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Høring – enpersonsutredning om formuesrettslige lovvalgsregler
Det vises til høringsbrev av 02.10.18 om enpersonsutredningen «Utredning om
formuesrettslige lovvalgsregler».
For Finans Norge er det viktig at norsk regelverk som både indirekte og direkte berører
internasjonale forhold, gjennom partstilknytning eller markedskonkurranse, er i samsvar
med internasjonale regler. Det er derfor positivt med et lovforslag som innebærer at norske
lovvalgsregler på formuesrettens område bringes i overensstemmelse med Roma Iforordningen og Roma II-forordningen, selv om ikke disse er en del av EØS-avtalen.
Finans Norge mener også at kodifiserte lovvalgsregler vil kunne bidra til større grad av
gjennomsiktighet og forutberegnelighet enn lovvalg basert på ulovfestede regler og
rettspraksis. En samlet generell lov om lovvalg vil også bidra til at reglenes tilgjengelighet
øker fremfor områdespesifikk lovgivning og fragmentariske bestemmelser i ulike lover.
Finans Norge stiller seg derfor positive til forslaget om en opphevelse av bl.a.
forsikringslovvalgsloven.
Lovforslaget § 7 om forsikringsavtaler fremstår som komplisert og vanskelig tilgjengelig. Selv
om bestemmelsene i Roma I-forordningens art. 7, som lovforslaget § 7 er ment å
gjennomføre, også er meget komplisert og sammensatt, bør det være mulig å gjennomføre
disse bestemmelsene på en enklere og mer oversiktlig måte. Det bør ikke være et
regulatorisk mål i seg selv at det skal være enkelt å se om ulike bestemmelser i EU-direktiv/forordninger er gjennomført i norsk rett hvis dette gjør regelverket unødvendig komplisert.
Den valgte strukturen i lovforslaget § 7 med nummerering av de ulike temaene er uvanlig i
norsk lovgivning og følger heller ikke lovforslagets struktur for øvrig.

Lovforslaget § 29 om direkte søksmål mot forsikringsgiver og § 24 om prekontraktuelle
forhold fremstår som hensiktsmessige. Det samme gjelder oppryddingen av
finansavtaleloven §§ 2 og 3.
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