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Høring - utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv.

Justisdepartementet viser til Finansdepartementets brev 3. april 2006.

Vi har  følgende merknader:

Hjemmelsangivelse
I utkastene til forskrifter synes det innledningsvis å fremgå at rskriftene skal vedtas
av Finansdepartementet ved departementsvedtak. En rekke av de forskriftshjemlene
som foreslås benyttet, legger imidlertid denne myndigheten til Kongen, se for
eksempel forsikringsloven § 17-1. Enten må følgelig de forskriftene som skal gis med
hjemmel i slike kompetansebestemmelser, gis ved kongelig resolusjon, eller av
Finansdepartementet i samsvar med en kongelig resolusjon som delegerer
kompetansen til Finansdepartementet. Vi anbefaler at ikraftsettingen på vanlig måte
fastsettes ved en kongelig resolusjon, og at man i samme resolusjon eventuelt delegerer
forskriftskompetansen til Finansdepartementet.

Til forskriftsutkastene  inntatt  i vedlegg 4
Forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial
av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde m.m. og forskrift 11. oktober 1995 nr. 854 om norske
forsikringsselskapers forsikringstjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde foreslås endret. Innlemmelsen av regler om
pensjonsforetak i disse forskriftene synes å korrespondere med en av de tre sentrale
nyskapelsene i forsikringsloven om at loven nå skal gi en samlet regulering av bl.a.
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pensjonskasser og deres virksomhet. Det kan derfor synes mer i tråd med valget om å
gi en ny forsikringslov å velge å gi nye forskrifter fremfor å endre de eksisterende. Selv
om forsikringsloven § 17-2 angir at forskrifter gitt i medhold av
forsikringsvirksomhetsloven fortsatt skal gjelde, vil nye forskrifter forankret i den nye
forsikringsloven gi et ryddigere rettskildebilde. Det vises til nærmere omtale av denne
problemstillingen under punkt 7.3.5 på s. 112-113 i heftet "Lovteknikk og
Lovforberedelse".

Alle de tre forskriftene som foreslås endret i vedlegg 4, skal tre i kraft "straks". Dette
synes ikke tilsiktet. Vi antar at ikrafttredelsen skal være samme dato som
ikrafttredelsen av forsikringsloven. Dette gjelder uavhengig av om
Finansdepartementet velger å fremme en endringsforskrift eller ny forskrift.
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