
 

 

 

 

 

FINANSTILSYNET 

Revierstredet 3 

Postboks 1187 Sentrum 

0107 Oslo  

 

 

 

Telefon 22 93 98 00 

Telefaks 22 63 02 26 

 

 

post@finanstilsynet.no 

www.finanstilsynet.no 

 

Saksbehandler 

Brita Daae Hrenovica 

Dir. tlf  22 93 98 00 

 

  

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 OSLO 

 
 
 
 

 

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE  DATO 

18/3310   27.04.2018 
 
 
 

Høring - NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av 

utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR 

 

1. Innledning 

 

Det vises til verdipapirlovutvalgets fjerde utredning til Finansdepartementet (NOU 2018:1), som er 

sendt på høring med frist 30. april 2018. 

 

Finanstilsynet vil kommentere utvalgets forslag som omfatter nasjonale reguleringsvalg. I punkt 2 

omtales utvalgets forslag til videreføring av gjeldende regler om verdipapirforetaks tilknyttede 

agenter, mens utvalgets forslag til endringer i reglene om revisjonsutvalg for utstedere av verdipapirer 

som er notert på regulert marked, omtales i punkt 3. I punkt 4 omtales utvalgets forslag på øvrige 

punkter der det er åpnet for nasjonale reguleringsvalg. 

 

2. Tilknyttede agenter 

 

Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner med tillatelse til å yte investeringstjenester (heretter omtalt 

som verdipapirforetak) kan benytte tilknyttede agenter til å tilby nærmere bestemte tjenester, jf. 

verdipapirhandelloven § 10-16.  

 

I verdipapirforskriften § 10-42 er det fastsatt begrensninger i verdipapirforetaks adgang til å benytte 

tilknyttede agenter. Det følger av bestemmelsen at verdipapirforetak ikke kan inngå agentavtaler som 

omfatter flere personer enn 50 prosent av antall fast ansatte i verdipapirforetaket. Dette gjelder ikke 

der agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsforetak. Videre er det i § 10-42 til § 10-46 fastsatt 

enkelte presiseringer knyttet til kravene til agentavtalen, nærmere kvalifikasjonskrav til daglig og 

faktisk leder av agenter som er foretak, begrensninger i agentens og dens ansattes adgang til å drive 

annen næringsvirksomhet og krav til registrering av agenten. Gjeldende bestemmelser i 

verdipapirforskriften er en særnorsk regulering. 

 

Nasjonale myndigheter har etter MiFID II – som etter MiFID I – anledning til å fastsette strengere 

regler for tilknyttede agenter som er registrert innenfor dets jurisdiksjon. Verdipapirlovutvalget har i 

NOU 2018:1 foreslått å videreføre gjeldende regler.  

 

Reglene om tilknyttede agenter gjelder også for forvaltningsselskaper for verdipapirfond, jf. 

verdipapirfondforskriften § 1-3. Begrensningen i antall agenter til inntil 50 prosent av antall fast 
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ansatte i foretaket gjelder imidlertid ikke for forvaltningsselskapene, jf. verdipapirforskriften § 10-42 

fjerde ledd. Ved vedtakelsen av reglene i verdipapirforskriften § 10-42 til § 10-46 ble det ikke ansett 

å foreligge noe behov for dette. 

 

Finanstilsynet er enig i at gjeldende bestemmelser i verdipapirforskriften § 10-42 til § 10-46 om 

tilknyttede agenter bør videreføres. Finanstilsynet mener imidlertid at Finansdepartementet bør 

fastsette ytterligere begrensninger i verdipapirforetaks adgang til å benytte agenter. Videre mener 

Finanstilsynet at personkretsen for gjeldende egnethetskrav bør utvides til også å gjelde 

styremedlemmer og eiere av betydelig eierandel i tilknyttede agenter som er foretak.  

 

Verdipapirforetaks adgang til å benytte agenter 

Agenter tilbyr investeringstjenester under tillatelsen til verdipapirforetaket, og verdipapirforetaket 

står ansvarlig for agentens virksomhet. Finanstilsynets erfaring er at det i praksis har vist seg krevende 

for verdipapirforetakene å ha kontroll med at tilknyttede agenter etterlever de krav som stilles til 

virksomheten, særlig reglene som skal sikre investorbeskyttelse. Agenter har også ofte vært benyttet 

av foretak som ikke har hatt like stor oppmerksomhet på regulatoriske krav og investorbeskyttelse. 

Erfaringene er basert både på klager Finanstilsynet har mottatt, og stedlige tilsyn hos 

verdipapirforetak. Gjeldende begrensninger i antall personer i verdipapirforetakets tilknyttede agenter 

har etter Finanstilsynets erfaring ikke vært tilstrekkelig til å forebygge brudd på reglene om 

investorbeskyttelse.  

 

Finanstilsynet mener på denne bakgrunn at Finansdepartementet bør fastsette at verdipapirforetak 

kun kan ha én tilknyttet agent. Begrensningen bør etter Finanstilsynets vurdering imidlertid ikke 

gjelde der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsforetak. Kredittinstitusjoner og 

forsikringsforetak er underlagt tilsyn og har strenge krav til intern kontroll og styrende organer.  

 

Begrensningen bør ikke gjelde forvaltningsselskaper for verdipapirfond. I likhet med vurderingene 

da dagens regler ble fastsatt, ser Finanstilsynet ikke behov for å begrense antall tilknyttede agenter til 

forvaltningsselskapene. Forvaltningsselskapene har et svært begrenset tjenestespekter, som i praksis 

kun er knyttet til verdipapirfondsandeler. Finanstilsynet har heller ikke erfart problemer med 

forvaltningsselskapenes agenter. For øvrig er det i dag hovedsakelig ett forvaltningsselskap som har 

tilknyttede agenter, og disse agentene er alle kredittinstitusjoner.  

 

I Finanstilsynets register over tilknyttede agenter er det i dag registrert totalt 101 agenter til norske 

verdipapirforetak. 67 av disse agentene er kredittinstitusjoner eller forsikringsforetak. To 

verdipapirforetak har i dag mer enn én tilknyttet agent. Disse har syv agenter hver. Én 

kredittinstitusjon med tillatelse til å yte investeringstjenester har tilknyttede agenter. Samtlige av disse 

agentene er imidlertid kredittinstitusjoner eller forsikringsforetak, og forslaget vil derfor ikke få 

betydning for dette foretaket. Finanstilsynet har i løpet av de senere år hatt stor oppmerksomhet rettet 

mot verdipapirforetakenes bruk av agenter. Det kan se ut til at bruken av agenter som opererer på 

vegne av verdipapirforetak uten annen konsesjon, etter hvert er blitt redusert.  

 

Innføring av en grense på én tilknyttet agent, vil altså innebære at to verdipapirforetak må avvikle 

flertallet av sine agentforhold. Etter Finanstilsynets vurdering må hensynet til investorbeskyttelsen 

her imidlertid veie tyngre.  

 

 



FINANSTILSYNET SIDE 3 AV 5 

 

Personkrets for egnethetskrav til agenter 

Hensynet til investorbeskyttelse begrunner også reglene i verdipapirforskriften § 10-43 om krav til 

kvalifikasjoner og skikkethet til leder av en tilknyttet agent som er foretak. Samtlige tilknyttede 

agenter registrert i Finanstilsynets register per i dag er foretak, med unntak av én. Kravene gjelder i 

dag daglig leder eller eventuell annen person i agentvirksomheten som faktisk leder virksomheten. 

Styremedlemmer og eiere er ikke omfattet av kravene. Finanstilsynet har erfart at personer som har 

vært involvert i foretak som har fått sin tillatelse til å yte investeringstjenester tilbakekalt, trer inn 

som styremedlem eller har eierandeler i tilknyttede agenter. Tilknyttede agenter er ofte små, og roller 

som styremedlem eller eier i en tilknyttet agent vil normalt innebære en betydelig innflytelse på 

virksomheten. Hensynet til investorbeskyttelse tilsier derfor etter Finanstilsynets vurdering at 

kvalifikasjonskrav og krav til skikkethet også bør gjelde styremedlemmer og eiere i den tilknyttede 

agenten. Finanstilsynet mener at kravene til eiere kun bør gjelde eiere med betydelig eierandel i den 

tilknyttede agenten, slik dette er definert i verdipapirhandelloven § 2-4 femte ledd.  

 

3. Revisjonsutvalg – sanksjoner 

 

Etter artikkel 41 i EU-direktiv 2006/43 (revisjonsdirektivet) skal foretak av allmenn interesse ha 

revisjonsutvalg. Plikten til å ha revisjonsutvalg er inntatt i børsforskriften § 1 andre ledd, allmenn-

aksjeloven § 6-41 og finansforetaksloven § 8-18. Til en viss grad er plikten til å ha revisjonsutvalg 

overlappende regulert. For eksempel følger det både av allmennaksjeloven og børsforskriften at et 

allmennaksjeselskap skal ha revisjonsutvalg dersom det har utstedt verdipapirer notert på regulert 

marked. Børsforskriftens bestemmelser vil også omfatte aksjeselskaper og utenlandske utstedere som 

har utstedt verdipapirer notert på regulert marked. Reglene om revisjonsutvalg i børsforskriften 

omfatter derfor flere foretak enn det som følger av allmennaksjeloven. 

 

Det kan være uheldig at samme spørsmål er regulert i flere regelsett. Den uheldige situasjonen 

synliggjøres blant annet ved at finansforetakslovens unntak fra plikten til å ha revisjonsutvalg ikke 

passer fullt ut med børsforskriftens bestemmelser. Et kredittforetak som utsteder obligasjoner med 

fortrinnsrett, trenger ikke å ha revisjonsutvalg med mindre Finanstilsynet bestemmer annet, jf. 

finansforetaksloven § 8-18 andre ledd bokstav b. Dersom disse obligasjonene er notert på regulert 

marked, kan det oppstå tvil hvilke regler som skal gjelde. En naturlig tolkning ut fra prinsippet om at 

en spesiell regel får forrang foran en generell regel ved motstrid, tilsier etter Finanstilsynet vurdering 

at børsforskriftens krav vil gjelde, i og med at børsforskriften kan sies å være mer spesiell enn 

finansforetaksloven i dette tilfellet. Etter revisjonsdirektivet ser det imidlertid ut til at kredittforetak 

som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, kan bli unntatt kravet om revisjonsutvalg selv om 

obligasjonene handles på regulert marked, se artikkel 39 nr. 3 bokstav c. 

 

Finanstilsynet mener det bør foretas en teknisk opprydning i det gjeldende regelverket om plikt til å 

ha revisjonsutvalg. 

 

Etter Finanstilsynets oppfatning er det behov for å kunne sanksjonere brudd på plikten til å ha 

revisjonsutvalg. En mulighet er å suspendere eller stryke de aktuelle finansielle instrumentene fra 

handel, jf. børsloven § 25, men dette kan etter forholdene være et uhensiktsmessig virkemiddel. 

Forslaget fra Revisorlovutvalget i NOU 2017: 15 er å innføre hjemler i verdipapirhandelloven § 17-5 

og finansforetaksloven § 22-4 slik at Finanstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr til allmenn-

aksjeselskap og finansforetak som ikke har oppfylt sin plikt til å ha revisjonsutvalg. Andre utstedere 

faller etter dette utenfor. Det kan for eksempel være aksjeselskap som har børsnoterte obligasjoner, 
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eller utenlandske foretak. For å kunne reagere på disse foretakenes brudd på plikten til å ha 

revisjonsutvalg mener Finanstilsynet at Revisorlovutvalgets forslag til § 17-5 i verdipapirhandelloven 

bør utvides slik at Finanstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr til alle typer utstedere. Finanstilsynet 

følger allerede opp utstedernes finansielle rapportering og kan derfor som ledd i denne oppfølingen 

kontrollere om utstederne har pliktig revisjonsutvalg. 

 

Verdipapirlovutvalget foreslår i NOU 2018: 1 å ikke videreføre gjeldende børsforskrifts § 31 første 

ledd, som gir et regulert marked mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr til utstedere ved alle slags 

brudd på bestemmelsene i børsloven eller børsforskriften eller ved vesentlige brudd på det regulerte 

markedets regler og forretningsvilkår. Etter gjeldende rett kan dermed det regulerte markedet 

bestemme at en utsteder skal betale overtredelsesgebyr dersom foretaket ikke har oppfylt sin plikt til 

å ha revisjonsutvalg. Verdipapirlovutvalget anbefaler i utkastets § 12-5 første ledd at det regulerte 

markedets adgang til å ilegge overtredelsesgebyr begrenses til brudd på: 

 

• verdipapirhandelloven § 12-2 syvende ledd (brudd på opplysningsplikt) 

• den foreslåtte forskriftens § 13-4 (aksjers frie omsettelighet) og § 13-12 (god børsskikk) og 

• ved brudd på markedets regler og forretningsvilkår. 

 

Utvalget begrunner på side 26 (punkt 3.2.3.3) i utredningen hvorfor det ikke er hensiktsmessig at 

brudden på plikten til å ha revisjonsutvalg skal være omfattet av de pliktreglene der et regulert marked 

kan ilegge overtredelsesgebyr. Utvalget kommenterer ikke hvilke andre organer som eventuelt bør 

kunne sanksjonere brudd på reglene. 

 

Dersom Revisorlovutvalgets forslag til endring av verdipapirhandelloven gjennomføres slik at 

Finanstilsynet bare får hjemmel til å ilegge allmennaksjeselskap overtredelsesgebyr for manglende 

revisjonsutvalg, bør sanksjonshjemmelen i utkastets § 12-5 første ledd utvides til også å omfatte 

utkastets § 12-1 andre ledd andre punktum. Dermed kan det reageres overfor alle typer utstedere uten 

pliktig revisjonsutvalg, ikke bare allmennaksjeselskap og finansforetak. 

 

 

4. Øvrige nasjonale valg 

 

4.1 Dokumentasjon av telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon 

 

I MiFID II er det, i likhet med det som fulgte av MiFID I, åpnet for at nasjonale myndigheter kan ha 

strengere regler om lydopptak mv. enn det som følger av direktivet. Dette handlingsrommet er 

benyttet i gjeldende regler. En hjemmel for videreføring av gjeldende forskriftsbestemmelser ble 

foreslått i NOU 2017:1. Verdipapirlovutvalget har i NOU 2018:1 foreslått at gjeldende norske 

forskriftsbestemmelser videreføres. Finanstilsynet støtter forslaget.  

 

4.2 Vederlag fra andre enn kunden 

 

Det følger av utkast til lovregler som gjennomfører MiFID II (NOU 2017: 1) at verdipapirforetak 

som yter aktiv forvaltning eller uavhengig investeringsrådgivning, ikke kan motta og beholde 

vederlag fra andre enn kunden. Dette gjelder etter MiFID II og lovforslaget ikke "mindre 

naturalytelser" som er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden og ikke er egnet til å 

svekke foretakets evne til å ivareta kundes interesser, forutsatt at det gis tydelig informasjon om disse 
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ytelsene. I kommisjonsdirektivet til MiFID II er det opplistet en rekke ytelser som skal regnes som 

"mindre naturalytelser". Disse er i NOU 2018:1 foreslått listet opp i verdipapirforskriften. 

Kommisjonsdirektivet åpner for at nasjonale myndigheter kan angi flere ytelser enn de som er listet 

opp i kommisjonsdirektivet.  

 

Verdipapirlovutvalget har i NOU 2018:1 vurdert om andre konkrete naturalytelser enn de som er 

regnet opp i direktivet, bør angis, men har ikke funnet det hensiktsmessig å innta flere spesifikke 

ytelser i den aktuelle bestemmelsen i verdipapirforskriften. Utvalget foreslår å innta et skjønnsmessig 

unntak for "andre naturalytelser av ubetydelig verdi som kan bedre kvaliteten på tjenesten som ytes 

til en kunde, og som er av et slikt omfang og en art at det ikke er sannsynlig at de vil hindre 

verdipapirforetaket i å opptre i kundens interesse". 

 

Finanstilsynet er ikke kjent med eksempler på spesifikke naturalytelser som bør inntas ut over de 

ytelsene som er angitt i kommisjonsdirektivet. Etter Finanstilsynets vurdering vil et skjønnsmessig 

unntak bidra til at bestemmelsen kan praktiseres fleksibelt, innenfor de begrensninger som følger av 

kommisjonsdirektivet. Finanstilsynet støtter derfor Verdipapirlovutvalgets forslag. 

 

 

For Finanstilsynet  

 

Anne Merethe Bellamy  

direktør  Gry Evensen Skallerud 

 seksjonssjef 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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