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Høring - Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 27.09.2018 angående 

ovennevnte.  

 

LO har vurdert Finanstilsynets notat, og støtter utkastet til forskrift om forsvarlig 

utlånspraksis for forbrukslån. En omgjøring av Finanstilsynets retningslinjer til forskrift, vil 

føre til at forbrukslånsbankene ikke bare bør følge retningslinjene, men at de må gjøre det. 

Forskriften som nå foreslås har i all hovedsak de samme materielle bestemmelsene som 

retningslinjene.  

 

Finanstilsynets retningslinjer stiller blant annet følgende krav til utlånspraksis: 

- Lånsøkere skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om lånesøkernes 

inntekter og utgifter og gjelds- og formuesforhold 

- Dersom kunden ikke har tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til 

livsopphold etter en renteøkning på 5 prosentpoeng på den samlede gjelden, eller 

samlet gjeld utgjør mer enn fem ganger årsinntekten, bør ikke lån innvilges 

- Låneavtalen bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, og det bør ikke 

innvilges lån med løpetid over fem år  

 

Som det fremkommer av høringsnotatet har det blitt avdekket at retningslinjene for et stort 

flertall av finansforetakene ikke er tilfredsstillende gjennomført. En omgjøring av 

retningslinjenes bestemmelser til forskrift vi gjøre det mulig for Finanstilsynet å følge opp og 

sanksjonere kravene overfor finansforetakene. Regelverket blir med det mer effektivt, og det 

vil bedre konkurransesituasjonen i markedet.  

 

LO støtter Finanstilsynet i at bankene ikke bør gis rom for skjønnsutøvelse gjennom en 

avvikskvote. Det forbrukervernet man oppnår med god forretningsskikk, må gjelde alle 

lånekunder.  
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LO støtter at regelverket bør gjelde alle foretak som driver virksomhet i Norge, herunder 

grensekryssende virksomhet. LO legger til grunn at man med dette har ivaretatt at forskriften 

skal gjelde alle utenlandske banker som gir lån til personer bosatt i Norge.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Julie Lødrup 
(sign.) 

 

 Roger Bjørnstad 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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