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Rettssikkerhet i finansnæringen:
Behov for en ny klageordning?

INNLEDNING 
Som ett av flere viktige områder har finansnæringen lenge vært nevnt som et satsningsområde i norsk 
næringsliv. Og det er uansett gode grunner til at vi bør ha en sterk finansnæring: Det er en forutsetning 
for at en moderne markedsøkonomi skal fungere. En sterk og solid finansnæring fordrer et godt 
institusjonelt og moderne regelverk, og stor grad av rettssikkerhet for bransjen. Rettssikkerheten er viktig, 
ikke bare av hensyn til aktørene i næringen som sådan, men også for det norske markedet som arena 
for internasjonale investeringer. Dersom det ikke er allment kjent at finansregulatoriske myndigheter 
oppfører seg forutberegnelig, basert på lover og regler som er klare og kjent på forhånd, vil omfanget av 
internasjonale investeringer gå ned. Dette gjelder i enda større grad for finansnæringen enn for andre 
næringer, siden finansnæringen er mer sensitiv for det som kalles ’regulatorisk risiko’, nemlig risikoen for 
at myndigheter griper inn med skjønn og andre overraskelser. 

Den loven som regulerer tilsynsmyndigheten for verdipapirforetak i Norge – Finanstilsynsloven – er fra 
1956,. Det er en kort lov, med vide hjemler for tilsynsmyndighetene til å gripe inn og regulere etter eget 
skjønn. Finansbransjen er også blant de tettest og strengest regulerte næringsområdene som finnes. 
Men denne reguleringen har i stor grad tatt form av forskriftsregulering, der det henvises  videre til ulike 
EU-direktiver, og det er et svært uoversiktlig regellandskap. 

Finanstilsynets avgjørelser kan være dramatiske, og de kan i realiteten føre operative foretak til konkurs 
nærmest over natten. Når vedtak kan ha slike konsekvenser, og det samtidig er vanskelig for aktørene å 
ha oversikt over regelsystemet, er det særlig viktig at aktørene har tilgang til en god klageordning for de 
vedtak som fattes av Finanstilsynet.  

Dette notatet ser nærmere på dagens klageordning. Det argumenteres for at den ordningen vi har i dag, 
med adgang til å klage til Finansdepartementet over vedtak fattet av Finanstilsynet, ikke fungerer godt 
nok. Konklusjonen er at det bør opprettes en egen nemnd for verdipapirforetak, som kan fungere som 
første klageinstans istedenfor Finansdepartementet.  

KORT OVERSIKT OVER REGULERINGSREGIMET

Omfattende regulering på finansmarkedsområdet 
Finansnæringen er gjenstand for en større grad av regulering enn de fleste andre typer næringsvirksomhet.  
Det er ikke unaturlig at det er slik. Finansnæringens betydning for annen økonomisk aktivitet, kombinert 
med at visse former for markedssvikt med potensielt store eksterne skadevirkninger, slik vi så under 
finanskrisen i 2007-2009,  lettere kan forekomme innen finansnæringen enn i andre næringer, tilsier at 
det bør være omfattende reguleringer.
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Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet har hovedansvaret for regulering av det finansielle 
systemet.  Hovedformålet med den reguleringen som disse institusjonene bedriver , oppsummeres 
gjerne i to viktige hensyn, nemlig hensynet til finansiell stabilitet og hensynet til effektive markeder. 

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for regulering av finansmarkedene.  Departementet 
har ansvar for å bidra til utvikling og vedlikehold av det omfattende regelverket som regulerer markedene 
og finansnæringen, og behandler også enkeltsaker, for eksempel søknader om konsesjon for å kunne drive 
bank eller forsikringsselskap.  I tillegg er departementet klageinstans for vedtak truffet av Finanstilsynet.

Norges Bank har ansvaret for gjennomføring av pengepolitikken (styring av renter og likviditet i markedet 
for norske kroner), overvåking av finansiell stabilitet og utsteding av sedler og mynter (og i tilknytning til 
dette sørge for effektive betalingssystemer). 

Finanstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med de fleste typer institusjoner som driver virksomhet i 
finansiell sektor og påse at disse følger de lovene og reglene som gjelder for dem. Dette gjelder bl.a. 
banker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak, verdipapirforetak, regulerte markeder (f.eks. børser), 
oppgjørssentraler og verdipapirregistre, eiendomsmeglingsforetak og revisorer.  Finanstilsynets 
virksomhet er regulert i finanstilsynsloven (LOV-1956-12-07-1 Lov om tilsyn med finansinstitusjoner mv.), 
samt i en rekke spesielle lover som gjelder for de ulike tilsynskategoriene. Det lovmessige grunnlaget for 
organiseringen av tilsynsvirksomheten følger av finanstilsynsloven. I lovens § 3 heter det: 

”Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte 
i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for 
institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter. Tilsynet skal se til at institusjonene under tilsyn i sin 
virksomhet ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter.”

Tilsynet med verdipapirforetak
Verdipapirforetakene  har flere ulike roller. De fungerer blant annet som mellommenn i verdipapir-
transaksjoner ved at de mottar, formidler og, eventuelt, gjennomfører ordrer,  opptrer som tilretteleggere 
ved kapitalinnhenting (for eksempel emisjoner) og kan yte finansiell rådgivning og forvaltning av en 
investors portefølje. Slik virksomhet kalles investeringstjenestevirksomhet i lov om verdipapirhandel 
(verdipapirhandelloven). For å drive investeringstjenestevirksomhet på forretningsmessig basis, som det 
heter i loven,  kreves tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet, jf. verdipapirhandelloven § 9-1. 
Myndigheten til å gi slik tillatelse er delegert til Finanstilsynet. 

For å få konsesjon som verdipapirforetak stilles det krav til en minimum startkapital (p.t. 730 000 euro) 
og krav til organisering, eiere og ledelse.  Blant annet må den daglige/faktiske ledelse og aksjonærer med 
betydelig eierandel anses egnet. Kravene er gitt i verdipapirloven kapittel 9 og 10.

Finanstilsynet er i verdipapirhandelloven (vphl.) § 9-4 gitt hjemmel til å tilbakekalle,  helt eller delvis, 
endre eller sette nye vilkår for en tillatelse. Vilkårene fremgår av § 9-4 første ledd og omfatter tilfeller 
der foretaket ”har fått tillatelse ved hjelp av uriktige opplysninger”, ”ikke lenger oppfyller de vilkår som 
ble stilt for tillatelsen”, ”foretar alvorlige eller systematiske overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av lov”,  eller ”gjør seg skyldig i mislige forhold som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av 
virksomheten kan skade allmenne interesser.”
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Det mest grunnleggende kravet til et verdipapirforetaks virksomhet fremgår av vphl. §10-11 om god 
forretningsskikk.  Dette overordnede prinsippet handler om å påse at kundens interesser ivaretas av 
foretakene. Det generelle kravet til god forretningsskikk i vphl. § 10-11 første ledd er en såkalt rettslig 
standard. Det vil si at innholdet er skjønnsmessig og kan endre seg over tid.  Innholdet i normen om 
god forretningsskikk må, som for andre slike standarder, blant annet avgjøres gjennom rettspraksis, 
forarbeider og forvaltningspraksis. Men vphl. § 10-11 andre til tolvte ledd angir også en rekke konkrete 
forpliktelser foretakene har for å sikre at kundens interesser blir ivaretatt.  Dette dreier seg for eksempel 
om krav til hvilken informasjon kunder skal få, hvilken informasjon om kunden foretaket har plikt til å 
skaffe seg, herunder plikt til å vurdere egnethet og hensiktsmessighet, og krav om rapportering til kunde 
om hvilke tjenester som er utført.

Finanstilsynet har de siste årene tilbakekalt tillatelsene til flere verdipapirforetak. Hovedbegrunnelsen i 
disse sakene har som regel vært påståtte brudd på reglene om god forretningsskikk ved at foretakenes 
virksomhet ikke i tilstrekkelig grad har  vært innrettet med tanke på ivaretakelse av kundenes interesser, 
og at foretaket dermed anses å ha begått ”alvorlige eller systematiske overtredelser av bestemmelser gitt 
i eller i medhold av lov”, som det heter i  verdipapirhandelloven § 9-4.

Finanstilsynset har i to vedtak om tilbakekall av konsesjon (Caveo og Totalvekst) blant annet uttalt 
følgende om hvordan tilsynet forstår kravet om god forretningsskikk i vphl. § 10-11: 

”Bestemmelsen skal sikre investorbeskyttelse og en viss minstestandard for kundebehandling. Kravet 
til god forretningsskikk må ses i sammenheng med at verdipapirforetak i kraft av sin tillatelse til å 
yte investeringstjenester er gitt enerett til å drive denne type virksomhet, og derav har en rolle som 
innebærer særlige omsorgsplikter overfor kundene.”

OVERORDNET PROBLEM: HENSIKTSMESSIG KLAGEORDNING? 

Som nevnt innledningsvis, er Finansdepartementet klageinstans for vedtak fattet av Finanstilsynet. Dette 
ser ut til å være en ordning Norge er ganske alene om. I sammenlignbare land er slike klageordninger, i hvert 
fall for verdipapirforetak, organisert med en mer uavhengig klageinstans (se avsnitt 4 under).  Problemet 
med en ordning der departementet er klageinstans, er nettopp at det kan være  vanskelig å sikre reell 
uavhengighet, og at det i alle tilfeller er fare for at en slik ordning ikke oppleves som uavhengig nok av  
aktørene i finansmarkedet. I tillegg til at det av formelle grunner selvsagt er grenser for hvor uavhengig 
et departement og en underliggende etat kan være av hverandre, vet vi at det også i praksis er tette 
bånd mellom Finanstilsynet og Finansdepartementet, som gir grunn til å mistenke at saksbehandlingen 
i klagesaker ikke er tilstrekkelig uavhengig. Disse båndene fremstår som tettere i forholdet mellom 
Finanstilsynet og Finansdepartementet enn hva tilfellet er ellers for tilsyn og departementer, selv 
om det også her vil være variasjoner. Det er vårt inntrykk, etter å ha snakket med en rekke aktører i 
bransjen, at de tette båndene mellom tilsynet og departementet av mange anses om et problem. Av 
konkrete forhold pekes det blant annet på stor personellmessig utveksling mellom Finanstilsynet og 
Finansdepartementet, at store utredingsoppgaver og forskriftsarbeider er lagt til tilsynet, og at det 
er for stor grad av uformell kontakt mellom saksbehandlere i tilsynet og departementet i forbindelse 
med klagesaker. Særlig det at store utredningsoppgaver, som ellers tilfaller departementet, blir lagt til 
Finanstilsynet, kan gjøre at departementet opparbeider seg en takknemlighetsgjeld til tilsynet, noe som 
kan gjøre klagesaksbehandlingen vektet i favør av tilsynet. 
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Det er interessant å konstatere at ingen verdipapirforetak som har klaget på vedtak om tilbakekalling 
av konsesjon de siste årene (siden 2006), har fått medhold hos Finansdepartementet. Det kan være en 
indikasjon på at det er liten realitet i klagebehandlingen som skjer i departementet, men  det trenger 
selvfølgelig ikke å være det.  For å kunne si noe mer sikkert om dette, er det nødvendig å se nærmere på 
hvordan klageordningen fungerer, det vil si hvordan konkrete saker i praksis håndteres.

For at en byråkratisk klageordning skal fungere tilfredsstillende, i den forstand at den innebærer en reell 
mulighet til å få  rettet opp feilaktige eller urimelige vedtak, er det først og fremst to kriterier ordningen 
må oppfylle: For det første må klagene bli behandlet innen rimelig tid.  Dersom saksbehandlingstiden 
er så lang at det endelige vedtaket er uten praktisk betydning når det først foreligger, for eksempel fordi 
virksomheten i mellomtiden har gått konkurs , spiller det liten rolle hvor god saksbehandlingen ellers 
er.  For det andre må det være slik at saken faktisk er gjenstand for en ny realitetsbehandling ved at 
klageinstansen foretar en selvstendig vurdering.

Tidsmessig utfordring: Er gjennomsnittlig klagetid for lang?
Basert på de klagesakene vi har oversikt over de siste årene, fra 2006 til i dag, ser det ut til at gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid har ligget på nærmere ett år. Det er åpenbart for lenge. Og det er vanskelig å se noen 
god grunn til at behandlingen av klager skal ta så lang tid.

Likevel er det neppe saksbehandlingstiden i seg selv som er det største problemet. Finanstilsynet har nemlig 
som praksis å offentliggjøre sine vedtak om tilbakekall av konsesjon med en gang vedtaket1 foreligger. 
Selv om vedtakene ofte gis utsatt iverksettelse, vil offentliggjøring av vedtaket, slik verdipapirforetaket 
Totalvekst ASA anførte i sin klage i 2008, der de ba om unntak fra reglene om offentlighet inntil 
klagebehandlingen var avsluttet, ”ha samme reelle konsekvens som inndragning av tillatelsen.”2 Dersom 
det er offentlig kjent at et foretak kan ligge an til å miste tillatelsen, blir det praktisk umulig å drive videre 
i en bransje der man er avhengig av tillit hos kunder og andre forretningspartnere.

Er det realitet i klageadgangen i den forstand at departementet gjør selvstendige vurderinger?
Ut fra opplysninger gitt i Finanstilsynets årsrapporter, har tilsynet fra 2007 og frem til i dag gjort vedtak 
om tilbakekall av konsesjonen til (minst) ni verdipapirforetak. I fem av sakene har foretakene klaget til 
Finansdepartementet. Ingen av dem har fått medhold. 

Vi har gjennomgått vedtakene i tre av de i alt fem klagesakene. De tre sakene gjelder tilbakekall av 
tillatelsene til Caveo ASA i 2008, Agilis Group AS i 2011 og Acta Asset Management AS i  2012. Disse 
sakene er valgt ut fordi de har vært gjenstand for medieomtale.

Dette er altså ingen fullstendig gjennomgang av Finanstilsynets og Finansdepartementets praksis, men 
siden det dreier seg om flertallet av klagesakene fra de siste årene, kan gjennomgangen være egnet til 
å si noe om den generelle praksisen. Gjennomgangen av disse sakene tegner et bilde av noen generelle 
trekk ved Finansdepartementets behandling av slike saker som kan oppsummeres i følgende punkter:

• Finansdepartementet baserer seg i stor grad på Finanstilsynets rettsanvendelse og vurdering av hvilke 
forhold som utgjør lovbrudd.

• Foretakenes anførsler og innsigelser avfeies som regel med henvisning til de samme vurderingene 
som Finanstilsynet har gjort.

• Finansdepartementet og Finanstilsynet etterlyser hyppig konkrete vurderinger av produkters egnethet 
for kunden osv. og kritiserer bruk av standardbegrunnelser for investeringsråd hos foretakene. 
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Samtidig er det på mange viktige punkter i vedtakene vanskelig å se at departementet og tilsynet selv 
gjør særlig konkrete vurderinger av de problemstillingene disse sakene reiser. 

• Særlig når det gjelder forholdsmessighet og alternative reaksjoner gjør departementet i liten grad 
egne vurderinger, utover å vise til stikkordsmessige standardbegrunnelser. Det typiske er at alle 
tillatelser inndras, og det drøftes ikke nærmere av Finansdepartementet om det heller hadde vært 
tilstrekkelig å tilbakekalle bare enkelte tillatelser, eller om mindre dramatiske reaksjoner hadde vært 
tilstrekkelig.

• Betydningen av iverksatte og varslede forbedringstiltak fremholdes som relevant, men ser ut til å 
tillegges liten vekt i praksis.

Vurdering av om det foreligger overtredelse og overtredelsens karakter. Finansdepartementets 
vurdering sammenholdt med Finanstilsynets syn.
I alle de tre sakene mente Finanstilsynet (Kredittilsynet i 2008) at foretakene ikke oppfylte kravene som 
vphl. § 9-11 stiller til organisering og styring av virksomhetene, herunder særlig compliancefunksjonen3. 
Selv om Finanstilsynet i alle sakene mente at manglene ved organisering og compliance var alvorlige, var 
det likevel forhold som av tilsynet ble vurdert som brudd på vphl.’s grunnleggende krav til at virksomheten 
skal drives ”i samsvar med god forretningsskikk” (vphl. § 10-11) som ble ansett som mest alvorlig, og som 
ser ut til å ha vært avgjørende for reaksjonene. Vi vil derfor her konsentrere oss om vurderingene knyttet 
til kravet om god forretningsskikk.

Finanstilsynets vurdering og konklusjoner – kort oppsummert
Kredittilsynet vedtok, etter stedlig tilsyn, 24.06.2008 å tilbakekalle Caveos tillatelse til å yte 
investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven. Tilsynet la til grunn at Caveo hadde drevet 
sin virksomhet i strid med reglene om god forretningsskikk.  Tilsynet mente foretaket ”gjennomgående 
har solgt produkter som ikke er egnet for kunden” og at virksomheten hadde ”vært rettet inn på å selge 
produkter med høyest mulig inntjening for foretaket, fremfor å ivareta kundens interesser”.

Finanstilsynet fattet 23.03.2011 vedtak om tilbakekall av Agilis Group AS sin tillatelse til å yte invest-
eringstjenester etter stedlig tilsyn hos foretaket. Tilbakekallet var i hovedsak begrunnet med det tilsynet 
mente utgjorde ”meget alvorlige og systematiske brudd på bestemmelsene om god forretningsskikk 
til skade for ikke-profesjonelle kunder (i all hovedsak forbrukere).” Tilsynet skrev blant annet at ”det 
er Finanstilsynets inntrykk at store deler av foretakets investeringsrådgivning følger et mønster som 
innebærer en aktiv megler, en passiv kunde, et kortsiktig fokus og en høy omsetningshastighet.” Tilsynet 
pekte på at ”foretakets anbefalte handelsstrategi overfor mange kunder har vært såkalt ”day-traiding” 
(..), at ”dette er en svært risikofylt handelsstrategi” og at ”det fremstår som åpenbart at foretaket 
har en interesse i de hyppige kundetransaksjonene, samtidig som det er vanskelig å se hvordan disse 
hyppige transaksjonene har vært i kundens interesse. Tvert imot fremstår det som om foretaket har lagt 
avgjørende vekt på egen inntjening.”

Finanstilsynet gjorde 12.4.2012 vedtak om tilbakekall av Acta Asset Management AS sin tillatelse 
til å yte investeringstjenester etter stedlig tilsyn hos foretaket. Finanstilsynet konkluderte i sitt 
vedtak med at Acta gjennom oppbyggingen og praktiseringen av foretakets satsingsprodukt, en 
såkalt porteføljekonto,  hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk  ved ikke å ha ”påsett at 
kundens interesse er ivaretatt på beste måte”, og dette var det forholdet som Finanstilsynet så 
”mest alvorlig på”. Tilsynet pekte blant annet på at ”Foretakets egnethetsvurdering er svært ofte 
knyttet opp mot kundens finansielle evne til å bære løpende porteføljeavgift, framfor fokusering 



nr. 25 / 2015C i v i t a - n o t a t

6

på om produktet/konseptet er egnet for kunden” og at ”foretaket har hatt en lønnsmodell som åpenbart 
kan medvirke til rådgivning i strid med kundens interesser.”

Finansdepartementets vurderinger og konklusjoner i disse sakene
Finansdepartementet foretar i Caveo-saken, i sitt vedtak 05.02.2009, en konkret og forholdsvis grundig 
vurdering av Kredittilsynets vurderinger med hensyn til om det foreligger overtredelser av bestemmelser i 
loven og overtredelsenes karakter og foretakets anførsler til denne. Konklusjonene etter departementets 
gjennomgang gir full støtte til tilsynets vurderinger. Det er ingen uenighet av betydning mellom tilsynet 
og departementet, og departementet konkluderer med at det ”etter en gjennomgang av sakens 
faktum er (..) enig med Kredittilsynet i at foretaket ikke har oppfylt kravene til god forretningsskikk i 
verdipapirhandelloven § 10-11 første ledd. Foretakets virksomhet har i stor grad gått ut på å selge produkter 
med høyest mulig inntjening for foretaket, fremfor å ivareta kundens interesser.” Departementet mener i 
likhet med tilsynet at overtredelsene er ”alvorlige” og «systematiske” i lovens forstand.

Også i Agilis-saken foretar Finansdepartementet, i sitt vedtak 01.11.2011, en konkret og (i hvert fall 
tilsynelatende) selvstendig vurdering av Finanstilsynets vurderinger med hensyn til om det foreligger 
overtredelser av bestemmelser i loven og overtredelsenes karakter og foretakets anførsler til denne. 
Departementet gir sin støtte til et par av foretakets anførsler, og er for eksempel ”tilbøyelig til å være 
enig med klager i at Finanstilsynet burde ha fremlagt beregninger for en bredere krets av foretakets 
kunder.” Men dette har ingen betydning for konklusjonene, for Finanstilsynets beregninger var ”etter 
departementets syn likevel egnet til å belyse påstanden om at foretaket over tid har ytt uegnede 
investeringsråd (..)”.  Det er altså ingen uenighet på noen punkter mellom tilsynet og departementet 
som får betydning for departementets konklusjon, og ”departement finner (..) at foretaket har opptrådt 
i strid med god forretningsskikk ved å gi uegnede investeringsråd (..) og at overtredelsene er alvorlige og 
systematiske.”

I Acta-saken skriver Finansdepartementet i sitt vedtak 11.10.2013, at de ”ved sin behandling av klagen 
har foretatt en full ny vurdering av de faktiske, rettslige og skjønnsmessige sider innenfor klagesakens 
rammer, og har valgt å foreta en realitetsavgjørelse i klagesaken, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd 
første og annet punktum.”  (Departementet skriver det samme i vedtaket i klagesaken for Terra Markets 
AS. ) Det er ikke helt klart hva dette i praksis betyr. Man må anta at departementet mener det har gjort 
en ”realitetsavgjørelse” også i andre klagesaker, for eksempel Caveo og Agilis, selv om det i vedtakene 
i disse sakene ikke er understreket på tilsvarende måte at det er ”foretatt en full ny vurdering” og en 
”realitetsavgjørelse”.

Som følge av at det gjøres en ”realitetsavgjørelse” skriver departementet at ”de anførte klagegrunner  av 
saksbehandlingsmessig karakter hos Finanstilsynet ikke (vil) ha selvstendig betydning for bedømmelsen av 
rettmessigheten av Finanstilsynets vedtak og klagesakens utfall, jf. fvl. § 41. Tilsvarende gjelder for klagers 
anførsel om at Finanstilsynet angivelig har vektlagt utenforliggende hensyn på grunn av politisk påtrykk, 
presseomtale mv. På denne bakgrunn finner departementet ikke grunn til å ta innholdsmessig stilling til 
disse klagegrunnene. Departementet presiserer at det ved egen behandling har vært oppmerksom på 
klagegrunnene.”

Departementet gjør i denne saken også egne undersøkelser, men slutter seg til Finanstilsynets 
hovedkonklusjoner, og  klagen tas ikke til følge. Men det gjøres nøyere rede for hvilke selvstendige 
vurderinger  Finansdepartementet gjør i denne saken enn hva tilfellet er i eksempelvis Agilis’, Caveos og 
Totalveksts klagesaker.
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Vurdering av reaksjon – om tilbakekall skal skje. 
Caveo, Agilis og Acta anfører alle (subsidiært) at Finanstilsynets vedtak i disse sakene må oppheves, 
fordi tilbakekall av alle tillatelser er en uforholdsmessig og urimelig sanksjon. Når det gjelder 
Finansdepartementets vurdering av reaksjon og forholdsmessighet, er det heller ingen uenighet å spore 
mellom departementet og Finanstilsynet i noen av disse sakene. Behandlingen av dette spørsmålet 
skiller seg imidlertid fra behandlingen av spørsmålet om det foreligger overtredelser og overtredelsenes 
karakter, ved at det er vanskelig å se at departementet her har gjort en selvstendig og konkret vurdering 
overhodet. Departementets begrunnelser for hvorfor vedtak om tilbakekall er en forholdsmessig 
reaksjon, er gjennomgående stikkordspreget og svært lite konkret.

Det følger ikke direkte av verdipapirhandelloven noe krav om å vurdere forholdsmessigheten 
ved sanksjoner mot verdipapirforetak. Men et krav om å vurdere dette følger av alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsipper. Dette er også lagt til grunn i Finanstilsynets og Finansdepartementets 
vedtak.  Etter verdipapirhandelloven § 9-4 første ledd ”kan” Finanstilsynet endre eller tilbakekalle et 
verdipapirforetaks  tillatelse til å yte investeringstjenester, dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt, 
for eksempel dersom foretaket ”foretar alvorlige eller systematiske overtredelser av bestemmelser 
gitt i eller i medhold av lov”.  Det er altså ingen automatikk i at tillatelsen må tilbakekalles, selv om 
vilkårene for tilbakekall er oppfylt. I den skjønnsmessige vurderingen som tilsynsmyndighetene skal 
foreta, inngår en vurdering av om vedtak om tilbakekall vil være en rimelig og forholdsmessig reaksjon. 
Konkret innebærer en slik vurdering, slik også Finanstilsynet og Finansdepartementet legger til grunn, 
at det skal vurderes om tilbakekall er en ”egnet og nødvendig reaksjon” for å ivareta de hensynene som 
ligger til grunn for regelverket. I denne vurderingen legges det vekt på om ”foretaket også i fremtiden vil 
overtre bestemmelser gitt i eller i medhold av lov”, herunder skal ”overtredelsens karakter, subjektive 
forhold, samt eventuelle forbedringstiltak” vurderes. Det skal også vurderes om andre reaksjoner enn 
tilbakekall av konsesjon kan være tilstrekkelig, for eksempel tilbakekall av enkelttillatelser eller pålegg 
om (ytterligere) endringer, samt om tilbakekall av et foretaks konsesjon vil innebære forskjellsbehandling 
sammenlignet med reaksjoner mot andre foretak.

Både i Caveo-saken, Agilis-saken og Acta-saken skriver departementet i sine vedtak at det har vurdert 
klagers anførsler om at tilbakekall av konsesjon er uforholdsmessig. Men ikke i noen av disse sakene 
redegjøres det særlig nøye for hvordan departementet har vurdert disse anførslene.

I Caveo-saken skriver departementet dette om forholdsmessighet til slutt i vedtaket: ”Klager har anført 
at vedtaket om å tilbakekalle tillatelsen er et uforholdsmessig inngripende tiltak (..) og i strid med 
prinsipper om likebehandling. ” Departementet viser deretter til hvilke hensyn som må tas i ”denne 
vurderingen”, men viser aldri hvordan det har drøftet disse hensynene konkret. Departementet nøyer seg 
med å skrive at  ”etter departementets vurdering er overtredelsene å anse som alvorlige og systematiske, 
og departementet mener at foretakets overtredelser har vært egnet til å svekke kundens tillit til 
verdipapirmarkedet generelt og til foretaket spesielt. På bakgrunn av dette kan departementet, i likhet med 
Kredittilsynet, ikke se at vedtaket om å tilbakekalle tillatelsen er et uforholdsmessig inngripende vedtak. 
Departementet kan heller ikke  se at tilbakekall er i strid med likebehandlingsprinsipper.” Begrunnelsen 
er altså kun en henvisning til konklusjonen som allerede er trukket om at foretakets overtredelser av 
loven er ”alvorlige”. Departementet skriver også at det ”i denne sammenheng har vurdert om et mindre 
inngripende tiltak, som pålegg om retting, vil være en tilstrekkelig reaksjonsform, men har kommet til 
at det ikke vil være tilstrekkelig.” Men det er ingen konkret drøftelse av andre mulige tiltak eller noen 
vurdering av negative konsekvenser for berørte parter, som kunder og ansatte,  ved tilbakekall.
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Vurderingen i Acta-saken følger samme mønster: Departementet nøyer seg her også med å vise til 
”overtredelsens karakter” og ”finner (..) at risikoen for at foretaket i fremtiden vil overtre regelverket, 
samt hensynet til tilliten til markedet og verdipapirforetakene som sådan, tilsier at tilbakekall (..) av 
alle foretakets tillatelser (..) er en egnet og nødvendig reaksjon (..)”. Departementet peker videre på 
at ”tilbakekall av konsesjonen vil kunne medføre ikke ubetydelige økonomiske tap for foretaket” og vil 
”kunne ha midlertidig eller varig negativ betydning for foretakets kunder, øvrige forretningsforbindelser 
og ansatte.” Men den konkrete avveiningen av disse negative konsekvensene, som departementet mener 
kan være ”betydelige”, sett opp mot risiko ved videre drift, drøftes ikke særlig nøye. Det eneste som sies 
om dette er følgende: ”Departementet finner imidlertid ikke at de negative konsekvensene av tilbakekall 
kan tillegges avgjørende vekt vurdert opp mot risikoen for at foretaket vil overtre regelverket i fremtiden, 
med påfølgende risiko og negative konsekvenser for kunder og hensynet til markedet og tilliten til 
verdipapirforetakene som sådan, og finner heller ikke at de negative konsekvensene i foreliggende tilfelle 
begrunner valg av en mindre vidtgående reaksjonsform eller delvis tilbakekall.”  Departementet sier ikke 
her særlig mye mer enn hva som er problemstillingen ved en slik avveining. 

TILSVARENDE PRAKSIS OG KLAGEORDNINGER I ANDRE LAND
I Acta-saken viste foretaket i sin klage til Finansdepartementet til at det kan synes som terskelen for å 
tilbakekalle verdipapirforetaks tillatelser er lavere i Norge enn i våre naboland.  Gjennom EØS-avtalen er 
Norge bundet av felleseuropeiske regler med sikte på harmonisering av reglene for verdipapirforetak.4 
Acta viste til at det ikke er ”gitt signaler eller identifisert noe behov for at det skjønnet som utøves 
ved vurdering av tilbakekall,. skal være strengere i Norge enn det som er normen i våre naboland”. På 
bakgrunn av dette mente foretaket det er ”interessant å merke seg” at Finanstilsynet i Danmark ikke har 
lagt ut noen vedtak om tilbakekall på sine hjemmesider, og at tilbakekall også i Sverige og Storbritannia 
”fremstår som sjeldenheter, noe som primært synes å ha sin årsak i at mothensynene vektlegges på en 
måte som harmonerer bedre med alminnelige rettsprinsipper vedrørende forholdsmessighet.”5

I perioden 2006-2014 har vi, som nevnt,  funnet ni eksempler på saker der Finanstilsynet har fratatt 
verdipapirforetak konsesjon. Avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Finanstilsynet opplyste til E24 i forbindelse 
med Agilis-saken i 2011 at Finanstilsynet har trukket tilbake ”et titalls konsesjoner de seneste ti årene”, og 
kommenterte videre at ”det er ikke ofte”.6 Vi har ikke oversikt over i hvilken  utstrekning myndighetene i 
andre land tilbakekaller verdipapirforetaks tillatelser. Men vi vet7 at tilbakekallelse av tillatelser skjer ca. 
én gang hvert tiende år i Finland, altså vesentlig sjeldnere enn det som har vært tilfellet i Norge de siste 
årene. Opplysningene Acta viste til i sin klage, gir også en indikasjon på at tilbakekall skjer oftere i Norge 
enn i våre naboland. 

Det er uansett interessant å merke seg at det verken i Finland, Sverige, Danmark eller Storbritannia er 
Finansdepartementet som er klageinstans for vedtak truffet av Finanstilsynene i disse landene.  I Sverige 
er det Förvaltningsretten som er klageinstans, i Finland er det Helsingfors förvaltningsdomstol, i Danmark 
er det den såkalte Erhvervsankenævnet som er klageinstans, og i Storbritannia er det en klagekommisjon 
som ligger under The tribunal som behandler klager fra The Financial Conduct Authorithy. Til forskjell fra 
Norge har altså alle disse landene uavhengige klageinstanser. 

Sammenholdt med de indikasjonene vi har på at tilbakekall av tillatelser i disse landene brukes relativt 
sjelden, mens det i Norge ikke er en helt uvanlig sanksjon, kan det se ut til at selve klageordningen man 
har, kan ha betydning for myndighetenes praksis overfor verdipapirforetak og hvilke sanksjoner som 
brukes.
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OPPSUMMERING: RETTSSIKKERHET OG KLAGEBEHANDLING 
Slik systemet er i dag, der aktørene har liten tiltro til at Finansdepartementet endrer vurderingen som 
er gjort av Finanstilsynet, er det i ferd med å bre seg en oppfatning om at det er liten vits i å klage. Man 
velger heller å bruke tid, penger og ressurser på å legge ned virksomheten og se videre, som advokat 
Cecilie Kvalheim pekte på i et innlegg på Børsrettsdagene 27.01.2015.8 

Finansdepartementet er i dag i realiteten første og siste klageinstans, og denne ordningen oppleves i 
mange tilfeller ikke som en reell klagemulighet. Det er prinsipielt uheldig, og det skader finansnæringen.  

Det bør derfor etableres en annen klageordning enn den vi har i dag. Den alternative ordningen bør 
være en uavhengig nemnd, som kan behandle saker raskt og effektivt, bestående av personer både fra 
bransjen og fra myndighetenes side. En slik løsning vil være i tråd med den generelle utviklingen der 
departementene  har beveget seg bort fra denne typen enkeltsaksbehandling ved å plassere ut ansvaret 
for å behandle klagesaker til andre etater.

Det er godt mulig denne nemnden kan opprettes som en avdeling av Finansklagenemnda9. Det sentrale 
er uansett at en slik nemnd er reelt uavhengig av tilsynet og departementet. 

Selv om vi i dette notatet har begrenset oss til å se på klageprosessen for verdipapirforetak, er det grunn 
til å tro at situasjonen er tilsvarende for andre typer foretak i finansnæringen, som har den samme 
klageordningen. Det er dessuten en fare for at sakstilfanget til en ny nemnd blir  for beskjedent, hvis den 
begrenses til kun verdipapirforetakene.  Derfor bør en slik nemnd antagelig omfatte alle konsesjonsområder 
innenfor finansnæringen. Det vil også kunne sikre at praksisen vedrørende saksbehandling, oppsettende 
virkning, faktum og forholdsmessighetsvurderinger blir mest mulig konsistent på tvers av tilsynsområdene.

Forfattere: 
Notatet er skrevet av Torstein Ulserød og Morten Kinander, jurister i Civita. torstein@civita.no

Konklusjoner som er trukket, og eventuelle feil og mangler som måtte forekomme, står for 
forfatternens regning. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, 
slik at vi kan rette opp og justere.
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SLUTTNOTER
1 Tidligere har det også vært Finanstilsynets praksis å offentliggjøre såkalte forhåndsvarsler om tilbakekall av
   konsesjon, men slike forhåndsvarsler offentliggjøres ikke lenger (med unntak for børsnoterte selskaper).
2 Kredittilsynets vedtak om tilbakekall av Totalvekst ASAs tillatelser, 24.06.2008
3 Med compliancefunksjon menes den eller de personene i foretaket som er ansvarlige for å  påse at virk-
   somheten drives i tråd med relevante lover og reguleringer
4 Av særlig betydning er Markets in Financial Instruments Directive, 2004/39/EC, som gjerne forkortes Mi-
   FID. Direktivet tar på mange områder sikte på en totalharmonisering av reglene for verdipapirforetak som
   innskrenker det enkelte lands muligheter til å gjøre nasjonale tilpasninger. Den norske verdipapirhandel
   loven bygger i stor grad på dette direktivet.
5 Finansdepartementets vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester –
   Acta Asset Management AS, 11.10.2013, vedtaket pkt. 6.3
6 http://e24.no/boers-og-finans/agilis-mister-konsesjonen/20116194
7 Opplysninger fra den finske Finansinspektionen
8 Kommentar om tilsynets inndragning av konsesjonene til Navigea Securities 20. juni 2014 innlegg på 

Børsrettsdagene, 27.01.2015
9 Finansklagenemnda er et utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedoppgave å behandle tvister
   mellom finansforetak og deres kunder


