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Høring - Difis rapport om gjennomgang av forbrukerapparatet
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og
teknologer med omlag 78 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/
universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse. NITO Takst, Norges største organisasjon for
takstingeniører, eies av NITO. Medlemmene har minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller
mesterbrev, samt lang og bred erfaring innenfor byggtekniske fag. De har gjennomført NITO Taksts
grunnopplæring i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Våre takstingeniører er forpliktet etter
instruks og etiske regler og må ha godkjent ansvarsforsikring. NITO Takst har ca. 550 medlemmer.
NITO Takst representerer et kvalitetsmerke der sikring av faglig kompetanse og pålitelighet settes i
høysete.
NITO Takst er svært opptatt av å få til en tryggere bolighandel for forbrukerne. Organisasjonen har
lenge arbeidet for at bransjen selv skal innføre en boligsalgsrapport. En slik rapport vil gi nødvendig og
god informasjon om boligen, og er en styrke i en salgssituasjon. Ofte opplever selger at åpenhet om
mangler ikke får negative markedsmessige konsekvenser. Ifølge statistikk fra forsikringsselskapene
havner i dag hver 4.- 5. boligsalg i konflikt.
NITO Takst samarbeider mye med Forbrukerrådet om en tryggere bolighandel. NITO Takst er svært
fornøyd med samarbeidet, både når det gjelder fagkunnskap og evne til å få ulike parter til å
samarbeide om felles sak. Vi opplever at dagens organisering av rådet gir forbrukerne nødvendig hjelp
og informasjon. Dagens organisering bidrar også til at forbrukersaker om bolig blir et tema i
samfunnsdebatten, og gir Forbrukerrådet en mulighet til å informere et bredt publikum i spørsmål om
bolighandel.
Konklusjoner
NITO deler ikke Difis konklusjoner i forbindelse med gjennomgangen av forbrukerapparatet, hvor det
fremkommer at apparatet fremstår som fragmentert og mindre formåls- og kostnadseffektivt enn
nødvendig. Det foreslås blant annet at interesseorganrollen bør skilles fra ansvaret av mer
forvaltningsmessig karakter, og at oppgavene med myndighets- og forvaltningskarakter bør samles i et
organ under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
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NITO oppfatter at Forbrukerrådet har en sterk og aktiv rolle som vaktbikkje på vegne av forbrukerne,
og at dagens organisering sikrer dette. Forbrukerrådet har samme vaktbikkjerolle overfor
takstbransjen, noe som bidrar til bedre kvalitet på våre taksttjenester. En oppdeling av organiseringen,
vil etter NITOs mening ikke tjene forbrukernes beste, da ansvar og kunnskap ikke vil bli så tydelig. Den
samlende rollen Forbrukerrådet i dag har, bidrar til å sikre forbrukernes interesser.
Etter NITOs mening sikrer Forbrukerrådets kontakt med mange ulike grupper, som departement,
fagmiljøer, bransjeorganisasjoner, forbrukere, politikere, forbrukerjournalister, til å gi bedre samordning
og sikrer at informasjon når forbrukerne som ikke har kommersielle egeninteresser. En annen
organisering vil etter NITOs mening svekke dette arbeidet.
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