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HØRINGSUTTALELSE FRA FORBRUKEROMBUDET – 
OM FORSLAGET OM UTVIDET FORBUD MOT PRODUKTPAKKER I 
FINANSNÆRINGEN  
 
Jeg viser til brev av 04.07.05 vedrørende forespørsel om høringsuttalelse til ny 
bestemmelse om utvidet forbud mot produktpakker. Jeg kan meddele at jeg støtter 
forslaget og har følgende korte kommentarer til forslaget: 
 
Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og 
avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Markedsføringsloven § 9 a gir 
Forbrukerombudet kompetanse til å drive kontroll med standardvilkår som nyttes eller 
tilsiktes nyttet i næringsvirksomhet overfor forbrukere, herunder innholdet i 
forsikringsvilkår som nyttes overfor forbrukere.  
 
Slik jeg forstår dette forslaget, retter det seg ikke mot forbrukere direkte, men indirekte, 
ved at det er forbrukere i siste instans dekningene gjelder, altså de enkelte ansatte i et 
foretak. 
 
For meg berører dette forslaget flere viktige hensyn som jeg på ulike områder har gjort 
meg til talsmann for. Det kan i denne sammenhengen nevnes at jeg blant annet har 
jobbet for at forbrukere bør ha størst mulig valgfrihet i markeder som er 
konkurranseutsatt, at forbrukere ikke skal bli tvunget til å kjøpe mer enn det de faktisk 
etterspør (koblingssalg) og at det i kontraktsforhold bør være minst mulig innelåsende 
elementer. Jeg vil samtidig trekke frem at jeg er kritisk til finansnæringens bruk av 
produktpakker og fordelsprogrammer, da jeg ser det slik at de negative 
konkurransemessige virkningen av slike, ikke oppveier de positive. Slik sett hadde jeg 
gjerne sett at Finansdepartementet samtidig ville ta opp igjen forslaget til ny regulering 
av lojalitetsprogrammer/produktpakker i finansnæringen. Jeg er klar over at 
Banklovkommisjonen for en tid tilbake laget utkast til ny regulering av produktpakker, 
men at utkastet ikke er behandlet videre. Til orientering kan det nevnes at det i regi av 
Nordisk Ministerråd er laget en rapport om lojalitetsprogrammer, 
”Lojalitetsprogrammer i Norden og forbrukerbeskyttelse” TemaNord 1997:615, som 
drøfter både positive og negative sider ved bruk av lojalitetsprogrammer. Denne kan 
fremskaffes på forespørsel. 
 



Når dette er sagt vil jeg gi min støtte til bestemmelser som kan legge til rette for økt 
konkurranse i markedet for tjenestepensjon - både mellom eksisterende aktører og 
gjerne også gjennom etablering av nye aktører i markedet - og som ellers ivaretar de 
ovennevnte hensyn, noe jeg tror forslaget innebærer. 
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