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Høring  -  garantiordning  for skadeforsikring-utkast til forskrifter

Vi viser til Finansdepartements høringsbrev vedrørende ovennevnte,  hvor Forbrukerrådet er bedt om å komme
med en uttalelse.

Garantiordningen for skadeforsikring er til for å beskytte private forbrukere og mindre næringsdrivende.
Forbrukerrådet vil med dette kommentere følgende to punkter:

1. Sammensetning av styret for garantiordningen

Styret  har et stort ansvar for utbetalingen til forsikringstaker.  Styret skal avgjøre "hvordan garantiordningens
-midlec-skal n  4or4 -  tap-for sikrede-  .  mane og kan-fastsette--vilkår-for-
utbetaling."'  Private forbrukere og mindre næringsdrivende står sentralt i forskriften.  Forbrukerrådet mener at
forbrukernes interesser bør være representert gjennom et medlem i styret.  Ingen av medlemmene i dagens
styre representerer forbrukerne direkte.

2. Størrelse på mindre næringsdrivende som skal beskyttes av garantiordningen

Forbrukerrådet  mener at tallet på ansatte og  omsetning i Kredittilsynets  forslag til  definisjon av mindre
næringsdrivende ligger for høyt. Forbrukerrådet  er enig  i det som  arbeidsgruppen (MARKT2512/05-EN)
anbefalte:  Mindre næringsdrivende defineres som en bedrift med mindre enn 10 ansatte og med årlig omsetning
og /eller balanse ikke overstiger 2 million euro.

Hvis bedriftene omfattes er for store,  vil det føre til høye kostnader i forbindelse med drift av denne ordningen.
For det andre vil store bedrifter føre til store variasjoner i utbetaling.  Det vil øke risikoen for at private forbrukere
og mindre næringsdrivende dekker tap som rammer store bedrifter i enkelte år. Dette vil etter Forbrukerrådets
oppfatning være i strid mot hensikten av ordningen.

Med hilsen
For Forbrukerrådet
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underdirektør
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