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Er ref: Fi2018/01147/K0  Vår ref: Dnr 137/6
Promemoria  Ändringar  i förordningen  (2015:739)  med  instruktion  för  Allmänna

reklamationsnämnden

I Finansdepartementets  promemoria  föreslås  att  beloppsgränsen  enligt  8 Et förordningen

(2015:739)  med instruktion  för  Allmänna  reklamationsnämnden  för  prövning  av

avtalsrättsliga  tvister  som rör  leverans  av el sänks  från  2000  kr till  500 kr.

Det  föreslås  vidare  även  att  en ny bestämmelse  införs  i förordningen  som gör  det  möjigt  för

nämnden  att,  i ärenden  där  sakkunskap  från  ledamöter  från  konsument-  och

näringsidkarorgan  inte  behövs,  pröva  tvisteri  en sammansättning  som består  av

myndighetens  ordförande  eller  vice  ordförande  och två externa  ordförande.

Finansbolagens  Förening  har beretts  tillfälle  att  yttra  sig över  rubricerat  förslag  och har  inget

att  erinra  mot  ändringen  av beloppsgräns  för  tvister  som rör  leverans  av el.

Finansbolagens  Förening,  Svenska  Bankföreningen  och Svenska  FondhandIareföreningen

tillsätter  ledamöter  till  ARNs Bankavdelning.  ARN är därigenom  tillförsäkrad  en mycket  god

kompetensförsörjning.  Det  föreligger  således  inga problem  att  sätta  ut fler  möten  om så

skulle  behövas  för  att  kunna  avgöra  fler  ärenden  på Bankavdelningen.  Ledamöterna  tillför

förutom  avgörande  sakkunskap  från  branschen,  specialiserad  och kvalificerad  juridisk

kompetens.  Representanterna  för  konsument-  och näringsidkare  organ  är förtroendes-

kapande  och ger  en ökad  tyngd  och förståelse  -  inte  minst  för  sådana  beslut  som går

näringsidkaren  emot.  Skulle  förtroendet  för  ARN komma  att  naggas  i kanten  kan följden

mycket  väl bli att  fler  tvister  istället  hänskjuts  till  domstol.  En sådan  utveckling  vore  en

påtaglig  försämring  för  både  konsumenter  och näringsidkare.  Finansbolagen  avstyrker  mot

denna  bakgrund  förslaget  att  i vissa ärenden  slopa  representanter  för  konsument-  och

näringsidkarorgan.
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