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HøRING . REVISJON AV FINANSAVTALELOVEN

Det vises til høringsbrev av 7. september 2OI7 vedrørende revisjon av finansavtaleloven.

Politidirektoratet har giennomgått høringsuttalelsen fra ØKOKRIM, og finner å kunne tiltre
denne. Uttalelsen følger vedlagt. For øvrig bemerkes at Politidirektoratet ikke fører statistikk
på overtredelser av fi nansavtaleloven.
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Justis- og beredskapsdepartementet

HøRING - NY FINANSAVTATETOV

Vi viser til høringsbrev av 7. september og vil nedenfor kommentere enkelte forhold i

depa rtementets forslag.

Behov for å kunne ilegge overtredelsesgebyr

Finansavtaleloven inneholder omfattende adferdsregulering innen et viktig område. Etter
ØKOKRIMs oppfatning er det naturlig å gi anledning til å ilegge overtredelsesgebyr når
lovens adferdsregler settes til side. Dette vil kunne være et nyttig supplement til politiets
rolle i slike saker.

Hvilke bestemmelser som bør kunne lede til gebyr ved overtredelse

Vi har ikke tilstrekkelig omfattende erfaring med etterlevelse av adferdsreguleringen på
området til å ha en bestemt mening om hvilke bestemmelser som bør være sanksjonert
ved forvaltningens overtredelsesgebyr. For å gi mulighet til å ilegge oveftredelsesgebyr
når behovet for dette er tilstede, kan det være hensiktsmessig å gi hjemmel for å gjøre
dette uavhengig av hvilke bestemmelser som er overtrådt ("oveftredelse av denne lov").
Ved å legge inn kvalifikasjonskrav som foreslått i 5 111vil hjemmelen uansett ikke rekke
lenger enn til overtredelser som anses som vesentlige eller har skjedd gjentatte ganger.
Dette vil kunne sikre en dynamisk hjemmel for gebyr ved kvalifiserte oveftredelser av de
bestemmelser i loven som skal regulere adferden til markedsaktørene. Dersom en slik
løsning velges, må det vurderes nærmere hvem som skal kunne ilegges gebyr.

Hvilke overtredelse som bør anses som t¡¡strekkelig grove t¡l å bl¡ håndteft i
straffesporet

Departementet foreslår å videreføre dagens regler med hensyn til hvilke overtredelser
som kan straffes i straffesporet, dog med en mindre utvidelse. Vi har ikke merknader til
dette.
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