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Høring - forslag til endringer i spesiallovgivning for klageorganer for 

forbrukersaker      

 

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev 15. januar 2015, 

med utkast til forslag til endringer i spesiallovgivning for klageorganer for 

forbrukersaker. 

 

BLD opplyser blant annet at formålet med høringen er å skissere hvilke endringer i 

spesiallovgivningen som anses hensiktsmessige for at den skal være i tråd med ny lov 

om klageorganer for forbrukersaker. Det foreslås blant annet at klageorganer som 

oppnår godkjenning etter den nye loven, eller som pålegges å bli en del av det 

notifiserte klagebehandlingstilbudet, får de samme rettsvirkningene, med mindre annet 

taler for særskilt regulering. I høringsnotatet er det gitt nærmere omtale av blant annet 

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og Finansklagenemnda, etter 

innspill fra FIN og JD, jf. FINs brev 14. januar 2015 til BLD vedrørende utkastet til 

høringsnotat.     

 

I sistnevnte brev heter det blant annet: «Finansdepartementet tilrår at det ikke foreslås 

konkrete endringer i eiendomsmeglingsloven/forsikringsavtaleloven mv. i høringsnotatet. 

Det bør derimot skisseres alternative forslag til lovendringer i omtalen av nemndene i 

høringsnotatet, som kan følges opp av BLD i den planlagte lovproposisjonen i lys av 

høringsuttalelsene og departementets vurdering av disse.» FIN registrerer at dette 

synspunktet er fulgt opp i høringsnotatet under departementets vurdering og forslag 

om Finansklagenemnda og Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.      

  

  



 

Side 2 

 

FIN har ellers ingen merknader til høringen. Vi viser imidlertid til Finanstilsynets 

høringsbrev 19. februar 2014 til BLD. FIN slutter seg til Finanstilsynets vurdering om at 

Klagenemnden for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, bør 

behandles/reguleres på lik linje med andre klagenemnder i anledning høringsforslaget.      

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Alexander Behringer e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Per Fiskerud 

seniorrådgiver 
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