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Forbrukerrådetvisertil at Barne- og familiedepartementetsendteforslagtil ny forbrukerklagelovpå høring
27. juni 2019.
Forbrukerrådeter av den oppfatningat det ville det vært hensiktsmessig
med en størregjennomgangav
lovverket,slik at blant annet utvidelseav saksområdet,minstebeløpog gebyrble grundiggjennomgått.Slikvi
ser det ville det vært naturlig med en mer omfattenderevisjonav saksområdet,særligpå bakgrunnav at
forbruket har endret segi favør av kjøp av flere tjenester,at varer og tjenesterblir koplet sammentil et
helhetligprodukt og at vi ogsågjennomplattformøkonomifår en helt annentilgangtil tjenester.
Vi har nedenforkommentertdepartementetsforslagpunktvis,og kort oppsummerter vi positivetil følgende
forslag:
At 90-dagersfristenskalgjeldekun for meklingeni Forbrukertilsynet
At et organisatoriskskillemellomtilsynsvirksomhetenog behandlingenav forbrukerklageri det
utvidedeForbrukertilsynetikke lovfestes
At meklings- og vedtaksprosessen
operererunder eget navn,tilsvarendeordningeni Danmark
At saksområdettil det utvidedeForbrukertilsynetog Forbrukerklageutvalget
reguleresi forskrift
istedenfori lov
At det gisen frist på én månedfor å begjæresakeninn for Forbrukerklageutvalget
At kravetom å sette sluttbemerkningsfristikke videreføres
At et dokumentlikevelskalregnessom forkynt dersomdet er sannsynliggjortat motparten har
mottatt dokumentet,for eksempelved bekreftelsepå telefon, e-post eller lignende,dersomdet ikke
er grunn til å tvile på at vedkommendeer rett person
At domstollovensregler om fristberegninggis anvendelsepå søksmålsfristen
At det gis hjemmeltil å forskriftsfesteen adgangtil å fastsettegebyrpå et seneretidspunkt
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At det gishjemmeltil å forskriftsfesteen adgangtil å fastsetteminstebeløpsgrense
på et senere
tidspunkt

I tillegghar vi pekt på følgende:
Det er viktig å tydeliggjøreat meklingener en lovpålagtforløper i prosessenfram til et eventuelt
vedtak
Forbrukerrådetmenerat departementetbør gjøreen endringi forslagtil lovtekstenhvor det åpnes
for at sakeretter angrerettlovenkan behandlesav Forbrukertilsynetog Forbrukerklageutvalget,
uavhengigav hvor selgerer etablert.
Vi ønskerat departementet presiserer hvorvidt tilfeller der postenkommer i retur fra innklagedei
forbindelsemed meklingen,skalkunnebringesinn til Forbrukerklageutvalget.
Vi har ogsåforeslått at det nye Forbrukertilsynetfår avvisningshjemmel
for:
Klagefra forbrukersomikkehar et reelt behovfor å få avgjort kravet mot den næringsdrivende
Sakersom faller utenfor saksområdet

Kommentarertil «6. Saksbehandlingsfrister,
herunderen eller to prosesser»
Departementetforeslårat 90-dagersfristenskalgjeldekun meklingeni Forbrukertilsynet.Forbrukerrådet
støtter dette forslaget.
Etter vår vurderinger det uhensiktsmessig
å ha én lovbestemtfrist for hele prosessen,da det under
prosessenvil væreforhold saksbehandler
ikke kan påvirke.Spesieltgjelderdette i forhold til innsendingav
begjæringsskjema
og forkynnelser. Vi ser heller ikke behovfor at fristen på 90 dagerfor behandlingi
Forbrukerklageutvalget
opprettholdessom en egenfrist. Det er likevel viktig å ha et stort fokuspå at
saksbehandlingen
skal gjennomføresinnen så kort tid at tilbudet opplevesrelevantfor brukerne. Vi er derfor
positivetil å ha styringsparamet
ere knyttet til totaltiden fra sakensendesinn til vedtaker fattet. For
eksempelkan det gis føringerfor gjennomsnittligsaksbehandlingstid
i tildelingsbrev,eller man kan
forskriftsfesteen maksimalsaksbehandlingstid.

Kommentartil «7. Organisasjonog uavhengighetmv.»
Ad 7.3.1 Organisasjon
Etter departementetsvurderinger det verkennødvendigeller ønskeligå lovfesteet organisatoriskskille
mellom tilsynsvirksomhetenog behandlingenav forbrukerklageri det utvidedeForbrukertilsynet.
Forbrukerrådeter enig i departementetsvurderingom at et slikt skilleikke bør lovfestes, og støtter
departementetsuttalelseom at et eventueltorganisatoriskskillebør opprettesav tilsynet etter de føringer
departementetgir i tildelingsbrevog øvrigstyringsdialog.
Forbrukerrådeter enigi at organisatoriskeskilleri det nye Forbrukertilsynetikke bør nedfellesi lov. Det er
likevelviktig at skillet mellom tilsynsoppgavene
i dagensForbrukertilsynetog meklings- og
vedtaksoppgavene
i dagensTvisteløsningsavdeling
og Forbrukerklageutvalget
opprettholdes.Dette kan
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synliggjøresved at meklings- og vedtaksprosessen
operererunder eget navntilsvarendeordningeni
Danmark.
Det nye Forbrukertilsynetsmeklingog vedtaksfunksjonskalværenøytral.Erfaringenefra dagens
organiseringi Forbrukerrådet,er at Tvisteløsningsfunksjonen
i noen tilfeller blir oppfattet å være
forbrukernesrepresentant.Det er viktig at ny organiseringunderstøttermeklings- og vedtaksfunksjonens
nøytralerolle vis a vis bådeforbrukereog næringsdrivende.
I punkt 32 i fortalen til EU-direktivet om alternativtvisteløsningi forbrukersaker(2013/11/EU)er det uttalt at
uavhengighetenog integritetentil de alternativetvisteløsningsenhetene
er avgjørendefor borgernestillit til
at de vil få en rettferdig og uavhengigbehandling.
Det er grunn til å tro at løsningensom er valgti Danmarkogsåvil kunnelykkesi Norge.Dersommeklings- og
vedtaksprosessen
skalopptre med eget navnog logo bør ogsånavneti segselvværenøytralt.
Særligom klagebegrepet

Det er viktig å tydeliggjøreat meklingener en lovpålagtforløper i prosessenfram til et eventueltvedtak.
Språketi lovforslagetmå gjenspeilehvor i prosessensakener, slik at man for eksempelsnakkerom mekling
eller saksforberedelse
til vedtak.
Meklingener en offentlig styrt forhandlingsprosess.
Meklingsprosessensformål er å bidra til at partene
finner minneligeløsninger.Dette må synliggjøresi lovteksten,slik at partenefår riktige forventningertil
dennedelen av prosessen.Begrepersom «klager»og «klagebehandling»
kan gi misvisendeforestillingerhos
partene.

Kommentarertil «8. Utvidelseav saksområdet»
Departementetforeslårat virkeområdet,herunderhvorvidt saksområdetskalutvides,reguleresi forskrift.
Etter Forbrukerrådetsoppfatning,bør Forbrukerklageutvalget
ha kompetansetil å behandlesamtlige
forbrukersakersom ikke kan bringesinn til en godkjentklagenemnd.Slikordningener i dag,behandlessaker
etter forbrukerkjøpsloven,håndverkertjenesteloven,
angrerettlovenog kjøpsloven.Andreforbrukersaker( jf.
pkt. 8.2.2under) vil bare kunnebehandlesav Forbrukerklageutvalget
dersomde er prinsipielle.Dersom
sakenikke er prinsipiell,må den i utgangspunktetbringesinn for forliksrådetdersomman ønskeren rettslig
avgjørelse.
Vi mener en utvidelseav saksområdettil Forbrukerklageutv
alget vil gi et bedre og mer helhetligtilbud til
forbrukerneog at det vil værehensiktsmessig
å forskriftsreguleredette. Senærmereom dette under.
Ad 8.2.2 Sakersom meklesi Forbrukerrådet,men ikke behandlesav Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådethar tradisjoneltmeklet i sakeretter forbrukerkjøpsloven,håndverkertjenesteloven,
angrerettlovenog kjøpsloven.Ved lov om godkjennelseav klageorganav 17. juni 2016 fikk Forbrukerrådet
utvidet myndighettil ogsåå meklei øvrigeforbrukersakersom ikke er omfattet av annet innmeldt
klageorganssaksområde.Dette dreie segom alt fra kjøp av nyoppført bolig eller bolig under oppføring,
privatskolerog leasingav bil til drosje,hotell og personligpleie samt trenings- og underholdningstjenester.
Forbrukerklageutvalgethar imidlertid en begrensetadgangtil å behandledissesakene.
Forbrukerklageutvalget
kan bare avsien avgjørelse,dersomen saker av «prinsipiellkarakter», jf. gjeldende
lov om Forbrukerklageutvalget
§ 1 tredje ledd. Vedbedømmelsenav om en saker prinsipiell,skaldet
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vektleggesom den «reiserspørsmålsom gjeldermangeforbrukereeller spørsmålder det er særligbehovfor
rettslig avklaring.»
Lovom klageorgantrådte i kraft den 1. juli 2016.Forbrukerrådethar etter dette tidspunktetmeklet i 2.044
sakersom ikke var omfattet av forbrukerlovgivning.Dette utgjør 7 % av vårt totale antall saker.Av disse
sakenevar det 1.124sakersom ikke fant sin løsninghos oss.
Forbrukerklageutvalget
har totalt behandlet4 sakersom prinsipielle.Dette betyr at i 1.120sakerhar partene
vært nødt til å bringesakentil det øvrigerettsapparatetfor å kunnefå en rettsavgjørelse.Dersom
Forbrukerklageutvalgets
myndighetutvides,vil dette styrkeforbrukerrettigheteneved at partenekanfå en
rettskraftig avgjørelseuten å gå via de ordinæredomstolene.
Departementetforeslårat det skalreguleresi forskrift hvilkesakersom skalbehandlesav Forbrukertilsynet
og Forbrukerklageutvalget.
Forslagettil ny forskrift videreførerimidlertid Forbrukerklage
utvalgets
begrensendemyndighettil å treffe avgjørelseri enkeltesakstyper.
Forbrukerrådeter enig i at det er hensiktsmessig
å forskriftsregulerehvilkesakstyperForbrukertilsynetog
Forbrukerklageutvalget
kan behandle.Dette sikreren størrefleksibilitet ved at endringeri saksområdetkan
gjennomføresraskt,og i takt med behovsom viserseggjennomden øvrigesamfunnsutviklingen.
Ad 8.2.3 Fasteiendom
Det oppstårmangerettsligetvister i forbindelsemed kjøp og salgav fast eiendom.Slikesakerbehandles
verkenav Forbrukerrådeteller Forbrukerklageutvalget.
Dette er sakerav stor betydningfor partenesom står
i konflikten,bådefølelsesmessig
og økonomisk.I en del sakerer det tvist om beløpsom vil opplevessom
ganskehøyefor partene,selvom det ikke vil væreregningssvarende
å ta sakeninn for domstolenehvis det
ikke oppnåsforlik i forliksrådet.Slikesakerbør ha et utenrettsligbehandlingsalternativ.
Forbrukerrådet
meklerper i dag i sakeretter bustadoppføringsloven
hvor næringsdrivendeikke er medlemav
Boligtvistnemnda.Det antasat en del av de juridiskeog faktiskespørsmålenevil væresammenfallendefor
tvister knyttet til avhendingsloven
og bustadoppføringslova.
Partsforholdenevil likevelkunneværenoe
annerledes,da det ofte vil være to privateparter i konflikter knyttet til salgav bolig. Forbrukerrådethar
utstrakt erfaringmed privatpersoneri konflikt, da vi i dagbehandleret stort antall sakeretter kjøpsloven.
Et helhetligtilbud om meklingog rettskraftigavgjørelseinnenfor et stort områdeav saker,ansessom et
effektivt og samfunnsøkonomisk
godt alternativfor avlastningav domstolene.
Ad 8.2.4 Klageover landegrensene
Departementetforeslårat Forbrukertilsynetsog Forbrukerklageutvalgets
behandlingav klagerover
landegrenserfortsatt reguleresi lov uten språkligeendringer.Departementethar ogsåsærskiltbedt om
høringsinstansenes
synpå dagenspraksisved behandlingav sakerover landegrenseneog hvorvidt
lovtekstenbør endrespå dette punktet. Det visestil at dagenspraksisavvikerfra praksisetter
forbrukertvistlovenav 1978.
Forbrukerrådetmener at departementetbør gjør en endringi forslagtil lovtekstenhvor det åpnesfor at
sakeretter angrerettlovenkan behandlesav Forbrukertilsynetog Forbrukerklageutva
lget, uavhengigav hvor
selgerer etablert.
Forbrukerrådeterfarer at praksisenetter forbrukertvistlovenav 1978 ga et sterkereforbrukervernfor norske
forbrukere,enn dagenspraksisetter lov om godkjenningav klageorganerfor forbrukersaker.Dette gjelder
særligi tvister om angrerett.
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Netthandeler en økendeforbrukertrend,og næringsdrivenderetter segofte direkte mot et norskpublikum.
I sliketilfeller vil det kunneværevanskeligfor en alminneligforbruker å forstå at man handlermed en
utenlandsk selger,og opplysningenom dette vil ofte først kommefrem ved kontakt med Forbrukerrådet.
Næringsdrivendesom er etablert i utlandet, men somspesifiktretter segmot et norskpublikummå følge
norsklov. Dette sikresbest ved at sakeneogsåkan behandles av norskeklageorgan.

Kommentarertil «9. Andreendringsforslag»
Ad 9.2 Frist for å klage til Forbrukerklageutvalget
Departementetforeslårat Forbrukerklageutvalget
ikke lengerskalmeldesinn som et klageorgansom
overholderkravenei direktivet om alternativtvisteløsning.Dette medførerat man ikke er bundet av
ettårsfristeni direktivet.Departementforeslårat det gisen frist på én månedfor å begjæresakeninn for
Forbrukerklageutvalget.
Forbrukerrådetstøtter dette forslaget.
Hensynettil en effektiv saksbehandling,
slik at partenekan få en avslutningpå saken,taler for at denne
fristen settesvesentligkortere enn ett år. Enfrist på én månedantastilstrekkeligfor at partenekan områ
seg.
Vår erfaringer at ettårsfristenogsåhar gitt bevismessige
utfordringer,da den skalregnesfra forbruker
klagetførste gang.Det kan værevanskeligfor parteneå forholde segtil en frist som det opplevesuklart når
begynnerå løpe.Det synesderfor hensiktsmessig
at ettårsfristenikke videreføres.
Ad 9.3 Sluttbemerkningsfristog opplysningertil partene
Departementetforeslårat kravetom å sette sluttbemerkningsfristikke videreføres.Forbrukerrådetstøtter
dette forslaget.Regleneom at Forbrukertilsynetskalsette rimeligefrister for uttalelserfra partenesynes
tilstrekkeligtil å sikrekontradiksjon.
Ad 9.4 Forkynning
I flere sakersom er til behandlinghos Forbrukerklageutvalget,
senderikke parteneinn mottakskvitteringsom
påkrevd.I sliketilfeller benyttesstevnevitneog dette gjør forkynningsprosessen
mer krevendeog
saksbehandlingstiden
betydeliglenger.
Departementetsforeslårat et dokumentlikevelskalregnessom forkynt dersomdet er sannsynliggjortat
motparten har mottatt dokumentet,for eksempelved bekreftelsepå telefon, e-post eller lignende,og det
ikke er grunn til å tvile på at vedkommendeer rett person.
Forbrukerrådetstøtter endringsforslage
t og har tro på at dette vil bidra til at forkynningsprosessen
vil bli
lettere – uten at dette går på bekostningav trygghetenfor at dokumentenehar nåddfrem til partene.
For å lette forkynnelsesprosessen
ytterligere kunneman ha sendt ut vanligbrev eller e-post uten
mottakskvittering,slik som forliksrådetgjør. I motsetningtil prosessenhosforliksrådet,må man ha
gjennomførtmeklingfør vedtakkan fattes i Forbrukerklageutvalget.
Når meklingog vedtaksprosessen
slåsi
sammen,vil man ha fått avklart om adressenetil parteneer korrekt. Dette taler for at man bør leggesegpå
sammenivå som hos Forliksrådet.
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Ad 9.5 Beregningav frister
Dersomparteneer uenigei vedtaketfra Forbrukerklageutvalget,
må vedtaketbringesinn for tingretten
innen én månedetter at vedtaketer forkynt for partene.Forbrukerklageloven
regulererikke den nærmere
beregningenav dennefristen.
Fristberegningenfølger etter gjeldenderett ikke domstollovensregler.Departementetforeslårat
domstollovensregler om fristberegninggis anvendelsepå søksmålsfristen.
Forbrukerrådetstøtter dette
forslaget.Det synesriktig og fornuftig at fristberegningenharmoniseresmed domstollovensregler.
De sammehensyngjør segogsågjeldendefor fristen for å sendeklagetil Forbrukerklageutvalgetetter at
meklinger avsluttet.Det har ogsåvært mye uklarhetom hvorvidt domstolslovensregler om fristberegning
gjelderi dennesammenhengen.
Vi vil derfor foreslåat dette presiserespå sammemåte for fristen i
lovforslaget§ 13 annet ledd.

Øvrigeinnspill til lovforslaget
Til § 2 Om Forbrukertilsynetog § 12 Mekling og saksbehandlingsfristmv.
I henholdtil praksishos Forbrukerrådetog Forbrukerklageutvalget,
får en klagerikke anledningtil å få sin sak
behandletav Forbrukerklageutv
alget,dersomall post fra Forbrukerrådettil innklagendekommeri retur, og
vi heller ikke har oppnåddkontakt pr. e-post. Dennepraksisenhar sitt opphavi et vedtakfra
Forbrukerklageutvalget
- FTU-2014-1447,som visertil tidligere Lovom behandlingav forbrukertvister(nå
opphevet).Begrunnelsenfor å avvisesakenvar at Forbrukertvistutvalget(tidligerenavnpå
Forbrukerklageutvalget)
mente innklagdeikke haddefått «adgangtil å uttale seg»i meklingen,jf. lovens§ 5,
2. ledd, ettersombrev til innklagdevar kommeti retur. Det er ikke fattet vedtaketter lov om
Forbrukerklageutvalget
av 17. februar 2017.
Forbrukerrådetmener at det er uheldigat en klagerskalbli avskåretfra å få en avgjørelsei
Forbrukerklageutvalget,
fordi post til innklagedekommeri retur i meklingsfasenslik at vi ikke får meklet i
saken. Det forutsettesat folkeregistrertadressehar vært benyttet (eventueltat adresseni
Brønnøysundregisteret
har vært benyttet dersomet foretak er motpart).
Forbrukerrådetønskerå bemerke at vi behandleret økendeantall svindelsakermed lav tvistesum.I slike
tilfeller vil alternativettil behandlingi Forbrukerklageutvalget
være å ta sakentil forliksrådet– hvor det må
betaleset gebyrsom ofte overstigertvistesummen.Dette medførerat flere parter ikke går videremed saken
grunnet risikoenfor å lide ytterligereøkonomisktap.
Forbrukerrådetmenerat innklagdesrettsvern er tilstrekkeligivaretatt før en rettslig avgjørelsetreffes på
bakgrunnav foreslått regelverkom forkynnelse.
Forbrukerrådetber om at departementet presiserer hvorvidt tilfeller der postenkommeri retur fra
innklagedei forbindelsemed meklingen, som i nevnteavvisningssak
for Forbrukerklageutvalget,
skalkunne
bringesinn til Forbrukerklageutvalget.
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Til § 4 Forbrukertilsynetsog Forbrukerklageutvalgetssaksområde
Minstesum

I forslagtil § 4 gisdet adgangtil å forskriftsfesteat krav må overstigeen visssum for å kunnefå saken
behandleti Forbrukertilsynetog i Forbrukerklageutvalget.
Enmulig minstesumkan imidlertid ikke settesså
høyt at den i vesentliggradsvekkerforbrukernesadgangtil å få klagenbehandlet.Sistnevntebegrensing
følgerav EUregulering.Adgangentil å fastsetteen minstebeløpsgrense
er en videreføringav gjeldende
lovgivning.
Enkelte sakerhos Forbrukerrådetog Forbrukerklageutvalget
har en sværtliten tvistesum,og reiseringen
prinsipielleproblemstillingereller gjelderflere forbrukere.Det kan reisesspørsmålom det av rent
samfunnsøkonomiske
hensynburde vært satt en i minstebeløpsgrense,for å unngåat Forbrukerrådetog
Forbrukerklageutvalget
ikke må bruke tid på dennetypen saker.
Det er viktig for Forbrukerrådetå beholdeet lavterskeltilbudfor forbrukere,men vi er likevelenig i at det
kan værehensiktsmessig
å lovfesteen adgangtil å fastsetteen slik minstebeløpsgrense
ved et eventuelt
seneretidspunkt.
Reeltbehovfor å få avgjort kravet jf. lovforslagets§ 14 d og lov om godkjenningav klageorganfor forbrukersaker§ 6
femte ledd

I femte ledd av lov om godkjenning av klageorganerfor forbrukersakers§ 6 «Klageorganets
saksområde.
Beløpsgrense»
fremgårdet at
«Klageorganetskalbehandleklagefra forbrukersom har et reelt behovfor å få avgjort kravetmot den
næringsdrivende
».

Av lovensforarbeidfremgårdet at
Vilkåretom et «reelt behov»skalforståspå sammemåte sometter tvisteloven§ 1-3 annet ledd.I dette
liggerførst og fremst et krav om at klagerenmå ha en aktuellinteressei å få sakenavgjort, i forhold til
den næringsdrivende.
Dette avgjøresut fra en samletvurderingav kravetsaktualitet og partenes
tilknytningtil det.

Tilsvarendebestemmelsefremgårav lov om Forbrukerklageutvalget
§ 5 annet ledd bokstavd.
Bestemmelseni lov om godkjenningav klageorganerfor forbrukersakers§ 6 femte ledd ser ikke ut til å være
videreførti forslagettil lov om behandlingav forbrukerklageri Forbrukertilsynetog Forbrukerklageutvalget
eller tilhørendeforskrift, mensbestemmelseni forbrukerklageloven§ 5 annet ledd er videreførti
lovforslagets§ 14 annet ledd bokstavd.
Forbrukerrådetmener verkenForbrukertilsyneteller Forbrukerklageutvalget
bør behandlesakerhvor
parteneikke har et reelt behovfor å få sakenbehandlet.Det bør væreen tilsvarendeavvisningshjemmel
for
Forbrukertilsynetsom for Forbrukerklageutvalget.Bestemmelsenbør eventuelttas inn i ny lovs§§ 1 eller 4,
eller den forslåtte forskrifts§ 1.
Til § 8 Gebyr
I forslagtil § 8 gisdet hjemmeltil å forskriftsfesteat klagerenskalbetalesaksbehandlingsgebyr
for å få saken
behandletav Forbrukertilsynetog Forbrukerklageutvalget.
For forbrukerekan gebyretbare utgjøreet
mindre beløp- hvilket er i tråd med EUregulering.Adgangentil å fastsetteet gebyrer en videreføringav
gjeldendelovgivning.
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Forbrukerrådetmener at det i utgangspunk
tet er viktig å beholdeet gratistilbud om behandlingav
forbrukersaker. Det ansesimidlertid å værefornuftig å gi hjemmeltil å forskriftsfesteen adgangtil å
fastsettegebyr,da dette sikrerstørrefleksibiliteti tilfelle behovetfor gebyrskullevære størrepå et senere
tidspunkt.
Til § 10 Avvisning
I forslag til lov og forskriftsendringer,har departementetforeslått å videreføreavvisningsbestemmelsene,
jf .
foreslått Lovom behandlingav forbrukerklageri Forbrukertilsynetog Forbrukerklageutvalget§ 10. I
forskriftsteksten§ 1 tredje ledd er det foreslått at
Forbrukertilsynetavgjørmed endeligvirkningom en sakfaller inn under tilsynetssaksområde.

Etter forbrukerrådetsoppfatningbør en slik avgjørelseav sakersom faller utenfor saksområdetformaliseres
ved en avvisningav saken.Forbrukerrådetforeslårderfor at det inntas en avvisningshjemmel
for sakersom
faller utenfor lovensvirkeområde.Enslik avvisningshjemmel
vil medføreat det nye Forbrukertilsynetpå en
effektiv og ryddig måte kan gi brukernetilbakemeldingom hvilkesakersom ikke kan behandles.

Vennlighilsen
FORBRUKERRÅDET

IngerLiseBlyverket
Direktør
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