
Nei til sentralisering av banktjenester og dannelse av monopol  1 
 2 
Senterungdommen vil sikre en sunn konkurransekraft blant banker og motsetter seg DNB 3 
sitt planlagte oppkjøp av Sbanken. Vi mener at det er uheldig at store banker er med på å  4 
hindre god konkurranse ved å kjøpe opp mindre banker som forbrukerne har klart vist at de 5 
er fornøyde med. Et slikt oppkjøp vil være uheldig for kvaliteten til banktjenestene og 6 
brukervennligheten for kundene. Forretningsmodellen til Sbanken er å bidra til full åpenhet, 7 
kundetilfredshet, gode rentevilkår og ingen skjulte avgifter eller gebyrer. Sbanken har også 8 
vært den banken i Norge med høyest kundetilfredshet på flere årlige målinger. En måling fra 9 
2020 viste at 80,8% av kundene var fornøyde med Sbanken. Sbanken har også vært en av 10 
de mest innovative bankene på tross av sin størrelse, derfor mener vi i Senterungdommen at 11 
der uheldig at mindre konkurrenter blir kjøpt opp av større konsern som DnB.  12 
 13 
 14 
DnB er allerede en stor aktør, slik at deres planlagte oppkjøp kan bidra til å svekke 15 
banktjenester, fleksibiliteten og den gode kundetilfredsheten folk har til Sbanken. Samtidig er 16 
det viktig å legge til at denne saken er pågående og det er Konkurransetilsynet som har 17 
utsatt frist for avgjørelse angående oppkjøpet, likevel er det viktig å sikre gode tjenester som 18 
folk flest er fornøyde med.  19 
 20 
 21 
Senterungdommen mener at: 22 

● Vi må sikre et mangfold av desentraliserte banktjenester i hele landet som står i tråd 23 
med vårt verdisyn på en rettferdig og sunn konkurranse mellom bankene, og vi 24 
motsetter oss dannelse av monopol gjennom store oppkjøp av konkurrenter som 25 
svekker fornuftig konkurranse mellom aktører på lokalt og nasjonalt nivå. 26 

● At vi må opprettholde små banker som kan tilby gode tjenester og produkter til sine 27 
kunder og forhindre at større banker kjøper opp sine mindre konkurrenter som bidrar 28 
til å svekke konkurranse og kvalitet i tjenestene.  29 

● Hindre dannelse av bank monopol som igjen bidrar til å sentralisere tjenester og 30 
svekke kvaliteten på produktene og tjenestene  31 

 32 
Innsendt av Hordaland Senterundom  33 


