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HØRING  -  NOU 2009: 11 KREDITTAVTALER

Landsorganisasjonen viser til Justis- og politidepartementets brev av 26. mai 2009 angående
ovennevnte.

I en rekke spørsmål har Kredittkjøpslovutvalget delt seg i to, særlig i spørsmål som berører
forbrukerbeskyttelsen. I disse spørsmålene mener LO at forslagene som har støtte fra
utvalgsmedlemmene Gjedrem, Grinaker og Skofteland (og i mange tilfeller også andre
utvalgsmedlemmer) klart er å foretrekke, da de legger vekt på å videreføre og styrke
forbrukerbeskyttelsen i et finansmarked der dette er svært viktig.

Det gjelder i hovedsak spørsmålene om:
- Selgers/ kredittgivers plikt til opplysning, veiledning, kredittsjekk og frarådning.

Disse utvalgsmedlemmene understreker disse kravene klarere, og ikke minst ønsker
de å opprettholde forbrukers rett til lemping av sine forpliktelser dersom
selger/kredittgiver ikke har overholdt pliktene på dette området.
Frist for varsel av renteendring, der disse medlemmene ønsker å opprettholde kravet
om 6 ukers varsel.
Forbrukerdefinisjon, der disse medlemmene ønsker å opprettholde gjeldende norsk
rett der en forbruker defineres som en fysisk person som ikke hovedsakelig handler
som ledd i næringsvirksomhet.
Markedsføring og informasjon om effektiv rente, der disse medlemmene legger til
grunn at kredittkundenes behov for å få opplyst i alle fall effektiv rente veier tyngre
enn finansnæringens eventuelle behov for adgang til markedsføring uten å opplyse om
effektiv rente.
Skriftlighet ved avtaleinngåelse, der disse utvalgsmedlemmene foreslår at
kredittavtalen må være skriftlig og undertegnet av forbrukeren for å være bindende.
Krav om kontantinnsats ved kredittkjøp, der disse medlemmene foreslår å
opprettholde dette kravet ved kjøp over 20 % av folketrygdens grunnbeløp.
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Forbrukerens rett til også å fremme innsigelser og pengekrav mot kredittgiver
(kredittkortselskap), der disse medlemmene foreslår å opprettholde denne retten.
Myndighetenes adgang til pålegg og tvangsmulkt overfor kredittgiver, der disse
medlemmene ønsker en noe større adgang til dette.

LO vil gi sin støtte til disse synspunktene, slik at den best mulig forbrukerbeskyttelse
opprettholdes innenfor direktivets rammer.

Med vennlig hilsen
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