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Høring  -  forskrift til lov om forsikringsformid ling

Vi viser til høringsbrev 4. oktober 2005 vedrørende utkast til forskrift om
forsikringsmegling. Forskriften er foreslått gitt med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41
om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven).

Forsikringsformidlingsloven § 9-1 første punktum gir departementet adgang til i
forskrifts form å fastsette nærmere regler for det organet som skal være kompetent til å
avgjøre klager. Med hjemmel i denne lovbestemmelsen er det i forskriften kapittel 5
foreslått nærmere regler om klageordningen. Finansdepartementet ber særskilt om
synspunkter på hvorvidt reglene om klage bør utvides til også å omfatte
forsikringsagenter.

Etter justisdepartementets syn bør det generelt legges til rette for at tvister først kan
søkes løst utenrettslig før de eventuelt bringes inn for domstolene. I Ot.prp. nr. 55
(2004-2005) Om lov om forsikringsformidling punkt 8.5 på side 32 fremgår det
imidlertid at agentene er dekket av ordningen med Forsikringsklagekontoret og
Forsikringsskadenemnda. Under en slik forutsetning blir heller spørsmålet om den
foreslåtte klageordningen er mer hensiktsmessig. Justisdepartementet har ingen
umiddelbare synspunkter på denne problemstillingen.

Forskriften § 5-2 inneholder regler om finansieringen av nemndas virksomhet. Dette
foreslås gjort ved å pålegge "[s]amtlige forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsforetak"

en årsavgift som "kan variere i forhold til foretakenes markedsandeler", jf. § 5-2 første
ledd. I tillegg foreslås innført et særskilt klagegebyr for hver klage som behandles av
nemnda, jf. § 5-2 annet ledd.
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Etter Justisdepartementets syn fremstår det som noe usikkert om
forsikringsformidlingsloven § 9-1 første punktum åpner for å fastsette en generell plikt
til å betale årsavgift. En naturlig språklig forståelse av bestemmelsen innebærer i første
rekke en adgang til å gi nærmere regler om de organisatoriske sidene ved
klageordningen. Det er mulig dette stiller seg noe annerledes når det gjelder
klagegebyret siden dette er konkret knyttet opp til behandlingen av den enkelte klagen.

Forskriftsutkastet har kun 15 paragrafer, og inndelingen bør derfor endres fra
kapittelvis paragrafnummerering til fortløpende nummerering. For lovtekster av et så
begrenset omfang bør det også vurderes om det er naturlig med kapittelinndeling
overhode. Det vises til nærmere omtale av denne problemstillingen i heftet "Lovteknikk
og lovforberedelse" (punkt 5.3.1 på side 60), som skal følges nøye, jf. heftet "Om
statsråd" punkt 3.6.1 på side 32.
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