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Barrierer for eldre bankkunder 

  
Eldreombudet ønsker med denne henvendelsen å sette søkelys på noen av 
de tilbakemeldingene vi får fra eldre som har utfordringer med praktisk bruk 
av daglige banktjenester. Dette blir ekstra synlig under den pågående pandemien, men er 
også en generell utfordring da samfunnet blir stadig mer digitalt.   
  
 
120 000 over 60 år har ikke tilgang til nettet  
  
Mange eldre følger med på den digitale utviklingen og synes det er både spennende og 
interessant å ta i bruk nye digitale tjenester og teknologiske løsninger. Samtidig vet vi at hele 
600 000 personer over 16 år er ikke-digitale i Norge. Dette kommer fram 
i en rapport fra Kompetanse Norge som blir offentliggjort i disse dager.   
  
Blant eldre alene, definert som personer over 60 år, er det omtrent 120 000 personer som ikke 
har tilgang til internett, ifølge en undersøkelse utført av SIFO. Dette skaper barrierer og fører 
til at flere ikke kan benytte seg av nødvendige tjenester og sliter med å innhente informasjon. 
De som ikke mestrer de digitale tjenestene, gir gjerne opp fordi de er redde for å gjøre feil 
eller ikke har noen å spørre dersom de står fast.    
  
  
Vi får daglig henvendelser om problemer med banktjenester   
   
I juni 2020 ble lov om Eldreombudet vedtatt av Stortinget. Kort fortalt er Eldreombudet 
et selvstendig og uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Helse- 
og omsorgsdepartementet. Formålet vårt er å fremme eldre sine interesser i samfunnet. Et 
fagfelt som eksplisitt er nevnt i proposisjonen til eldreombudsloven, er det digitale 
utenforskapet som har oppstått som en konsekvens av prinsippet om digitalt førstevalg og 
samfunnsutviklingen generelt.    
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https://www.kompetansenorge.no/nyheter/600-000-nordmenn-er-ikke-digitale/
https://fagarkivet.oslomet.no/bitstream/handle/20.500.12199/1309/OR-18%20Eldres%20digitale%20hverdag%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Daglig får Eldreombudet henvendelser fra eldre og pårørende som opplever 
utfordringer med praktisk bruk av betalingstjenester. De fleste barrierene er knyttet 
til påloggingsproblemer, både når det gjelder nettbank og bruk av BankID. For de som ikke 
benytter nettbank, er det krevende og dyrt å benytte eksempelvis brevgiro og andre 
manuelle tjenester. Vi får også tilbakemeldinger fra eldre som blir nektet å benytte kontant 
betalingsmiddel – enten på fastlegekontoret eller når man skal betale på bussen.    
  
Bankene løfter ikke fram eldre som målgruppe  
  
Eldreombudet har undersøkt hjemmesiden til de største bankene for å se hvordan de 
markedsfører seg til eldre målgrupper både når det gjelder praktisk bruk av dagligbank og 
hvordan de ulike tjenestene er priset. Samtlige banker har kundeprogram og 
informasjon rettet mot yngre og unge voksne. Ingen har definert eldre som egen målgruppe 
med tilhørende rådgivning og produktportefølje.   
  
   
  
Alternativene til nettbank er dyre  
  
Alle bankene vi har undersøkt tilbyr telefonbank, brevgiro og manuell girobetaling som et 
alternativ til nettbank. Problemet er at disse betalingstjenestene er veldig høyt priset. 
Eldreombudet har fått tilbakemelding fra eldre som må betale mellom 100-150 
kroner for hver enkelt manuell girobetaling. Dette vil medføre en stor kostnad spesielt for 
minstepensjonistene, som har hatt negativ reallønnsvekst de siste årene.   
  
  
Hvem lærer opp eldre bankkunder?  
  
Basert på utfordringene vi har beskrevet over, ønsker Eldreombudet svar på følgende 
spørsmål:  
  

 Hvordan kan ikke-digitale eldre benytte banktjenester på en best mulig måte?  
 Hvilket ansvar har bankene for å sørge for at eldre kunder er i stand til å utføre 
dagligbanktjenester?  
 Hvilket opplæringsansvar tar bankene for de kundene som vil ta i bruk nettbank for 
første gang?  
 Hvilket generelt opplæringsansvar tar bankene for eldre kunder når det gjelder den 
digitale utviklingen?  

  
 
Det trengs tiltak for å få flere trygge, eldre bankkunder  
  
Nylig publiserte regjeringen perspektivmeldingen og utredningen «Det handler om Norge».  I 
2018 ble kvalitetsreformen «Leve hele livet» vedtatt – der målet er at alle eldre skal få bedre 
hjelp og støtte til å mestre livet. Dette er en konsekvens av at det blir flere eldre i forhold til 
antall yngre, at vi lever lenger og at vi har bedre folkehelse. Alle de tre dokumentene har 
til felles at eldre må basere seg på å bo lenger i eget hjem, være mer selvhjulpne. Vi vil 
påpeke at dette vil også gjelde bruk av daglige banktjenester og velferdsteknologi.    
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Vi ser det slik at et felles mål for alle må være at flest mulig eldre kan øke 
livskvaliteten sin ved å ta i bruk trygge og enkle finanstjenester i hverdagen. Slik vi vurderer 
det, har vi en felles interesse i å redusere antallet ikke-digitale og redusere antallet skeptiske 
og usikre eldre bankkunder. Men da må vi ha en oversikt over de tiltakene som skal sørge for 
dette i praksis og hvem som er ansvarlig nettopp for dette.  
 
Vi oppfordrer dermed Finans Norge til å kommunisere Eldreombudets bekymringer til sine 
medlemsbanker og svare ut spørsmålene i forrige avsnitt.  
  
  
  
  
Med vennlig hilsen  
  
 
Bente Lunde Jacobsen      Asle Gjermundrød  
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