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Høringssvar - høring om midlertidig unntak fra
forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente
Det vises til departementets høringsbrev 24.04.20 med forslag til midlertidig unntak fra
forbrukslånsforskriften.
Finans Norge er glad for at departementet har fulgt opp vår henvendelse av 06.04.20 hvor vi
ber om en midlertidig endring i forskriften for å møte befolkningens behov for likviditet
akkurat nå.
De senere årene har det vært iverksatt en rekke myndighetstiltak for å få kontroll på
forbrukslånsveksten i Norge. Utgangspunktet må være at den utfordrende økonomiske
situasjon som mange låntakere nå står oppe i pga. koronautbruddet ikke skal medføre at
forbrukslånsveksten øker igjen.
Med det som utgangspunkt er det likevel fornuftig å vurdere om det er behov for
presiseringer eller endringer i forskriften i en periode som kan bidra til å hjelpe forbrukere
som likevel er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronasituasjonen.
Noen av Finans Norges medlemmer rapporterer om et behov for å hjelpe forbrukerkunder
som permitteres og som på denne bakgrunn får begrenset likviditet. Det dreier seg om å yte
små, billige, kortsiktige lån for å dekke de mest nødvendige daglige utgifter. Gitt de stramme
vilkårene som foreslås, mener vi det er en god løsning.
Vi har fått henvendelser fra enkelte medlemmer som påpeker at dokumentasjonskravet
foreslått i § 6a kan være noe krevende å praktisere, og vi ber derfor departementet vurdere
om det kan være behov for å presisere hva som vil anses som tilstrekkelig dokumentasjon.

Nylige tall 1fra Norsk Gjeldsinformasjon viser at folk har betalt ned 7,5 milliarder kroner i
forbruksgjeld siden nyttår. Vi har tre refleksjoner i den forbindelse. Det har for det første
ikke vært noen aggressiv markedsføring av usikret kreditt i Norge i forbindelse med
koronasituasjonen, slik vi har sett i enkelte andre land. Det kan for det andre synes som om
de aller fleste ikke har hatt behov for å ta opp mer lån i form av forbrukslån eller kredittkort
for å få hverdagen til å gå rundt. Dette skyldes både gode statlige initiativer og fokus fra
finansnæringen på å hjelpe med f.eks. løsninger som de ovenfor omtalte kortsiktige lånene.
For det tredje viser det etter vår mening at de fleste norske forbrukere har god kontroll på
sin usikrede kreditt.
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