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Videre arbeid med ny finansavtalelov
Justisdepartementet sendte i høst forslag til ny finansavtalelov på høring. Lovforslaget
gjennomfører det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) og ytterligere to direktiver om
rett til grunnleggende banktjenester (PAD) og boliglån (MCD). Videre er hensikten med
lovforslaget å rydde opp og systematisere dagens fragmenterte lovverk. For alle parter er
det avgjørende viktig å ha en god og klar finansavtalelov som legger til rette for gode og
effektive tjenester, herunder betalingstjenester.
Høringsprosessen har avdekket omfattende og vidtrekkende kritikk av departementets
lovforslag fra en lang rekke instanser. Både offentlige myndigheter og private interesser har
særlig påpekt utfordringen med at lovforslaget er utilstrekkelig utredet og med få
konsekvensutredninger.
I likhet med det som er vanlig ved andre lovrevisjoner av denne karakter, burde det vært
nedsatt lovutvalg.
Lovforslaget slik det foreligger fra Justisdepartementet kan ikke vedtas uten store
omarbeidinger, og med manglende konsekvensutredning av sentrale lovforslag. Samtidig er
det viktig med rask og riktig vedtakelse og implementering av PSD2. Vi mener derfor det er
hensiktsmessig at PSD2 må håndteres i en egen prosess som sikrer korrekt gjennomføring av
direktivet. Dette bør gjøres i sammenheng med Finansdepartementets forslag til endringer i
finansforetaksloven og betalingssystemlovgivningen. Også andre sider bør kritisk
gjennomgås på nytt.
For å sikre en god prosess og en god finansavtalelov, bør det snarest opprettes en bredt
sammensatt referansegruppe med representanter for finansnæringen og andre berørte
næringsinteresser, samfunnsinteresser og generell ekspertise innenfor avtalerett for å bistå
departementet i den videre prosessen.

Flere av forslagene medfører en vesentlig endret rettstilstand på finansområdet, med til dels
omfattende endringer i avtalerettslig regulering av finansavtaler. Dette innebærer blant
annet innskrenking av avtalefriheten mellom profesjonelle parter, når en rekke regler som
skal beskytte forbruker foreslås gitt anvendelse for næringsdrivende. Avtalefrihet er viktig,
og må opprettholdes for å sikre nødvendig fleksibilitet for næringslivet. Det er nødvendig
med en grundig gjennomgang av hvilke bestemmelser som er ufravikelige for
næringsdrivende.
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