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Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 

 

1. Generelt  

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av 
kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i vedtektene § 1-3. Foruten å avgi rådgivende uttalelser i 
enkeltsaker skal Finansklagenemnda bistå finansselskapene og publikum med generell veiledning og 
informasjon om nemndspraksis.  

Finansklagenemndas behandling er etterfølgende og forutsetter at innklaget finansselskap har fått 
anledning til å ta stilling til kravet.  

Finansklagenemnda behandler tvister som reguleres av norsk lovgiving og arbeidsspråket er norsk. Dersom 
internasjonale forpliktelser eller avtaler innenfor EØS-avtalen pålegger Finansklagenemnda å uttale seg 
eller behandle utenlandske forhold, gjøres dette så langt plikten rekker.  

 

2. Hvem kan klage 

Klageadgangen gjelder for forbruker som har en tvist med et finansselskap, såfremt forbrukeren har rettslig 
interesse i å få saken behandlet ved Finansklagenemnda. Med “forbruker” menes en fysisk person når 
avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet.  

Næringsdrivende har klageadgang i forsikringsforhold. 

Finansselskapet har klageadgang for tvist som gjelder uautoriserte betalingstransaksjoner, jf. 
finansavtaleloven § 37 annet ledd b.  

Skadelidt tredjepart har klageadgang i forsikringsforhold, forutsatt at det kan rettes erstatningskrav direkte 
mot et finansselskap, og klagen gjelder foretakets behandling av dette kravet. 

 

3. Hvem kan innklages?  

Det kan klages på finansselskap som er tilsluttet klageordningen, jfr vedtektenes § 1-3. 

 

4. Hva kan det klages på?  

Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av 
kontraktsforhold med finansselskap, finansselskaps avvisning av kunde- og tjenesteforhold, samt 
manglende medvirkning ved flytting av kunde- og tjenesteforhold til annet finansselskap.  

Klageadgangen gjelder finansselskapets alminnelige virksomhet. 

Eiendoms- og fondsmegling og andre tjenester som også utføres av andre og er underlagt særskilte 
kontroll- og klageordninger, behandles ikke.  

 

5. Adgangen til å avvise en sak  

En klage som faller utenfor mandatet, jfr. pkt 1 til 4, skal avvises.  

En klage skal videre avvises hvis tvisten er avgjort av domstolene eller er til behandling ved domstolene, 
herunder namsmannen, eller naturlig hører inn under annen klageordning eller tilsynsmyndighet.  

En sak kan avvises dersom den kun sendes inn for at foreldelse av kravet skal avbrytes.  

Om adgang til å bringe en tvist som er til behandling i nemnda inn for de alminnelige domstolene, henvises 
til fal § 20-1 annet punktum og finansavtl § 4, fjerde ledd, første punktum.  
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En klage kan avvises dersom tvisten vanskelig lar seg behandle uten spesiell sakkyndig kompetanse, 
åstedsbefaring, gransking eller annen bevisvurdering som er uegnet for nemnda. Klagen kan også avvises 
på grunn av sitt omfang eller kompliserte saksforhold, eller fordi saken for øvrig ikke egner seg for skriftlig 
saksbehandling eller nemndsbehandling.  

Har sekretariatet funnet at en klage må avvises fra behandling eller at klagen åpenbart ikke kan føre frem, 
og klager likevel krever saken fremlagt for nemndene, kan nemndsleder beslutte med endelig virkning om 
saken skal nemndsbehandles.  

 

6. Adgang til å stanse behandlingen av en sak  

Finansklagenemnda kan stille behandlingen av en sak i bero dersom en sak er til avgjørelse for 
rettsapparatet eller i nemndene, når avgjørelsen antas å ville få direkte betydning for utfallet av saken som 
stanses.  

Saksbehandlingen kan også stilles i bero dersom saken er under intern klagebehandling i finansselskapet, 
inntil avgjørelse foreligger.  

Finansklagenemnda innhenter politidokumenter når det anses å være nødvendig for videre behandling av 
saken. Saken skal stanses dersom utfallet av politietterforskningen anses å være av betydning for 
saksbehandlingen ved Finansklagenemnda.  

 

7. Adgang til å trekke saken  

Den som har bragt saken inn for Finansklagenemnda, kan på ethvert tidspunkt trekke saken fra videre 
behandling og kreve innsendte dokumenter i retur.  

 

8. Saksbehandlingen ved sekretariatet  

Sekretariatet forbereder alle klagesaker som skal behandles av nemndene.  

Sekretariatet skal på ethvert trinn av saksbehandlingen innta en nøytral og uhildet stilling.  

Det må utformes en skriftlig klage. Sekretariatet kan gi veiledning om måten klagen settes opp på. I klagen 
skal det gjøres rede for de grunner klagen bygger på, og relevant dokumentasjon fremlegges. Sekretariatet 
tar stilling til om lyd- og bildeopptak kan fremlegges som dokumentasjon.  

Etter at det er innlevert skriftlig klage, tilskrives den annen part med nødvendig informasjon. Herunder 
informeres det om at sekretariatet anser innlevert klage som et samtykke til at det innhentes relevante 
dokumenter fra innklaget finansselskap.  

Saksbehandlingen ved sekretariatet er skriftlig. Det skal påses at saken blir så godt opplyst som mulig. I 
saker som tas til realitetsbehandling, skal motparten gis anledning til å uttale seg, med mindre saken 
allerede er tilstrekkelig opplyst for å bli vurdert.  

Sekretariatet skal så vidt mulig gi en redegjørelse for rettstilstanden på det området tvisten gjelder, og 
eventuelt orientere om alternative behandlingsmåter for tvisten. Sekretariatet skal bidra til å finne 
løsninger i samsvar med gjeldende rett.  

Sekretariatets behandling av saken er ikke begrenset av de anførslene og rettsgrunnlagene som partene har 
bragt inn i saken.  

Dersom saken avsluttes med en sekretariatsvurdering, skal det ved henleggelsen av saken gis informasjon 
om at virkningen av en avbrutt foreldelse varer i ett år etter at saken er avsluttet ved Finansklagenemnda, 
jfr. foreldelsesloven §§16 nr.2, 21 og 22.   
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9. Forberedelse av saker som skal nemndsbehandles  

Sekretariatet skal tilrettelegge saker for behandling i nemndene og påse at alle nødvendige opplysninger så 
vidt mulig kommer frem. Sekretariatet utarbeider deretter en skriftlig redegjørelse. Redegjørelsen skal 
inneholde en kort fremstilling av saksforholdet, partenes anførsler og påstander.  

Redegjørelsen oversendes til partene før nemndsbehandling.  

Dersom et finansselskap ikke medvirker til å bringe alle sakens opplysninger frem, eller ikke besvarer 
sekretariatets henvendelser, kan saken likevel legges frem for nemndene.  

 

10. Saksbehandling i nemndene  

Sekretariatet setter opp nemndenes møteplan, og sørger for at de medlemmer som skal møte, på forhånd 
får oversendt sekretariatets redegjørelse og sakens dokumenter.  

Sekretariatet deltar i møtene med en jurist som har sekretærfunksjonen. Sekretæren kan under møte bidra 
med saksopplysninger for å avklare faktum.  

Nemndenes behandling av saken er ikke begrenset av de anførslene og rettsgrunnlagene som partene har 
bragt inn i saken.  

Ved nemndenes behandling av saker gjelder bestemmelsene om habilitet i forvaltningslovens § 6 så langt 
de passer.  

Møtene foregår for lukkede dører.  

Ved nemndsleders forfall til møtet ledes det av nemndas nestleder, som også skriver nemndsuttalelsen.  

Nemndenes konklusjon og eventuelle dissenser begrunnes. Den endelige nemndsuttalelsen sendes 
partene. 

 

11. Ikke akseptert nemndsuttalelse  

Uttalelsen er rådgivende, men nemnda ved sekretariatet skal varsles skriftlig innen 30 dager dersom denne 
blir fraveket. Hvis slikt varsel ikke er sendt innen fristen, er finansselskapet bundet av uttalelsen, med 
mindre slikt varsel ikke er sendt som følge av forhold eller omstendigheter som er utenfor finansselskapets 
kontroll. Finansselskapet har tvilsrisikoen dersom det er uklart om varselet er sendt rettidig.  

Sekretariatet skal, så langt det er mulig, sørge for at finansselskapene gir en skriftlig begrunnelse for at 
nemndsuttalelsen ikke aksepteres.  

Sekretariatet skal orientere og veilede klager dersom foretaket ikke aksepterer nemndsuttalelsen, herunder  
informere om lovbestemte eller avtalefestede krav til dekning av nødvendige saksomkostninger ved 
etterfølgende domstolsbehandling. 

Hvis finansselskapet av særlige grunner ikke kan ta stilling til uttalelsen innen 30 dager, kan sekretariatet gi 
fristforlengelse med inntil 14 dager. Slik fristforlengelse kan gis etter begrunnet skriftlig søknad som sendes 
senest 7 dager før den ordinære fristens utløp. Sekretariatets beslutning vedrørende fristforlengelse kan 
ikke påklages.  

Dersom fristen for å ta stilling til uttalelsen faller i rettsferien, skal svarfristen forlenges tilsvarende.  

Utløper fristen på en lørdag, helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedag, forlenges 
den til utløpet av påfølgende virkedag.  

Finansklagenemnda skal varsles dersom saken bringes inn for domstolene.  

Nemndenes uttalelser er offentlige og publiseres blant annet på Finansklagenemndas hjemmeside. 
Forbrukeren anonymiseres ved offentliggjørelsen. Finansselskapet kan anonymiseres når nemnda finner 
dette å være nødvendig for å beskytte forbrukerens identitet.  
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12. Adgang til å begjære gjenopptagelse  

Partene i en sak hvor nemnda har avgitt uttalelse, kan begjære saken gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at 
den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens 
utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt.  

Et finansselskap må begjære gjenåpning før utløpet av fristen i punkt 11 (ikke-aksept av nemndas uttalelse) 
eller innen 2 måneder etter at selskapet varslet at det ikke aksepterer nemndas uttalelse. 

Før saken behandles skal motparten gis anledning til å uttale seg. 

Nemndsleder kan med endelig virkning beslutte at begjæringen skal avvises. Dersom det ikke blir gjort 
legges saken fram for nemnda til ny vurdering. 
 

13. Når nemnda kan avgi uttalelser – beslutningsdyktighet 

Nemnda møter normalt fulltallig. 
Nemnda kan avgi uttalelser hvis to av tre nøytrale medlemmer er til stede.  
 
Nemnda kan avgi uttalelser hvis minst en av partsrepresentantene fra hver side er til stede.  
 
I saker som gjelder kontraheringsnektelse kan ikke FinKN Person avgi uttalelser med mindre de medisinsk 
sakkyndige møter.  
 
Ved stemmelikhet har den som leder nemndsmøtet dobbeltstemme. 
 
14. Forståelse av disse saksbehandlingsreglene  

Ved tvil om forståelsen av saksbehandlingsreglene, skal spørsmålet fremlegges for styret ved styrets leder.  

Ved tvil om hvilken nemnd som skal behandle en konkret sak, kan sekretariatet forelegge spørsmålet for en 
av nemndslederne før saken forberedes videre.  

 

15. Innsyn i enkeltuttalelser  

På anmodning kan administrerende direktør gi tillatelse til innsyn i dokumentene i enkeltsaker i 
anonymisert form. Styret kan i forskningsøyemed, på de vilkår styret bestemmer, gi samtykke til innsyn i 
ikke-anonymiserte dokumenter i klagesaksbehandlingen.  

 
16. Ikrafttredelse 
Saksbehandlingsreglene ble styrebehandlet 11. desember 2013 og trådte i kraft 1. januar 2014.  
Pkt. 5, 4. ledd ble endret ved beslutning i styret 26. februar 2014. Pkt. 12 ble endret 16. desember 2014 og 
trådte i kraft fra samme dato. 

 

 

 


