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Merknader til utkast til forskrift om garantiordning for skadeforsikring

Forskriftsenheten er kjent med høring 8. september 2006 av utkast til forskrift om
garantiordning for skadeforsikring.

Vi har følgende merknader av forskriftsteknisk karakter:

Til nummererin en av ara ra ene
Forskriftsutkastet består av 23 paragrafer. Det bør i et slikt tilfelle benyttes fortløpende
nummerering av paragrafene, jf. Justisdepartementets veiledning "Lovteknikk og
lovforberedelse" side 61- 62.

Til 12
I slike oppramsinger bør første inndeling være i bokstaver, og ikke tall, jf. "Lovteknikk
og lovforberedelse" side 65. Bokstaver er dessuten brukt i §§ 1-1, 2-1, 7-2 og 7-3.

Enkelte av setningene i paragrafen fremstår som ufullstendige og bør derfor utfylles.

Til 2~2
Det synes ikke naturlig å henvise til "etter en avgjørelse fra Kredittilsynet". Enten skal
selskapet i forskrift på visse vilkår være unntatt fra plikten til medlemskap i
garantiordning, eller unntaket blir fastsatt i et individuelt vedtak fra Kredittilsynet, og
det blir da lite treffende å skrive "er unntatt etter avgjørelse". Vi foreslår å sløyfe
formuleringen. Dersom det foreligger forhold som innebærer at dette ikke blir riktig,
bør første ledd omformuleres.
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Bestemmelsen i § 2-2 annet ledd første punktum synes å være overflødig når den leses i
sammenheng med første ledd.

Til 5-3
Som følge av at § 1-3 gir forvaltningsloven kapittel VI tilsvarende anvendelse for
garantiordningen, er § 5-3 tredje ledd siste punktum overflødig.

Til 7-2
For å gjøre betydningen av § 7-2 entydig, foreslår vi at angivelsene av
"forsikringsselskapenes garantiordning" i annen linje i avsnittet og "garantiordningen" i
bokstav b erstattes med "den norske garantiordningen".

Til 7-3o 7-4
§§ 7-3 og 7-4 er etter sitt innhold instrukser til Kredittilsynet og ikke bestemmelser om
privates rettigheter eller plikter. Det kan derfor reises spørsmål om det er naturlig å ha
bestemmelsene med i forskriften.

Til 7-5
Uttrykket "i en administrasjons-  eller konkurssituasjon"  bør presiseres gjennom en
henvisning til de aktuelle lovbestemmelser som regulerer disse situasjonene.
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