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Høring- ny nettbasert portal for informasjon om finansielle tjenester rettet mot privatkunder

Husbanken har begrenset sin høring til pkt 5. i rapporten 'FinaØrtalen.nd'

Husbanken mener det er positivt med en finansportal hvor forbntker far dekket sitt behov for all informasjon om
finansielle tjenester. Produktpuppene som foreslås å være på plass fra begynnelsen virker fornuftig.

Boligfinansiering er av stor betydning for privatpersoner. I private oversikter over lånerenter blir ofte ikke Husbanken tatt
med Selv om boliglån bare er en del av området lån, kreditt og dagligbanktjenester, er det en viktig del, og vi finner det
derfor naturlig at Husbankens tilbud om boliglån får en plass i portalen. Dette gjelder særlig når det anbefales at portalen i
hovedsak skal finansieres av det offentlige.

Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarkeder, effektive byggeprosesser og bærekraftige og
universelt utformede boliger og bygninger. Husbanken skal legge til rette for at vanskeligstilte på
boligmarkedet kan etablere seg i en egnet bolig og beholde den. Husbankens låne- og tilskuddsmidler er
boligpolitiske virkemidler som gis til begrensede deler av markedet og er derfor ikke i direkte konkurranse med private
banker. Det er likevel viktig at Husbankens tilbud kan sammenlignes med andre låneprodukter.

Grunnlån fra Husbanken gis ofte der det ikke er aktuelt for privatbankene å gi lån. Det skal bidra til å oppnå boligpolitiske
målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd Grunnlån er enkelt å innrapportere til portalen. Det bør fremkomme, £eks.
ved fotnote og link til Husbankens intemettside at låneordningen er begrenset.

Startlån fra kommunen gis til vansekeligstilte, som regel som topplån i kombinasjon med lån fra private banker. Tilskudd
kan gis i kombinasjon med lån Ila private banker, Husbanken eller kommunen. Det vil en større utfordring å få med disse
ordningene i portalen idet vilkårene kan variere noe Ø kommune til kommune. Alternativt måtte hver kommune
innrapportere.
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