
på plass allerede 11. mars og har fortløpende i 2020
levert situasjonsrapporter, risikovurderinger, sårbar
hetsanalyse, kontinuitetsplan og underveisevaluering
til BFD. I underveisevalueringen har Forbrukerrådet
evaluert egen krisehåndtering og satt opp lærings
punkter for videre arbeid.
Forbrukerrådet har videre et styringssystem for in
formasjonssikkerhet basert på standardanbefalingen
i ISO 27001. Planverket til Forbrukerrådet består av
sentral og lokal beredskapsplan, IT-beredskapsplan,
krisekommunikasjonsplan og oversikt over kontakt
personer i beredskapsgruppene. Forbrukerrådet vil
revidere planene på nytt i 2021 på grunn av omstil
linger i Forbrukerapparatet.

Digital sikkerhet

Forbrukerrådet har gjennomført sikkerhetsopplæring
for alle ansatte, og «NorSiS sikkerhetspakkekurs» ble
lansert under sikkerhetsmåneden. I 2020 startet vi
også med oppdatering av NSMs grunnprinsipper for
IKT-sikkerhet versjon 2.0. Vi har videre vurdert «digi
tal sikkerhet» på alle våre portaler og utarbeidet rap
porter som danner grunnlag for videre tiltak.

DEL V

Vurdering av
framtidsutsikter
I de foregående kapitlene har vi skuet
bakover på året som gikk. Vi har sett på
mål og resultater, aktiviteter og utfordringer.
I dette kapittelet skal vi skue fremover.

DELV
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Sårbarhet

Den forbrukerpolitiskesituasjonenendrer seg.Forbrukeruerneter under
ueduarendepress,og nye sårbare situasjoneroppstår for forbrukerne.
For å treffe den forbrukerpolitiskesituasjonenhar Forbrukerrådeti 2020
uedtatt en ny uirksomhetsstrategifor perioden2021-2025.
Utgangspunktet for Forbrukerrådets framtidsutsikter
handler om evnen til å gjøre seg relevant ved å sette
mennesker i stand til å utøve sin forbrukermakt når si
tuasjonsbetingede forhold skaper sårbarhet.
Forbrukerrådets nye virksomhetsstrategi ivaretar våre
langsiktige ambisjoner om å kjenne forbrukerne og de
res behov. For at Forbrukerrådet skal kunne styre pri
oriteringen av innsatsen må vi vite hvor behovet for
forbrukervern er størst. Like viktig er det at forbruker
ne kjenner Forbrukerrådet og bruker oss når de tren
ger det.
Forbrukerrådets virksomhetsstrategi for 2021-2025
legger vekt på at framtidens krav til et bærekraftig
forbruk og den digitale revolusjonen utfordrer alt for
bruk og alle forbrukere. Forbrukernes stilling må sik
res og styrkes, og økt sårbarhet unngås. Dette styrer
Forbrukerrådets prioriteringer.
Forbrukerrådet skal være en attraktiv samarbeidspart
ner som vet å velge sine allianser, og vi skal bruke våre
ressurser på best mulig måte og i tråd med behovet for
raske endringer.
På kortere sikt preges framtidsutsiktene
av regje
ringens beslutning om å gjøre endringer i virkemid-
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delapparatet på forbrukerområdet. Utgangen av 2020
markerer også avslutningen av tvisteløsningsarbeidet
i Forbrukerrådet, som flyttes til Forbrukertilsynet. Fra
2021 vil Forbrukerrådet være en rendyrket interesse
politisk aktør. Dette vil styrke vår uavhengighet og mål
rette vår innsats overfor forbrukerne. Forbrukerrådet
skal synliggjøre vårt samfunnsoppdrag og levere i rollen
opp mot forbrukerne, næringsaktører og det offentlige.
I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerappa
ratet har Forbrukerrådet gjennom 2020 gjort tilpasnin
ger i sin organisasjonsstruktur og strategi for å tilpasse
oss en ny organisatorisk hverdag. Organiseringen og
strategien gjør Forbrukerrådet robust og sikrer effek
tiv, forsvarlig og tverrfaglig arbeidsflyt samt best mulig
ressursutnyttelse.
Forbrukerrådet finansieres over statsbudsjettet. Dette
sikrer et slagkraftig forbrukervern uavhengig av kom
mersielle interesser. Bevilgningsnivået bestemmes av
regjeringens forslag til statsbudsjett og Stortingets
behandling av dette. For 2021 er bevilgningen til
Forbrukerrådets markedsportaler betydelig styrket.
Dette vil støtte opp under arbeidet med forbruker
vennlige markedsportaler som leverer viktig informa
sjon til forbrukere og myndigheter.
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Forbrukerrådets framtidsbilde 2025
Forbrukerrådet er en synlig, tydelig og uavhengig
interessepolitisk aktør som ivaretar forbrukernes
rettigheter og perspektiv, og styrker deres muligheter
ti I å utøve forbrukermakt.
Digital utvikling og bærekraft skaper endringer og nye
utfordringer for forbrukere. Forbrukernes stilling må sikres
og styrkes, og økt sårbarhet unngås.

♦

Forbruker
Forbrukerrådet er alltid på lag med forbrukeren.

Næringslivog offentlige tjenester
Forbrukerrådet er krevende, konstruktiv og kompetent i møte
med aktører i næringslivet og offentlige tjenestetilbydere.

Tilsynog interesseorganisasjoner
Forbrukerrådet både allierer seg med og utfordrer
tilsynsmyndigheter og interesseorganisasjoner.

Politisk
Forbrukerrådet har stor innflytelse i samfunnet og er en
selvskreven samarbeidspartner for politikere og myndigheter.

InternasjonaIt
Forbrukerrådets internasjonale arbeid bidrar til
bedre rettigheter for forbrukere i Norge.

Forbrukerrådetsom organisasjon
Forbrukerutfordringer er i sentrum for all
aktivitet, ressursbruk og organisering.
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Forbrukertrender
Tilstanden på det forbrukerpolitiske området
Forbrukerrådet får gjennom sin samlede virksomhet
innsikt i tilstanden på det forbrukerpolitiske området.
Henvendelser fra forbrukerne, meklingsoppgaver og
det interessepolitiske arbeidet gir mange kontaktfater
og informasjonskilder.
I 2020 har Forbrukerrådet i tillegg gjennomført et
bredt analysearbeid i forbindelse med fastsettingen
av virksomhetsstrategien for perioden 2021–2025.
Analysene har foruten organisasjonens egen kunnskap
basert seg på eksterne fagpersoner og brede undersøkelser. Til grunn for strategiprosessen lå et mål om å
identifsere tilstanden på det forbrukerpolitiske området og de sentrale driverne for forbrukerpolitikken de
kommende årene.
Forbrukerrådet vil også i løpet av 2021 legge frem en
helhetlig rapport om trendene innen det forbrukerpolitiske området.

Koronapandemien
Det er umulig å gjøre opp status for den forbrukerpolitiske tilstanden uten å ta med hvordan koronapandemien har påvirket forbrukerne. Forbrukerrådet har
besvart over 5000 henvendelser relatert til korona i
2020.
Forbrukerrådet har gjennom 2020 identifsert betydelige utfordringer for forbrukerne, spesielt innen reisesektoren. En ferdedel av samtlige henvendelser
relatert til koronapandemien knyttet seg til fyselskapene SAS og Norwegian. Vår erfaring er at etablerte
forbrukerrettigheter som har regulert refusjoner, har
blitt tilsidesatt og oversett. Pandemiens effekt på reiseområdet er derfor den enkeltsaken som i størst grad
har påvirket Forbrukerrådets interessepolitiske arbeid
og veiledning overfor forbrukerne i 2020. Erfaringene
fra dette arbeidet vil følge Forbrukerrådet inn i den
nye strategiperioden.
Det er allerede reist tvil om hvorvidt forbrukere i det
hele tatt bør godta å forhåndsbetale reiser uten styrket beskyttelse mot avbestillinger og konkurser. Dette
vil i så fall endre reguleringen av internasjonalt og nasjonalt reiseliv betydelig.
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Forbrukerrådet forventer økt oppmerksomhet om de
økonomiske effektene av koronapandemien. Svekket
økonomi kan gjøre forbrukere i alle samfunnslag sårbare. Sårbarhet kan føre til økonomiske, materielle og
sosiale tap som kan bidra til å forsterke ulikhet. Dette
utløser et behov for å styrke forbrukernes stilling.

Forbrukersårbarhet
Alle opplever ulike sårbare forbrukersituasjoner i løpet av livet. Komplekse markeder gjør det vanskelig
for forbrukerne å foreta sammenligninger mellom produkter og på tvers av aktører. Dermed blir det vanskeligere å ta bevisste valg. Komplekse markedspraksiser
øker risikoen for å gjøre uheldige valg for alle forbrukere, men noen er mer sårbare enn andre; alder, språk,
økonomi og impulsivitet er kjente drivere for sårbarhet. Uheldige eller dårlige forbruksvalg kan få følger for den enkeltes privatøkonomi, helse og velferd,
samtidig som det kan påvirke samfunnsøkonomien og
miljøet.
Trangere økonomiske rammer vil medføre økte krav
til effektivisering og omstilling både i offentlig og privat tjenestesektor. Bedrifter skal tjene penger, og ny
teknologi, forbrukernes forventninger og preferanser
bidrar til at det kontinuerlig tenkes nytt. Nye produkter, konsepter og tjenester kan ha mange fordeler for
forbrukerne, men ofte henger regelverket etter, og det
oppstår uklare ansvarsforhold og gråsoner. Hvem har
ansvar når noe går galt?
I tillegg øker kompleksiteten i mange markeder med
tilsløring av priser og kvaliteter, vanskelige avtalevilkår og villedende eller individuelt tilpasset markedsføring. Dette gjør det vanskeligere for forbrukerne å
ta informerte valg, og mange vil kunne ta valg som får
uheldige utfall.
Høy velstand og utvikling har gitt nordmenn muligheten til å ta vare på helsen gjennom sunn mat og sunn
livsstil. Ny teknologi, som bioteknologi, åpner også for
mange muligheter, som bedre diagnoser og et lengre
liv. Men fokuset på helse kan også ha negative konsekvenser. Det er godt dokumentert at kommersiell markedsføring spiller en vesentlig rolle for barn og unges
helse, herunder overvekt/fedme og psykiske helseplager knyttet til stress og kroppspress.
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Kosmetiske inngrep kan påføre forbrukeren skade, og
forbrukerens rettigheter her er svake. Nye teknologier
gir også grunn til skepsis. Gir for eksempel gentester
korrekt informasjon til forbrukeren? Har forbrukeren
kompetanse til å tolke og forstå informasjonen? Og
kan man være sikker på at sensitive personopplysninger oppbevares trygt og ikke deles med andre?
Forbrukerrådet har identifsert seks sårbarhetsdimensjoner som utløser et behov for å styrke forbrukernes stilling:

1.

Fordi forskjeller i kunnskapsnivå og
handlingsalternativer hos næringsliv
og forbruker fører til sårbarhet.

2.

Fordi ikke alle forbrukere av ulike
årsaker får ta del i de godene vi
anskaffer oss gjennom forbruk.
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Den digitale utviklingen
Den digitale utviklingen er ønsket og gir forbrukerne uante muligheter som de med all grunn vil omfavne. Men samtidig oppstår også ulemper som sårbarhet
og utenforskap. Utviklingen og bruken går raskere enn
forsiktigheten og samfunnets evne til å følge med.
Utviklingen er preget av store og verdensomspennende, dominerende selskaper basert i for eksempel USA
og Kina. Mange digitale problemstillinger er regulert
på EU-nivå selv om håndhevingen skjer nasjonalt. For
forbrukerne kan konsekvensene være alt fra mangel
på innsikt og kontroll over egne personopplysninger
og risiko for manipulasjon og diskriminering, til høyere
priser og dårligere vare-/tjenesteutvalg.
Ønsket om å samle inn personopplysninger vil antakelig øke i tiden fremover. For eksempel forutsetter
utviklingen av kunstig intelligens i mange tilfeller behandling av personopplysninger. Dette kan bidra til
økt velferd, men det bør ikke skje på bekostning av
grunnleggende rettigheter som retten til ikke å diskrimineres eller retten til personvern. Måten hver og
en av oss bruker teknologi på, er allerede i endring
og vil trolig fortsette å forandres. Dette påvirker også
forbrukerpolitikken.

3.

Fordi sårbarhet kan føre til
økonomiske tap, materielle
tap og sosiale tap.

4.

Fordi det er fere drivere for sårbarhet,
som både handler om situasjoner
og om oss som personer. Det betyr
at en som er sårbar i én situasjon,
ikke nødvendigvis er det i en annen.
I noen situasjoner er nesten alle
sårbare, i andre bare noen få.

Skreddersydde fnanstjenester, forsikringspriser basert på personlige kvalifkasjoner, og anvendelsen av
overvåkingsteknologi påvirker forbrukernes situasjon.
Individualiseringen av fnansteknologier fører for eksempel til pristilpasning på individnivå, men dette kan
også føre til økt diskriminering og utfordre prinsippet
om kollektivisering/deling av risiko. Sammenligning av
produkter og priser blir også mer krevende dersom
produkter, tjenester og priser tilpasses individet.

5.

Fordi økonomisk ulikhet gir
økt sårbarhet for fere.

Digitaliseringen og teknologiutviklingen påvirkes av
økonomiske insentiver hos private selskaper, men kan
også styres gjennom forbrukermakt, lovgivning og politiske grep.

6.

Fordi det kan være vanskelig å
få rett selv om du har rett, når
stadig fere saker må løses i
rettssystemet, også internasjonalt.
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Den digitale utviklingen er nærmest altomfattende og
vil bety noe for enhver forbrukshandling:
Bærekraft
1.

2.

Fordi måten vi bruker varer og
tjenester på, endres. Stadig mer av
ansvaret for bruken av tjenester og
produkter fyttes fra næringsdrivende
til forbruker. Dette kan påvirke
maktbalansen mellom næringsdrivende
og forbruker i forbrukers disfavør.

3.

Fordi måten vi får tilgang til varer
og tjenester på, endres. Forbruker
skifter fra å eie til å leie, lease
eller abonnere gjennom digitale
plattformer og innholdstjenester.

4.

5.
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Fordi utviklingen skjer så raskt og
så «usynlig» at vi, forbrukerne,
ikke forstår endringene.
Digitaliseringen medfører nye
forretningsmodeller, bransjeglidninger
og økt markedskompleksitet.

Fordi hva vi kjøper, endres. Vi
kjøper ikke bare fysiske produkter,
vi kjøper produkter som også
inneholder programvare vi
kun har lisens til å bruke.

Fordi hvordan vi handler varer,
endres. Fra lokale varekjøp i
butikken til internasjonale kjøp
der du handler hos mellommenn
på globale handelsplattformer.

Klimautfordringene og overgangen til et bærekraftig levesett påvirker alle forbrukere og alt forbruk,
både nå og i framtiden. Forbruket må endres, og for
å oppnå det må forbrukerne være med. Derfor har
Forbrukerrådet identifsert bærekraft som et sentralt
satsingsområde.
Mellom 60 og 80 prosent av den samlede miljøpåvirkningen er estimert å skyldes miljøeffekter fra
produksjon av varer og tjenester. Overgangen til et
bærekraftig samfunn kan ikke nås uten forandringer
i måten vi produserer og forbruker på. Norske forbrukere er opptatt av etikk og bærekraft og ønsker å ta
miljøvennlige valg. Stadig fere forbrukere oppgir at de
har endret sin forbruksatferd i bærekraftig retning, og
halvparten av forbrukerne er villige til å betale mer
for bærekraftige produkter. Forbrukerne stoler på
merkeordninger, og Forbrukerrådet har høy tillit når
det gjelder informasjon og veiledning om bærekraftig
og etisk handel.
Det er likevel mange barrierer for å gjøre bærekraftige
og etiske valg – fra komplekse hverdagsliv og kolliderende idealer, avmakt, pris og mangel på informasjon/
kunnskap, til mangel på tilrettelegging fra myndigheter
og næring. I tillegg kommer forhold som hvor holdbare produktene er, muligheten til å reparere, merkeordninger m.m.
Både nasjonalt og internasjonalt er økt regulering på
vei. EU satser stort på sirkulærøkonomi, og i Norge
har regjeringen satt seg som mål at vi skal være et
foregangsland innen feltet.
Forbrukerperspektivet er helt sentralt for at en omlegging til sirkulærøkonomi skal lykkes. Dette er nært
knyttet til elementer som lengre levetid og holdbarhet på produkter. Pris og tilgjengelighet av reparasjoner, muligheter til oppgradering, demontering og
gjenvinning av produkter er også sentrale elementer.
Sirkulærøkonomi handler også om muligheter til å gi
produkter et nytt liv ved å selge dem i bruktmarkedet,
og om nye forretningsmodeller, som leasing.

VURDERINGAV FRAMTIDSUTSIKTER

DELV

Overgangen til et bærekraftig samfunn må sette
forbrukernes bidrag og behov i sentrum:

1.

2.

Fordi forbruket må endres
fundamentalt om vi ønsker å
løse de bærekraftsutfordringene
verden står overfor. Manglende
informasjon, villedende markedsføring
og begrensede valgmuligheter
gjør det miljøvennlige valget
ofte vanskelig eller dyrt å ta.

Fordi forbrukerrettigheter er
utviklet for den lineære, ikke
den sirkulære økonomien. I
regelverksutviklingen er det en risiko
for at de økonomiske og miljømessige
interessene skal dominere, mens
forbrukerperspektivet blir glemt.

3.

Fordi det settes økte klimakrav
til hvordan vi lever. Forbrukeren
forventes å ta miljøvennlige valg
knyttet til hvordan de bor, spiser og
beveger seg. Økonomiske og sosiale
forskjeller kan påvirkes og forsterkes.

4.

Fordi måten verdier skapes på,
kommer under press. Finansiell
klimarisiko vil kunne påvirke
verdien av en rekke verdipapirer
og formuesplasseringer for
norske forbrukere.
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Ledelseskommentarer
Formål

Vurdering av vesentlige forhold

Forbrukerrådet ble opprettet 11.09.1953 og er i dag
en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Forbrukerrådet blir gjennom tildelingsbrev tildelt midler over 2 poster:

Fullmakter

• Grunnbevilgningen

Post 50 har en ramme på 130 545 000 kroner og
dekker

• ODR (Online Dispute Resolution)
Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan under¬lag t Barne- og familiedepar tementet, med
sær-skilte fullmakter (nettobudsjetterte virksomheter), eget styre og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon.
Som nettobudsjettert virksomhet har Forbrukerrådet
unntak fra bruttoprinsippet i statlig virksomhet.
Forbrukerrådet har adgang til å overføre resultatet (positivt og negativt) av årets drift til påfølgende
budsjettermin.

Bekreftelse

• Forbrukerrådets andel til drift av Forbruker
Europa (resten dekkes av EU-kommisjonen)
I supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2020 mottok
Forbrukerrådet i tillegg 2 353 000 kroner på post 50.
Beløpet gjaldt en tilbakeføring av 3 000 000 kroner
som ble tildelt Forbrukertilsynet til dekning av engangskostnader i forbindelse med omorganiseringen
av forbrukerapparatet, samt en reduksjon som følge
av nedsatt arbeidsgiveravgift for tredje termin 2020.
Post 51 Markedsportaler har ramme på 20 711 000
kroner og dekker
• Finansportalen
• Hvakostertannlegen

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmel¬ser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv og krav fra Barne- og familiedepartementet.
Forbrukerrådet fører regnskap i henhold til de statli¬ge regnskapsstandardene. Årsregnskapet gir et dekken¬de bilde av Forbrukerrådets bevilgninger, balanse
og regnskapsførte kostnader. Vurdering av vesentlige
forhold

• Strømprisportalen
I supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2020 mottok
Forbrukerrådet ytterligere 2 000 000 kroner på post
51 til å opprettholde forsvarlig drift av tjenestene i
Finansportalen i 2020.

59

DEL VI

ÅRSREGNSKAP

Ved utgangen av 2020 hadde Forbrukerrådet 4 238
000 kroner av ordinær bevilgning som ikke var benyttet. Dette mindreforbruket er knyttet til post 50. Post
51 hadde et lite merforbruk på i overkant av 200 000
kroner.
Forbrukerrådet vant i 2020 rettsaken mot DNB i den
såkalte «Skapindekssaken». Vi ble tilkjent saksomkostninger og mottok i mars 19 274 702 kroner til dekning
av dette. Midlene skal dekke større påkrevde prosjekter som løper frem til og med 2022. DNB-midlene står
i vår balanse og inntektsføres i takt med at prosjektene gjennomføres.

oner kroner av våre ordinære driftskostnader. I tillegg
påvirket koronapandemien i stor grad våre planlagte
aktiviteter, og vår virksomhet ble omprioritert til å fokusere i mye større grad enn planlagt på veiledning av
forbrukere og på å sikre forbrukerrettigheter knyttet
til pandemien.

For Forbrukerrådet var 2020 et år som i stor grad ble
preget av omstillingen av forbrukerapparatet. Vi har
både gjennom egne ressurser og budsjettmidler bidratt til at omstillingen ble vellykket.

I forbindelse med omstillingen av forbrukerapparatet sa vi opp leiekontrakten for våre kontorlokaler i
Skien allerede i 2019 (?). Utleier aksepterte ikke at
omstillingen var initiert av Stortinget, noe som hadde gitt grunnlag for oppsigelsen. Vi har derfor betalt
leie for disse lokalene ut april 2021, på tross av at
de fra 01.01.21 står tomme. I tillegg har vi på grunn
av en feil hos Statsbygg blitt etterfakturert for husleie for siste kvartal 2019 for vårt leieforhold på
Svalbard. Regnskapet for 2020 refekterer begge disse elementene.

Lønnskostnader

Investeringer

De totale lønnskostnadene i Forbrukerrådet har gått
ned fra 115,9 millioner kroner i 2019 til 111,3 millioner kroner i 2020. Nedgangen må ses i sammenheng med både ønsket om å legge til rette for en
70/30 deling mellom lønnskostnader og driftskostnader og å sikre midler til å opprettholde god drift.
I tillegg må nedgangen sees i sammenheng med at
3 millioner kroner av bevilgningen ble overført til
Forbrukertilsynet. Dette ble tilbakeført ved revidert
nasjonalbudsjett, men effekten av tilsettinger som ble
gjort midt i året, samt usikkerhet knyttet til en eventuell videreføring av overføringen medførte en restriktiv ansettelsespolitikk.

Forbrukerrådet har benyttet i overkant av 2 millioner
kroner til investeringer. Av dette er 0,6 millioner kroner knyttet til immaterielle eiendeler og 1,4 millioner
til IKT-utstyr og inventar.
Som en følge av omstillingen har Forbrukerrådet satt
i gang et større arbeid knyttet til opprydding av vårt
anleggsverdiregnskap. Flere anlegg vil overføres kostnadsfritt til Forbrukertilsynet 01.01.2021, samtidig
var fere eiendeler ikke lenger i vårt eierskap. Siste
nevnte poster har blitt utrangert i avlagt regnskap.

Revisjon
Driftskostnader
Driftskostnadene for 2020 var på 41,15 millioner
kroner, noe som er en reduksjon fra 51,4 millioner i
2019. Årsaken til at driftskostnadene er over 10 millioner kroner lavere i 2020, er spesielt knyttet opp
mot DNB-saken, som i 2019 bandt opp over 5,6 milli-
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Den årlige revisjonen av regnskapene blir foretatt av
Riksrevisjonen. Revisjon av årsregnskapet for 2020
er per dags dato ikke endelig avsluttet. Beretningen
er unntatt offentlighet frem til Stortinget har mottatt
Dokument 1 fra Riksrevisjonen. Revisjonsberetningen
vil bli offentliggjort på Forbrukerrådets hjemmesider
når godkjenningen er avklart.
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Styremedlem
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Prinsippnote til årsregnskapet
Årsregnskap for Forbrukerrådet, en statlige virksomhet med særskilte fullmakter til bruttoføring
utenfor statsbudsjettet (nettobudsjetterte virksomheter), er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer i bestemmelser om økonomistyring
i staten. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i
Finansdepartementets rundskriv R-115 og eventuelle
tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.

for hver statskonto (kapittel/post). Midtre del av oppstillingen viser hva som er rapportert i likvidrapporten
til statsregnskapet. Likvidrapporten viser virksomhetens saldo og likvidbevegelser på oppgjørskonto i
Norges Bank. I nedre del av oppstillingen fremkommer
alle fnansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten
står oppført med i statens kapitalregnskap.

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene
pkt. 3.7.1. Nettobudsjetterte virksomheter får bevilgningen fra overordnet departement innbetalt til sin
bankkonto og beholdninger på oppgjørskonto overføres til nytt år.

Regnskapet inneholder alle kjente utgifter og inntekter for regnskapsåret.

Nettobudsjetterte virksomheter har en forenklet rapportering til statsregnskapet, og oppstillingen av bevilgingsrapporteringen refekterer dette.
Oppstillingen omfatter en øvre del som viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev

Regnskapet følger kalenderåret.

Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med
bruttobeløp.
Regnskapet er utarbeidet etter SRS med motsatt
sammenstilling.
Regnskapet er utarbeidet i tråd med periodisert regnskap, det vil si at alle vesentlige inntekter og kostnader
bokføres i den perioden (året) de tilhører, uavhengig
av når de blir betalt.

Regnskapsprinsipper
Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med de
statlige regnskapsstandardene (SRS) om periodisert
regnskap med motsatt sammenstilling.
Regnskapet følger kalenderåret og inneholder alle
kjente utgifter og inntekter uavhengig av når de blir
betalt.
Inntekt fra bevilgninger, inntekt fra tilskudd og overføringer resultatføres i den perioden aktivitetene
som inntektene er forutsatt å fnansiere, er utført,
altså i den perioden kostnadene påløper (motsatt
sammenstilling).
Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende
som benyttes til anskaffelse av immaterielle eiendeler
og varige driftsmidler som balanseføres, inntektsføres
ikke på anskaffelsestidspunktet, men avsettes i balan-
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sen på regnskapslinjen «statens fnansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler».
I takt med kostnadsføringen av avskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, inntektsføres et tilsvarende beløp fra avsetningen «statens
fnansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler». Periodens inntektsføring fra avsetningen
resultatføres som inntekt fra bevilgninger. Dette medfører at kostnadsførte avskrivninger inngår i virksomhetens driftskostnader uten å få resultateffekt.

ÅRSREGNSKAP

Kostnader
Utgifter som fnansieres med inntekt fra bevilgning og
inntekt fra tilskudd og overføringer, kostnadsføres i
takt med at aktivitetene utføres.
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Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Pensjoner

Fordringer

SRS 25 Ytelser til ansatte legger til grunn en forenklet
regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell
over-/underdekning i pensjonsordningen som tilsvarer NRS 6. Årets pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig
premiebeløp til Statens pensjonskasse (SPK).

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Klassifsering og vurdering
av anleggsmidler

Statens kapital

Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som
disponeres av virksomheten. Med varig menes utnyttbar levetid på 3 år eller mer. Med betydelig menes enkeltstående anskaffelser (kjøp) med anskaffelseskost
på 30 000 kroner eller mer. Anleggsmidler er balanseført til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger.

Kontorinventar og datamaskiner (PC-er, servere m.m.)
med utnyttbar levetid på 3 år eller mer er balanseført
som egne grupper. Disse poolaktiveres, som innebærer
at de aktiveres uavhengig av om anskaffelseskost er
lavere enn 30 000 kroner.

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
bruksendring dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi.

Klassifsering og vurdering av
omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifsert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Statens kapital består av virksomhetskapital, avregninger og statens fnansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler i henhold til SRS 1
«Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse».

Avregninger
Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, er fnansiert av avregnet bevilgningsfnansiert virksomhet,
virksomhetskapital eller ikke-inntektsført bevilgning,
tilskudd og overføringer.

Statens fnansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler
Avsetningen statens fnansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler viser inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som er benyttet til anskaffelse av
immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte modellen tilpasset statlige virksomheter.
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Statlige rammebetingelser
Selvassurandørprinsippet
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å refektere alternative netto
forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot
virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.

Nettobudsjetterte virksomheter
Virksomheten tilføres likvider løpende gjennom året
i henhold til utbetalingsplan fra overordnet departement og disponerer en egen oppgjørskonto i konsernkontoordningen i Norges Bank. Denne renteberegnes
ikke. Nettobudsjetterte virksomheter beholder likviditeten ved årets slutt.
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Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2020
Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev
Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler ekstra bevilgning

132 898 000
20 710 998
2 000 000

Sum utgiftsført

155 608 998

Beholdninger rapportert i likvidrapport **
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank

Note*

Regnskap 2020

16

27 225 042

Endringer i perioden

23 597 776

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

50 822 818

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto

Tekst

Note*

2020

2019

Endring

1962

Beholdninger på konto i Norges Bank

16

50 822 818

27 225 042

23 597 776

1350

Eiendeler (aksjer, leieboerinnskudd, m.m.)

11

1

1

0

* Henvisning til aktuell note i virksomhetsregnskapet
** Dersom virksomheten disponerer fere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen,
skal også disse beholdningen spesifseres med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo.
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Resultatregnskap 2020

Note

31.12.2020

31.12.2019

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger

1

154 351 151

169 412 356

Inntekt fra tilskudd og overføringer

1

2 297 556

3 157 863

Inntekt fra gebyrer

1

0

0

Salgs- og leieinntekter

1

729 358

810 163

Andre driftsinntekter

1

311 969

-38 322

157 690 034

173 342 059

0

0

2

111 331 856

115 903 266

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

3,4

5 202 003

6 053 286

Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

3,4

0

0

5

41 148 870

51 383 591

157 682 729

173 340 143

7 305

1 916

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader

Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter og fnanskostnader
Finansinntekter

6

0

0

Finanskostnader

6

7 305

1 916

-7 305

-1 916

0

0

Sum fnanssinntekter og fnanskostnader
Resultat av periodens aktiviteter

Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfnansiert virksomhet (nettobudsjettert)

7

0

0

Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)

8

0

0

0

0

0

0

Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet

0

0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

0

0

0

0

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning

0

0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0

0

Sum avregninger og disponeringer

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen

9

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd til andre
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31.12.2020

31.12.2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Programvare og lignende rettigheter

3

4 518 369

7 015 888

Immaterielle eiendeler under utførelse

3

0

0

4 518 369

7 015 888

Sum immaterielle eiendeler

II Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

4

0

0

Maskiner og transportmidler

4

0

0

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende

4

3 315 728

3 458 145

Anlegg under utførelse

4

0

0

Infrastruktureiendeler

4

0

0

3 315 728

3 458 145

1

1

Obligasjoner

0

0

Andre fordringer

0

0

Sum fnansielle anleggsmidler

1

1

7 834 098

10 474 034

0

0

0

0

Sum varige driftsmidler

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

11

Sum anleggsmidler

B. Omløpsmidler
I Beholdning av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell

12

Sum beholdning av varer og driftsmateriell

II Fordringer
Kundefordringer

13

30 000

23 623

Opptjente, ikke fakurerte inntekter

14

0

0

Andre fordringer

15

3 065 226

4 334 060

3 095 226

4 357 683

Sum fordringer

III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd

16

50 822 818

27 225 042

Kontanter og lignende

16

0

0

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

50 822 818

27 225 042

Sum omløpsmidler

53 918 043

31 582 725

Sum eiendeler

61 752 141

42 056 759
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Statens kapital og gjeld

Note

31.12.2020

31.12.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Statens kapital
I Virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital

8

Sum virksomhetskapital

II Avregninger
Avregnet bevilgningsfnansiert virksomhet (nettobudsjetterte)

7

Sum avregninger

III Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)
Statens fnansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler

3,4

7 834 094

10 474 033

Ikke inntektsført bevilgning

17

4 238 619

238 823

Sum utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)

12 072 713

10 712 856

Sum statens kapital

12 072 713

10 712 856

Avsetninger langsiktige forpliktelser

0

0

Sum avsetninger for langsiktige forpliktelser

0

0

Øvrig langsiktig gjeld

0

0

Sum annen langsiktig gjeld

0

0

Leverandørgjeld

4 495 155

6 411 601

Skyldig skattetrekk

3 897 609

3 786 501

Skyldige offentlige avgifter

3 971 669

3 782 702

Avsatte feriepenger

9 210 030

9 223 236

D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser

II Annen lagsiktig gjeld

III Kortsiktig gjeld

Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte)*

18

19 274 702

Mottatt forskuddsbetaling

14

2 001 491

1 871 472

Annen kortsiktig gjeld

19

6 828 772

6 268 390

Sum kortsiktig gjeld

49 679 428

31 343 903

Sum gjeld

61 752 141

42 056 759

Sum statens kapital og gjeld

61 752 141

42 056 759

* Ubenyttet beviligning for 2019 ble rapportert i posten ikke inntektsført tilskudd og overføringer
(nettobudsjetterte). Fra 2020 er denne rappportert på Iinjen "ikke inntektsført bevilgning"
under punkt III Utsatt inntektsføring av bevilgning. Tall for 2019 er justert.
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Kontantstrømoppstilling etter den direkte metoden
for nettobudsjetterte virksomheter
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter

31.12.2020

31.12.2019

155 609 002

155 644 000

2 757 870

2 992 791

Innbetalinger
innbetalinger av bevilgning
innbetalinger av tilskudd og overføringer

0

innbetalinger fra salg av varer og tjenester
19 274 702

0

969 377

0

178 610 951

158 636 791

Utbetalinger for kjøp av varer og tjenester

-55 643 089

-65 226 538

Utbetalinger av lønn og sosiale kostnader

-85 255 727

-88 537 462

Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter

-12 056 231

-14 183 565

-152 955 047

-167 947 565

25 655 904

-9 310 774

-2 058 128

-2 617 050

-2 058 128

-2 617 050

0

0

0

0

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

23 597 776

-11 927 824

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

27 225 043

39 152 867

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

50 822 819

27 225 042

innbetaling saksomkostninger DNB rettsak
andre innbetalinger
Sum innbetalinger

Utbetalinger

Andre utbetalinger
Sum utbetalinger
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter * (se avstemming)

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer
innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer
innbetalinger av rente og utbytte
utbetalinger av renter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra fnansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital
tilbakebetalinger av virksomhetskapital
utbetalinger av utbytte til statskassen
Netto kontantstrøm fra fnansieringsaktiviteter

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre
utbetalinger av tilskudd og overføringer til andre
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
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Kontantstrømoppstilling etter den direkte metoden
for nettobudsjetterte virksomheter
Avstemming

31.12.2020

31.12.2019

avregning bevilgningsfnansiert virksomhet

0

disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)

0

bokført verdi avhendede anleggsmidler

0

ordinære avskrivninger

5 202 003

6 053 286

14 999

38 322

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)

-2 577 066

-2 617 050

endring i statens fnansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

-2 639 940

-3 474 557

endring i ikke inntektsført bevilgning

0

0

endring i beholdninger av varer og driftsmateriell

0

0

endring i kundefordringer

-6 377

-23 623

endring i leverandørgjeld

-1 916 447

1 121 686

endring i ikke inntektsført tilskudd og overføringer

23 274 498

-10 333 195

2 058 128

2 617 050

2 246 106

-2 692 693

25 655 904

-9 310 774

nedskrivning av anleggsmidler

effekt av valutakursendringer
poster klassifsert som investerings- og fnansieringsaktiviteter
poster klassifsert som kontantstrømmer knyttet til overføringer
endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter*
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31.12.2020

31.12.2019

149 711 211

165 387 798

-2 577 066

-2 617 050

5 202 006

6 053 286

14 999

38 322

Inntekt fra bevilgninger
Inntekt fra bevilgninger*
- brutto benyttet til investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
+ utsatt inntekt fra avsetning knyttet til investeringer (avskrivninger)
+ utsatt inntekt fra avsetning knyttet til investeringer
(bokført verdi avhendede anleggsmidler)
- utbetaling av tilskudd til andre
Andre poster tiltak - 1510151 Digilab 2019
Andre poster tiltak - tilleggsbevilgning post 51
Sum inntekt fra bevilgninger

550 000
2 000 000
154 351 151

169 412 356

0

500 000

2 297 556

2 251 978

0

405 885

2 297 556

3 157 863

Gebyrer

0

0

Sum inntekt fra gebyrer

0

0

Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig

0

0

Prosjektinntekter (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri)

0

0

729 358

810 163

0

0

729 358

810 163

0

-38 322

Andre driftsinntekter*

311 969

0

Sum andre driftsinntekter

311 969

-38 322

157 690 034

173 342 059

*Vesentlige tildelinger kan spesifseres på egne linjer.

Inntekt fra tilskudd og overføringer
Tilskudd fra andre statlige virksomheter
Tilskudd fra EU
Andre tilskudd og overføringer
Sum inntekt fra tilskudd og overføringer

Inntekt fra gebyrer

Salgs- og leieinntekter

Inntekter fra undervisningsoppdrag
Andre inntekter
Sum salgs- og leieinntekter

Andre driftsinntekter
Gevinst ved avgang av anleggsmidler

Sum driftsinntekter
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Note 2 Lønnskostnader

31.12.2020

31.12.2019

79 087 395

81 916 452

9 581 438

10 016 690

Arbeidsgiveravgift

12 056 231

13 099 534

Pensjonskostnad
er·

10 198 069

10 944 464

0

0

sykepenger
ogandrerefusjoner(-)•••

-2 958 357

-3 820 339

Andreytelser

3 367 079

3 746 466

Lønn
Feriepenger

Lønn balanseførtved egenutviklingav anleggsmidler(-)**

sum lønnskostnader

111 331856

Antallårsverk

115 903 266

131

137

• Pensjoner
kostnaastøres
i resultotreonskopet
Dosertpd taktisk()diøptpremietor reonskopsdret.
Premiesats
tor 2020 er 12,4 prosent.Premiesatsen
tor 2019 var 12,3 prosent.
aroeiasoiveravoitt
0() pensjonSkostnaaer).
••1nneno1<1er
iønn0() sosialekostnaaer(feriepenoer,
rodsesi sammenneno
0() koronapanaemien.
•••ReaukSjon
mealaveresykefravær

Note 3 Immaterielle eiendeler

Forskning
og
utvikling

Programvare
og
lignende
rettigheter

Immaterielle
eiendelerunder
utførelse

sum

Anskaffelseskost 01.01.

0

49 518 416

0

49 518 416

Tilgang i året

0

643 059

0

643 059

Avgang anskaffelseskost i året(-)

0

0

0

0

Fra immaterielle eiendeler under
utførelse til annen gruppe i året

0

0

0

0

Anskaffelseskost

0

50 161 476

0

50 161 476

Akkumulerte nedskrivninger 01.01.

0

0

0

0

Nedskrivninger i året

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

0

42 502 528

0

42 502 528

Ordinære avskrivninger i året

0

3 140 578

0

3 140 578

Akkumulerte avskrivninger avgang i året(-)

0

0

0

0

Balanseført
verdi 31.12.2019

0

4 518 369

0

4 518 369

Avskrivningssatser (levetider)

Virksomhetsspesifikt

5 år/ lineært

Ingenavskrivning

Avhendelse av immaterielle eiendeler i 2020:
Salgssum ved avgang anleggsmidler

0

0

0

0

- Bokført verdi avhendede anleggsmidler

0

0

0

0

= Regnskapsmessiggevinst/tap

0

0

0

0
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Note 4 Varige driftsmidler
Bygninger
Tomter

Anlegg

Infra-

og annen

Maskiner Driftsløsøre, inog trans-

ventar, verk-

under

struktur-

fast eiendom

port midler

tøy o.l.

utførelse

eiendeler

Sum

Anskaffelseskost 01.01

0

0

0

26 498 189

0

0

26 498 189

Tilgang i året

0

0

0

1 415 069

0

0

1 415 069

Tilgang i året - avsatt *

518 938

518 938

Avgang anskaffelseskost i året (-)**

0

0

0

-15 024 296

0

0

-15 024 296

Fra anlegg under utførelse
til annen gruppe i året

0

0

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost

0

0

0

13 407 900

0

0

13 407 900

Akkumulerte nedskrivninger 01.01

0

0

0

0

0

0

0

Nedskrivninger i året

0

0

0

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger 01.01.

0

0

0

23 040 044

0

0

23 040 044

Ordinære avskrivninger i året

0

0

0

2 061 424

0

0

2 061 424

Akkumulerte avskrivninger
avgang i året (-)**

0

0

0

-15 009 297

0

0

-15 009 297

Balanseført verdi 31.12.2020

0

0

0

3 315 728

0

0

3 315 728

Avskrivningssatser (levetider)

Ingen

10-60 år de-

av-

komponert

3-15 år

skriv-

lineært

lineært

Ingen Virksomhets3-15 år lineært avskrivning

spesifkt

Avhendelse av varige
driftsmidler i 2020:
Salgssum ved avgang anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

- Bokført verdi avhendede
anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

= Regnskapsmessig gevinst/tap

0

0

0

0

0

0

0

* Anleggene er ikke aktivert i 2020 på grunn av sent mottatt faktura. Aktivering vil skje i 2021. Regnskapseffekten for 2020 vises via avsetning.
** I forbindelse med gjennomgang av anleggsregisteret viste det seg at fere anlegg ikke lengre var i vårt eierskap. Dette er anlegg
som for eksempel er ødelagt og kassert, men som ikke var nedskrevet eller utrangert i anleggsregisteret. Differansen mellom avgang
anskaffelseskost i året og akkumulerte avskrivninger avgang i året er 14 999,- som gjelder tap ved nedskrivning av anlegg.
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Note 5 Andre driftskostnader

31.12.2020

31.12.2019

9 697 846

8 782 843

0

0

3 373

18 252

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler

2 277 312

2 634 961

Leie maskiner, inventar og lignende

4 155 390

2 928 597

376 425

422 929

0

40 031

6 508 225

12 690 861

11 405 361

12 721 528

Reiser og diett**

930 106

2 610 249

Tap og lignende

0

12 000

5 794 832

8 521 341

41 148 870

51 383 591

Husleie*
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler

Mindre utstyrsanskaffelser
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Kjøp av konsulenttjenester
Kjøp av andre fremmede tjenester

Øvrige driftskostnader**
Sum andre driftskostnader

* 2020 tallene inkludere utkjøpskostnad for opphør av leieforhold i Skien, samt leiekostnader tilknyttet boliger på Svalbard for 2019.
** Endringen fra 2019 til 2020 må ses i sammenheng med koronapandemien.

Tilleggsinformasjon om operasjonelle leieavtaler

Gjenværende varighet

Type eiendel
Immaterielle
eiendeler

Tomter,
bygninger og
annen fast
eiendom

Maskiner og
transportmidler

Infrastruktureiendeler

Sum

0

Varighet inntil 1 år
Varighet 1-5 år*

3 444 000

3 444 000

Varighet over 5 år

4 752 000

4 752 000

Kostnadsført leiebetaling
for perioden

0

0

* På grunn av omstilling blir regionskontor overfyttet til Forbrukertilsynet 1/1/2021.
Leien for disse lokalene er reklassifsert fra "over 5 år" til "1-5 år" i 2020.
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Note 6 Finansinntekter og fnanskostnader
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31.12.2020

31.12.2019

Renteinntekter

0

0

Valutagevinst (agio)

0

0

Utbytte fra selskaper

0

0

Annen fnansinntekt

0

0

Sum fnansinntekter

0

0

7 305

1 916

Nedskrivning av aksjer

0

0

Valutatap (disagio)

0

0

Annen fnanskostnad

0

0

Sum fnanskostnader

7 305

1 916

Finansinntekter

Finanskostnader
Rentekostnad

Note 11 Investeringer i aksjer og andeler

Ervervsdato

Antall aksjer

Eierandel

Årets

Balanseført

Balanseført

Balanseført

Stemme-

resultat i

egenkapital

verdi kapital-

verdi virksom-

andel

selskapet

i selskapet

regnskap

hetsregnskap

Aksjer
International
Consumers

0,0 %

0,0 %

0

0

1

1

Research &
Testing Limited

0,0 %

0,0 %

0

0

0

0

1

1

Balanseført verdi 31.12.2020

Forbrukerrådet har i forbindelse med samarbeidet med International Consumer Research & Testing hatt aksje i selskapet. Samarbeidet
er nå avsluttet. Aksjen er ikke omsettelig på det åpne markedet, samtidig som selskapet ikke vil løse inn aksjen. Forbrukerrådet har
vurdert det som lite sannsynlig at kravet kan inndrives rettslig, og verdien ble derfor nedskrevet til kr. 1,- i regnskapet for 2013.

Note 13 Kundefordringer

Kundefordringer til pålydende
Avsatt til forventet tap (-)
Sum kundefordringer

31.12.2020

31.12.2019

30 000

23 623

0

0

30 000

23 623
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Note 14 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Mottatt forskuddbetaling
Opptjente, ikke fakturerte inntekter (fordring)

31.12.2020

31.12.2019

Aktivitet

0

0

Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter

0

0

31.12.2020

31.12.2019

Mottatt bidrag fra EU*

2 001 491

1 871 472

Sum mottatt forskuddsbetaling

2 001 491

1 871 472

Mottatt forskuddsbetaling (gjeld)

* Mottatt bidrag gjelder 2021 og skal overføres til Forbrukertilsynet i januar 2021.

Note 15 Andre kortsiktige fordringer
31.12.2020

31.12.2019

Forskuddsbetalt lønn

0

1 429

Reiseforskudd

0

0

24 750

34 500

0

0

1 582 819

0

Andre forskuddsbetalte kostnader*

723 430

4 041 272

Andre fordringer

734 227

256 860

3 065 226

4 334 060

Personallån
Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalte leie*

Sum andre kortsiktige fordringer
* "Forskuddsbetalt leie" ble i 2019 blitt rapportert i linjen for "Andre forskuddsbetalte kostnader".

Note 16 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)
Øvrige bankkontoer
Kontantbeholdninger
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
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31.12.2020

31.12.2019

50 822 818

27 225 042

0

0

0

0

50 822 818

27 225 042
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Note 17 Ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte virksomheter)
31.12.2020

31.12.2019

Endring

-238 822

-238 822

0

4 451 178

Ikke inntektsført bevilgning fra fagdepartementet (gjeld)
Endret klassifsering 2019 - se note 18*
Ikke inntektsført post 50
Ikke inntektsført post 51

-4 451 178
212 558

0

-212 558

Sum ikke inntektsført bevilgning fra fagdepartementet (gjeld)

-4 238 619

-238 822

3 999 797

Sum ikke inntektsført bevilgning

-4 238 619

-238 822

3 999 797

31.12.2019

Endring

Ikke inntektsført bevilgning post 50 grunnbeviligning*

-127 666

-127 666

Ikke inntektsført beviligning post 50 Forbruker Europa*

366 488

366 488

Endret klassifsering 2019 - se note 17*

-238 822

-238 822

-19 274 702

0

19 274 702

-19 274 702

0

-19 274 702

* Ubenyttet bevilgning for 2019 ble rapportert i posten ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte).
Fra 2020 er denne rapportert på linjen "ikke inntektsført bevilgning" under punkt III Utsatt inntektsføring av
bevilgning. Tall for 2019 er justert.

Note 18 Ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter)
31.12.2020
Ikke inntektsførte tilskudd og overføringer (gjeld)

Saksomkostninger DNB rettssak - mottatt fra DNB BANK ASA
Sum ikke inntektsført bevilgning

* Ubenyttet bevilgning for 2019 ble rapportert i posten ikke inntektsført tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte). Fra 2020 er denne
rapportert på linjen "ikke inntektsført bevilgning" under punkt III Utsatt inntektsføring av bevilgning. Tall for 2019 er justert.

Note 19 Annen kortsiktig gjeld
31.12.2020

31.12.2019

0

-7 854

Annen gjeld til ansatte*

3 583 425

3 153 350

Påløpte kostnader

3 243 782

3 122 894

1 565

0

6 828 772

6 268 390

Skyldig lønn

Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

* Forbrukerrådet valgte å utsette avregningstidspunkt for opptjent feksitid og ikke avviklet ferie til 31.08.21 på grunn av koronapandemien.
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