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Høring — Dekning av rettskostnader etter nemnduttalelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet viser til Finansdepartementets brev
av 29.06.2012 om ovennevnte høring.

Finansdepartementet gir i kapittel 8 en kort omtale av økonomiske og administrative
konsekvenser av sitt forslag. Det pekes på at mens de direkte økonomiske
konsekvenser er begrensete, kan de indirekte virkningene være av større betydning.
Dette skyldes at flere vil ønske å få sin sak nemndbehandlet, at finansforetakene kan
bruke større ressurser i hver enkelt nemndsak, og at finansforetakene i større grad kan
komme til å etterleve nemnduttalelser i sin disfavør.

Finansdepartementet har imidlertid ikke synliggjort hvor store kostnadene knyttet til
klagebehandlingen er for de berørte partene som klager, selskap og rettsvesen. Vi viser
til utredningsinstruksen kapittel 2. Her framgår det av 2.1. at "Hver sak skal inneholde en
konsekvensutredning som skal bestå av analyse og vurdering av antatte vesentlige
konsekvenser av den beslutning som foreslås truffet"og at "konsekvensene skal tallfestes så
langt dette er mulig" Videre framgår det av 2.3.1 at "Økonomiske konsekvenser må
vurderes med henblikk bådepå utgifts- og inntektsforhold for dem som berøres"

Etter vår vurdering bør det være mulig å synliggjøre saksbehandlingskostnader knyttet
til klagebehandling for eksempel ved å vise til noen eksempler på ulike typer saker gitt
dagens situasjon, og anslå saksbehandlingskostnadene for disse. For det samlede
beløpet må man sannsynligvis bruke en slags gjennomsnittstilnærming.

Ifølge Finansdepartementet vil det være de indirekte virkningene som har særlig
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betydning. Disse vil avhenge av endringer i aktørenes tilpasning, som det kan være
vanskelig å forutsi. Ved å etablere noen scenarier basert på ulike grader av endring i
aktørenes tilpasning, kan man likevel antyde hvordan konsekvensene kan bli.

For det første forventes forslaget å føre til økt antall klager til nemnda. Avhengig av
økningen på antall klager, vil dette gi økte saksbehandlingskostnader i nemnda, hos
finansforetak og for klager. I denne beregningen bør det også tas høyde for at
finansforetakene i større grad vil bruke ressurser på hver klagebehandling.

For det andre forventes at finansforetakene i større grad vil etterleve nemnduttalelser i
sin disfavør. Her er det to virkninger som trekker i hver sin retning:

Økt antall klager trekker i retning av flere domstolsbehandlinger.
Større grad av etterlevelse trekker i retning av færre saker for domstolen.

Den samlede virkningen for antall klagesaker vil da kunne utligne hverandre.

For det tredje kan kvaliteten på selskapenes saksbehandling og tilnærming i sin
forretningspraksis bli bedre, noe som også vil bidra til å redusere grunnlaget for klager.
Redusert antall klager trekker i retning av lavere kostnader hos alle berørte parter, men
selskapenes saksbehandling kan muligens bli noe mer ressurskrevende.
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