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Høring - Lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet (eventuell endring av
finanstilsynsloven)

Landsorganisasjonen i Norge viser til ovennevnte høring datert 27.03.2012.

LO ser en styrket posisjon for forbrukerne som et viktig element i arbeidet med å forebygge
uheldige tilstander i finansmarkedet og at finanssektoren får for stor innflytelse over
økonomiens og samfunnets organisering. Overdreven makt til finansmarkedene er en kilde til
økonomisk ustabilitet og en drivkraft for økte inntektsforskjeller mellom ulike sosiale grupper
og mellom kvinner og menn.

LO har ved flere anledninger understreket behovet for et styrket fokus på forbrukernes
interesser og rettigheter i forbindelse med tilsyn av finansmarkedene. Tvilsomme spare- og
investeringsprodukter var og kan også i fremtiden bli en viktig faktor i finanskriser i flere
land. Også i Norge har vi sett at sparere er blitt forledet til engasjementer som har påført store
tap. Til tross for medieoppmerksomhet rundt flere slike saker de siste årene ser det ut til at
finansinstitusjonenes pågående markedsføring for risikofylte investeringer vedvarer, og de har
vist liten vilje til å erstatte tap som følge av villedende markedsføring.

Kompleksiteten i dagens finansmarkeder har forsterket informasjonsskjevheten mellom selger
og kjøper av finansielle produkter. Kombinert med mangelfull regulering av salgsprovisjon
bidrar dette til en markedssvikt i finansmarkedene der alt for mange kjøper risikofylte
produkter. Slik tilsynet av finansmarkedene i dag er organisert, skal Finanstilsynet balansere
en vanskelig dobbeltrolle ved å ivareta både nærings- og soliditetshensyn og hensynet til
etterspørselsiden (herunder forbrukere) på samme tid. En kø av forbrukersaker i rettssystemet
indikerer at dette ikke har fungert godt. Videre er det åpenbart at Finanstilsynet selv ikke
forstår ubalansen mellom kjøper og selger av finansielle produkter. Både i sin befatning med
NOU 2011:1 og i herværende sak avviser man behovet for nye tiltak. Dette er en klar
indikasjon på at Finanstilsynet i sin nåværende form heller ikke er egnet institusjon til å ta tak
i disse utfordringene.

LO mener at Finansdepartementets forslag til lovendring ikke reflekterer behovet for et reelt
løft i ivaretakelsen av forbrukernes interesser og rettigheter. Departementets høringsbrev sier
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da også at "En lovendring i tråd med dette vil etter departementets vurdering ikke innebære
noen realitetsendring av betydning" . En lovendring som ikke medfører realitetsendring fra
dagens situasjon er etter LOs syn ikke en tilfredsstillende oppfølging av de utfordringer vi står
overfor.

LO fremholder at det er behov for å opprette en egen enhet som kan være tilsynsorgan og
kompetansesenter, med særlig vekt på spare- og investeringsprodukter Kompetansen på
finansmarked utenfor finanssektoren selv må heves og av fremdriftshensyn tilknyttes et
allerede eksisterende miljø.

LO foreslår at det snarest gjøres en utredning der bl.a. følgende tilknytninger for en ny enhet
vurderes:

Konkurransetilsynet
Forbrukerombudet
Finansklagenemnda

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Gerd Kristiansen
(sign.)

Stein Reegård
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.
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