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Høringsuttalelse til forskrift om god kredittmarkedsføring 
 
GOA har i mange år etterlyst et tosidig ansvar ved låneopptagelser. Så langt har 
mesteparten av ansvaret blitt lagt på lånsøkerne.  
Vi mener at det forslag til forskrift som nå foreligger, er svært bra.  
 
«Tilgang på kreditt er et gode for forbruker» 
Til denne påstanden fra bransjen vil GOA minne om uttalelsen i Christian Poppes 
doktoravhandling: Han beskriver kredittkort og hevdet: «Overalt hvor disse kortene 
ble innført, medførte dette sosiale problemer.» 
  
Finansindustrien argumenterer med at deres forslag til bransjenorm er utarbeidet av 
et bredt sammensatt panel, og at man føler eierskap til produktet. Problemet er at 
kundene ikke har deltatt i denne prosessen, og deres interesser er ikke ivaretatt i 
dette forslaget. Vi tviler på at lånsøkere føler noe eierskap til denne bransjenormen.  
 
Bransjenormens målsetting 
Bransjenormen har som målsetting å bidra til at:  
«Forbrukeren skal være godt kjent med vilkår, avtaleforhold og økonomiske 

forpliktelser før inngåelse av avtale om kreditt.» 

 

GOA vil hevde at denne målsetting er fullstendig urealistisk, da vår erfaring gjennom 

25 år har vist at de færreste av våre brukere forstår laaange og innfløkte avtaler. Ofte 

blir avtalevilkår akseptert uten å bli lest. I tillegg har de fleste mangelfulle kunnskaper 

om renteberegning. 

 
Sanksjonsmidler 
Bransjenormen inneholder ingen sanksjonsmidler. På høringsmøtet ble det opplyst at 
bare 80 % av aktørene på markedet var medlemmer i bransjeorganisasjonene.  
Departementets forskrift vil sikre at alle aktører vil kunne klages til Forbrukerombudet 
eller Finanstilsynet ved overtramp. 
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Til § 3 i forskriften spør GOA:  
Er disken i forretninger en stand?  
Hva slags skolering i kredittvurdering har butikkansatte?  
Dette bør tydeliggjøres. 
 
GOA vil også sette fokus på fenomenet med at kredittgrenser blir utvidet, uten at 
kunden har søkt om det.   
 
Forskriften må vedtas nå! 
GOA vil på det sterkeste advare mot ytterligere utsettelser eller trenering i denne 
saken. Alt for mange mennesker lider allerede.  
 
Flere med innlegg på høringen, nevnte evaluering av bransjeavtalen etter tre år. 
Dette bør også kunne gjøres med forskriften.  
 
På høringsmøtet fremkom det fra finansindustrien en del vidløftiggjørelse av 
problemstillinger i forskriften, vi håper at departementet skjærer gjennom her.  
 
I tillegg mener GOA at det bør utredes å innføre rentetak i Norge! Dette er allerede 
innført i flere land i Europa. 
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