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Ø
konomiprofessor Stei-
nar Holden ved Univer-
sitetet i Oslo er klar på 
at det finnes et naturlig 
behov for forbrukslån 
og kredittkort.

– Det er fornuftig at folk som har 
behov for midlertidig finansiering 
kan få det på en enkel måte, sier han.

Like etter tar Holden til orde for 
tiltak som kan hindre at veksten 
blir for stor. DN har i en serie arti-
kler tatt for seg gjeldsveksten 
innen forbrukslån. Markedet har 
vokst med rundt 11 prosent siste 
år til cirka 90 milliarder kroner, 
ifølge Finanstilsynet.

– Problemet er at mange kan 
føle seg fristet til å ta opp for mye 
gjeld, sier Holden.

Han foreslår en maksgrense for 
renten på forbrukslån og kreditt-
kort, for å begrense bankenes 
lønnsomhet og vekstiver. Bran-
sjen står steilt imot slik regulering.

Maksimal rente
Holden peker på at mange banker 
har en aggressiv markedsføring av 
forbrukslån og kredittkort, og at 
det delvis skyldes en svært god 
lønnsomhet sammenlignet med 
vanlige bankprodukter.

Spesialiserte banker innen for-
brukslån tilbyr kundene inntil to 
prosent årlig rente på innskudd, 
som brukes til å finansiere utlån 
med mellom 10 og 20 prosent 
rente. Flere av de store aktørene 
innen forbrukslån har snittrenter 
på mellom 15 og 18 prosent effek-
tiv rente, ifølge Finansportalen.

– Hvis man hadde begrenset 
bankenes lønnsomhet ved for-
brukslån, ville det redusert pres-
set på kundene, sier Holden.

Han mener nivået på et «rente-
tak» bør utredes nærmere, men at 
det trolig bør ligge på mellom 10 
og 15 prosent. Han mener det kan 
settes ulike maksgrenser på lån 
med ulik løpetid og størrelse.

– Når bankene kan låne ut til 15 
til 20 prosent rente, blir det lønn-
somt for bankene å låne ut selv til 
kunder der det er høy risiko for 
mislighold. Slike kunder bør ikke 
få lån, sier Holden.

«Feil vei å gå»
Leder Christina Åhlander i Finan-
sieringsselskapenes forening 
(Finfo) er imot forslaget om et ren-
tetak.

– Vi mener økt regulering av 
markedet er feil vei å gå, og jeg tror 
heller ikke det vil fungere etter 
hensikten, sier hun.

Hun tror ikke veksten blir min-
dre om rentenivået på utlån hadde 
vært lavere.

– Det er en stabil etterspørsel 
etter finansiering som vil være der 
uansett. Det avgjørende er å finne 
tiltak som kan redusere risikoen 
for mislighold, og en øvre grense 
på renten vil ikke gjøre noe med 
det, sier hun.

Leder for bank- og finanstilsyn i 
Finanstilsynet, Emil R. Steffensen, 
sa nylig til DN at det har vurdert 
maksrente etter lignende tiltak i 
blant annet Finland og Estland.

Der ble tiltaket blant annet inn-
ført for å begrense veksten innen 
såkalte sms-lån med høyest rente.

– Effekten av et rentetak er 
usikkert, sa Steffensen.

40 milliarder i kredittkort
Nordmenn hadde i størrelsesor-
den 40 milliarder kroner i kreditt-
kortgjeld ved årsskiftet. Den stør-
ste aktøren DNB har 38 prosent 

markedsandel av samlet omset-
ning gjennom kredittkort – rundt 
15 milliarder kroner – og det er 
langt mer enn bankens forbruks-
lån gjennom datterselskapet 
Cresco. Også i Nordea utgjør kre-
dittkort hoveddelen.

Utestående beløp per aktive 

kredittkortkunder i DNB utgjør 
cirka 17.000 kroner.

– Vår oppfatning er at nordmenn 
flest bruker kredittkortene riktig, 
ved at de betaler tilbake gjelden før 
de må betale renter på beløpet, 
skriver informasjonsansvarlig 
Vidar Korsberg Dalsbø i en epost.

Ber om maks rente på 
Økonomiprofessor Steinar 
Holden mener lavere rente vil 
føre til mindre aggressive banker. 
Hos banker som DNB og Nordea 
har kredittkort mest vekst.
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Hvis man hadde 
begrenset 
bankenes 
lønnsomhet,  
ville det redusert 
presset på kundene

Steinar Holden, økonomi–
professor

Forbrukslån
l Forbrukslån tilbys i form av 
ulike produkter, og omfatter 
både kortbaserte lån og andre 
forbrukslån uten sikkerhet.
l Alle de store bankene tilbyr 
forbrukslån. I tillegg har et 
knippe banker spesialisert 
tilbudet mot forbrukslån og 
kredittkort.
l Den effektive renten varierer 
mye (fra 10 til 20 prosent), 
avhengig av lånebeløp og 
nedbetalingstid, men er 
gjennomgående høy.
l Forbrukslån uten sikkerhet 
utgjør cirka tre prosent av 
husholdningenes samlede lån. 
Nordmenn hadde forbrukslån 
for rundt 90 milliarder kroner 
ved utgangen av årets første 
kvartal, ifølge Finanstilsynet. 
Kredittkort utgjør rundt 40 
milliarder kroner av det.
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Lav rente inn - høy rente ut
Et knippe banker har spesialisert seg på forbrukslån. Det meste 	nansieres med
bankinnskudd med god rente. Prosent, lån 100.000 kroner, nedbetaling tre år.
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Leder Randi Flesland i Forbru-
kerrådet mener flere saker viser en 
negativ utvikling. Hun trekker frem 
et eksempel der en kunde hadde 
fått innvilget 24 kredittkort i ulike 
banker, og venter på det 25. kortet i 
posten før personen ba om hjelp.

– Kredittkort er en stor del av 

problemet, fordi det ofte tilbys fra 
butikkselgere uten finansiell kom-
petanse. Veksten i forbruksgjeld 
er et samfunnsproblem, og pro-
blemet er økende, sier hun.

anita.hoemsnes@dn.no 

jacob.trumpy@dn.no

 på forbrukslån
Økonomiprofessor Steinar Holden 
ved Universitetet i Oslo tror en 
maksrente på forbrukslån vil 
begrense bankenes lønnsomhet, 
og dermed presset på kundene. 
Foto: Klaudia Lech

Neppe gjeldsregister i år
Oslo: Det er tre år siden 
Arbeiderpartiet på Stortinget la 
frem et forslag om offentlig 
gjeldsregister, men det ble ikke 
vedtatt. 

Siden har Høyre/Frp-regje-
ringen bestemt seg for å utrede 
et privat gjeldsregister, og det 
er uvvist når en avklaring 
kommer.

Et slikt register vil gi bedre 
oversikt over personer som har 
fått innvilget lån hos flere 
banker.

Leder Christina Åhlander i 
Finansieringsselskapenes 
forening, som organiserer 

aktørene innen forbrukslån, 
sier det gjenstår å se om et 
register vil bli vedtatt i høst. 

Uansett vil det ta lengre tid å få 
det på bena.

– Vi tror et slikt register vil 
bidra til mindre risiko. Vi er 
usikre på når det kommer på 
plass og jeg tror det er lite 
sannsynlig at det blir i år, sier 
Åhlander.

Leder Randi Flesland  i 
Forbrukerrådet sier 
veksten i forbrukslån er 
et samfunnsproblem.

Leder Christina 
Åhlander  i Finansie-
ringsselskapenes 
forening.

CHAMPAGNEFEST
på Frognerseteren

Tel 22924040 booking@frognerseteren.no www.frognerseteren.no
Holmenkollveien 200, NO-0791 Oslo

Champagnefest
med skalldyr og klassisk musikk

torsdag 25. august
Aperitiff kl 18.00

Vi presenterer et stort utvalg champagner, slik 
at du kan smake deg frem til din favoritt. Den 
sprudlende vinen presenteres av Kieliger. Vi 

dekker et bugnende skalldyrbord med østers, 
kamskjell, taskekrabbe, hummer, kreps og det 
som hører med slår følge med champagnen.
Åse Mathiesen bidrar med musikk på flygelet. 

Pris kr. 1590,- per person, alt inkludert.
Reservasjon på telefon 22 92 40 40 eller epost 

booking@frognerseteren.no

Fra starten av august når krepsen er i 
sesong serveres norsk kreps på

Frognerseteren.
Nyt en sommeraften med utsøkt

mat og vin på Frognerseteren.
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