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Til høringen som bla omhandler finansinstitusjoner og forbrukere tillater vi oss å rette 

oppmerksomheten på den manglende juridiske dekninger av forbrukere i tvistemål hvor 

forbrukerne er involvert. Har en forbruker blitt frastjålet sitt benkkort så tas tvisten til en 

avdeling under Finanstilsynet og ikke til et organ beregnet for forsvar av forbrukernes 

rettigheter. Røeggensaken er en annen sak. Det er etter hvert mange slike tvistemål som blir 

juridisk feil behandlet på grunn av manglende lovgivning. På engelsk kaldes dette for en legal 

deficiency. 

  

Vi foreslo i sin tid opprettelse av et Aksjetilsyn som skulle rette på denne skjevheten og 

bringe forbruker-finansfirma ut av et rettslig vakum. 

  

AKSJETILSYNET 

  

Begrepet Aksjetilsyn har vandret rundt i byråkratiet allerede i mere enn ti år uten at det er blitt 

til noen realitet. Behovet er bare blitt større med årene og i dag kan man mere snakke om et 

økonomitilsyn. 

  

Finanstilsynet har som oppgave å holde finsmarkedet i gang med et sett av  rimelige 

driftsregler. Finanstilsynets fokus er på banker, forsikringsselskaper, meglere etc. 

  

Et Aksjetilsyn skulle være en forsvarer av den alminnelige mann som sparer pengene sine i 

finansmarkedet. I rettssystemer har man forsvarsadvokater som tar seg av den alminnelige 

manns tarv. Ideen med et aksjetilsyn er å redusere risikoen for den alminnelige mann som 

setter sine penger inn i finans- eller aksjemarkedet. Motparten vil i mange tilfelle være 

Finanstilsynet,- særlig fordi Finanstilsynet er oppnevnt som voldgiftedomstol i mange tilfeller 

som for eksempel banksaker og forsikringssaker. Den alminnelige man må i slike tilfelle 

engasjere som forsvarsadv okat en tilfeldig alminnelig forsvarsadvokat som er ekspert på 

strafferette, men som oftest ikke på finansrett. 

  

I de siste årene er et Aksjetilsyn blitt viktigere enn tidligere. IP-pensjoner er en av de viktigste 

pensjonsformene og der er den alminnelige mann prisgitt de råd han får om hvilke aksjer eller 

fonds han skal knytte sine pensjonsmidler til. 

  

En annen risiko oppstår når et AS overføres til ASA og kommer på børsen. Også da kan et 

Aksjetilsyn komme til hjelp for den vanlige investor som mangler infogrunnlag for sine 

inversteringer. 



  

Det er klart at alle råd fra en finansselger er ikke like gode og i noen tilfeller trenger man å 

henvende seg til alternative eksperter som man kunne finne i Aksjetilsynet. Idag vil tvistemål 

gå til Finanstilsynet som er oppnevnt voldgifterett i slike tilfeller. Og Finanstilsynet har 

Finansmarkedet som sitt fokus, - ikke den alminnelige mann. 

  

Vi diskuterte om Forbrukerrådet kunne ta seg av slike saker. De kan ikke det idag på grunn av 

manglende ekspertise. Men Forbrukerorganisasjonene kunne få seg tillagt en avdeling hvor 

man plasserte advokater og økonomer som er eksperter på finanssaker. 

  

Opprettelsen av et Aksjetilsyn behøver ikke medføre de store kostnadene for Staten, men 

gevinsten kan bli stor dersom man kan få en øket troverdighet i Finansmarkedet. 

  

  

Med vennlig hilsen 

  

Per Bugge Asperheim, Bjarne Dahl, Arne Fjeldstad 

 

Kontaktadresse. 

Per Bugge Asperheim 

Gullbergs vei 5 B 

0375 Oslo 

 

22521366 

perbua@hotmail.com 

  

 


	Høringssvar -
	Difis rapport om gjennomgangen av forbrukerapparatet

