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BANKENE SETTER OPP BOLIGRENTEN FLYTTER RENTEN LIKE MYE

 «Alle» følger etter Nordea og DNB
EKSEMPLER TIL ETTERFØLGELSE: Rune Bjerke i DNB (f.h.), Finn Haugan i SpareBank 1 SMN, Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark og Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.
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Bankene i grenselandd for
f hva vi kan akseptere
BANK: Når bankene setter opp boligrenten er det i

flokk og rentefølge. Konkurransetilsynet har
allerede kontaktet Finans Norge.
STINE GRIHAMAR
STINE.GRIHAMAR@FINANSAVISEN.NO

KIMMO RISBAKKEN
KIMMO.RISBAKKEN@FINANSAVISEN.NO

Denne uken har Sparebanken Vest,
Sparebanken Hedmark, SpareBank
1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge
alle utnyttet at DNB satte opp den
flytende boligrenten i forrige uke.
Alle har økt prisen denne uken.
For samtlige er det den første
renteøkningen siden spleiselaget i
2013.
– Ja, vi observerer det som nå
skjer, sier Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.
I 2013 og i 2015 var Konkurransetilsynet langt frem på banen og
refset bankene for kameraderi og
samhandling i markedet. Nå løfter
myndighetene igjen pekefingeren i
retning bankene:

– Vi har sagt det tidligere, og
vi sier det fremdeles: Bankene må
gjøre sine beslutninger på egenhånd, sier Nese.
I takt og tone
Fredag 30. september i høst kom
Nordea med sin renteøkning på boliglån. I løpet av en halv måned var
det en liten bølge av renteøkninger.
Omtrent samtidig holdt bankene
sine presentasjoner av regnskapene
for tredje kvartal. Både i pressemeldingene knyttet til renteøkningene
og under kvartalspresentasjonene,
viste banksjefene til at markedsrenten øker.
«Vi synes ikke rentemarginen
er bærekraftig på lang sikt. Den
bør økes,» uttalte konsernsjef Finn
Haugan i SpareBank 1 SMN i Finansavisen 25. oktober.
I forrige uke utnyttet DNB medi-

ehysteriet rundt Donald Trumps
seier i USA, og satte opp sin flytende rente. Når serien med banker
som følger viser en mistenkelig tett
timing, og renteøkningen er mistenkelig lik i størrelse.
I Konkurransetilsynet har de sett
at kommunikasjonen i det offentlige
rom blant bankene har gått for langt
denne høsten:
– Vi har sett tendenser til at
signaler har blitt sendt, og at de er
helt i grenseland for hva vi kan akseptere. Konkurransetilsynet har
vært i kontakt med Finans Norge,
og varslet at vi ser med bekymring
på det som skjer, sier Nese.
Han ønsker å holde den gode dialogen med bransjeorganisasjonen.
– Finans Norge har gitt oss beskjed at de har observert det samme,
og har bekreftet at de vil videre-
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bringe vår bekymring til bankene,
sier Nese.

Ikke besluttet sak
Hverken i 2013, 2015 eller i år har
det blitt åpnet en formell sak mot
enkeltbanker som har opptrådt i
strid med konkurranseloven.
– Vi har foreløpig nøyd oss med
å ta kontakt med Finans Norge i
denne omgang. Tidligere har vi også
kontaktet enkeltaktører.
Så lenge bankenes rentetilbud
er tilgjengelig for alle og enhver, er
det vanskelig å ikke kommunisere

Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.
FOTO: MARIT HOMMEDAL

endringene. Nå opplever bankene
det samme – at råvarekostnaden har
gått opp, og derfor setter de opp boliglånsrenten. I hvert fall er det gjennomgangstonen.
Konkurransetilsynet har ikke
tatt stilling til om de vil åpne en
formell sak som reaksjon på at bankene denne gangen operer i flokk,
selv om signalementet om retningen er helt klar. Eksempelvis:
«Mye tyder på at bunnen er nådd,»
DNBs pressemelding 9. november.
«Rentebunnen kan være nådd,»
SpareBank 1 Nord-Norges presse-
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melding i går.
Konkurransetilsynet vil ikke
nødvendigvis reagere på at bankene
ser ut til å hoppe like høyt i renteøkningene, til tross for at de skryter av
ulike ratinger og innlånskostnader.
– Konkurransetilsynet er ikke
opptatt av rentenivået i seg selv eller om bankene setter renten opp
eller ned, men hva de signaliserer
om hvordan de vil opptre i markedet fremover, sier Nese, og utdyper:
– Det sentrale for at konkurran-
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sen skal virke er at bankene gjør sine
vurderinger på selvstendig grunnlag. De skal ikke kjenne til hvilke
planer konkurrentene har. Når en
banksjef sier «Vi kommer til å sette
opp renten så og så mye», fjernes
noe av den usikkerheten som skal
være rundt hvordan selvstendige
aktører har tenkt å konkurrere i
markedet, sier Nese, og legger til:
– Et signal kan øke sannsynligheten for at andre banksjefer gjør den
samme renteendringen, sier Nese.

Finans Norge holder medlemmene i ørene
Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne
i Finans Norge bekrefter at han har fått
en «henvendelse» fra myndighetene.
– Vi har sett det samme som Konkurransetilsynet og vi har sendt en generell påminnelse til bankene om å være
forsiktige med de signalene de sender i
markedet, sier Fåne.
Han vil ikke kommentere enkelteksempler som «Rentebunnen kan være
nådd», som viser hvilken retning som
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er gjeldende fra nå av.

Konkurransetilsynet har vært kritisk før
Konkurransetilsynet rettet en
pekefinger mot bankene i en
kronikk i Dagens Næringsliv i
2013. Tidligere samme år hadde
bankene, med DNB og Nordea i
spissen, satt opp renten på sine
boliglån. Begrunnelsen var nye
og strengere kapitalkrav fra
myndighetene. DNB-sjef Rune

Bjerke kalte det hele et «spleiselag».
«Kanskje har vi som kunder
og konkurransemyndigheter
i for stor grad lent oss tilbake
når banker åpent har signalisert
sine planer i tv, radio og aviser
om å sette opp renten», skrev
daværende konkurransedirek-

tør Christine Meyer i kronikken.
I fjor slo tilsynet på nytt
alarm. Etter å undersøkt bransjen gjennom et år ble det konkludert med at konkurransen i
markedet er for svak. Rapporten
antydet at norske banker koordinerer boliglånsrentene, i stedet
for å konkurrere.

