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Høring - lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet

Aksjonærforeningen støtter behovet for et tydeligere lovfestet ansvar for ivaretakelse av forbrukernes
interesser og rettigheter. Vi har heller ingen innvendinger mot at ansvaret forvaltes av Finanstilsynet. Vi er
imidlertid av den oppfatning at Finansdepartementets utkast til endring av Finanstilsynsloven § 3 om det
blir stående, vil skape utilsiktede og etter vår mening uheldige føringer når det gjelder Finanstilsynets
ansvar på dette området.

Bedrunnelse

Som det fremgår av høringsnotatet tilrådde Finankriseutvalget i NOU 2011:1  Bedre rustet mot finanskriser
at "norske tilsynsmuligheter får et tydeligere lovfestet ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og
rettigheter i finansmarkedene". Ansvaret som ønskes en tydeligere legal forankring tilligger allerede i dag
Finanstilsynet og omfatter såvel (1) forbrukerrelatert tilsyn som (2) regelutvikling. Jfr
Finansdepartementets høringsbrev 2. februar 2011 der det blant annet fremgår "at Finanstilsynet fortsatt
bør ha ansvar for forbrukerrelatert tilsyn og regelutvikling".

Aksjonærforeningen er bekymret over at Finansdepartementet - i den hensikt å tydeliggjøre
Finanstilsynets ansvar på dette området - i sitt utkast til nytt annet punktum i Finanstilsynsloven § 3 velger
eksplisitt å presisere tilsynsaspektet (.. herunder se til at institusjonene under tilsyn i sin virksomhet osv..)
ved Finanstilsynets ansvar på dette området. Gjennom å unnlate å presisere i loven tilsynets ansvar for
forbrukerrelatert regelutvikling, skaper man etter vår oppfatning et uønsket og uheldig inntrykk av at
tilsynsansvaret er overordnet regelutviklingsansvaret.

Dette er etter Aksjonærforeningens oppfatning betenkelig ettersom all erfaring taler for en kraftig
oppgradering av Finanstilsynets ansvar når det gjelder å sikre sentrale forbrukerinteresser i forbindelse
med utformingen av relevant regelverk. Viktigere enn en lovendring som likevel ikke er ment å innebære
noen realitetsendring av betydning, er derfor etter vår oppfatning å styrke Finanstilsynets forutsetninger for
å ivareta sitt ansvar innen forbrukerrelatert regelutvikling.

Den foreslåtte lovteksten bør således bare antas dersom regelutviklingsansvaret får en tilsvarende
forankring i samme lov.
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