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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om
markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) inneholder regler om
markedsatferd i verdipapirmarkedet. Forordningen utfylles av flere nivå 2-rettsakter.
Med hjemmel i markedsmisbruksforordningen artikkel 32 femte ledd, har EUkommisjonen fastsatt gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015
om europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til
rapportering til vedkommende myndigheter av faktiske eller mulige overtredelser av
nevnte forordning.

Direktivet oppstiller detaljerte bestemmelser om rutiner og prosedyrer knyttet til
mottak og håndtering av rapportering etter markedsmisbruksforordningen artikkel 32.
I NOU 2017: 14 side 123 la Verdipapirlovutvalget til grunn at det ikke var nødvendig å
gjennomføre direktivet i lov eller forskrift, på grunn av bestemmelsenes karakter.

Blant annet på bakgrunn av korrespondanse med ESA, har departementet sett på
gjennomføringen på ny, og vurderer det foreløpig slik at det allikevel kan være grunn til
å fastsette nærmere forskriftsbestemmelser til gjennomføring av direktivet.
Departementet vektlegger også hensynet til tilgjengelighet og sammenheng i
regelverket i vurderingen av hvilke deler av direktivet som bør transformeres i
lov/forskrift. Nedenfor redegjøres det nærmere for de enkelte deler av
kommisjonsdirektivet og de foreslåtte forskriftsbestemmelsene.

EU vedtok i 2019 et nytt direktiv om vern av personer som varsler om brudd på
nærmere angitte deler av EU-lovgivningen (direktiv 2019/1937). Direktivet er under
vurdering i EFTA-statene og er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Enkelte bestemmelser i
direktivet har likhetstrekk med bestemmelser i kommisjonsdirektiv 2015/2392.
Ettersom kommisjonsdirektiv 2015/2392 er i kraft i EØS-avtalen, er det etter
departementets syn ikke hensiktsmessig å avvente behandling av direktiv 2019/1937.
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Departementet viser i denne sammenhengen også til at det ved kongelig resolusjon 3.
september 2021 ble oppnevnt et utvalg for å gjennomgå og revidere finanstilsynsloven.
Begge prosesser kan etter omstendighetene gjøre det naturlig å se på gjennomføringen
av direktiv 2015/2392 igjen på et senere tidspunkt, blant annet for å sikre en enhetlig
tilnærming og sammenheng i regelverket.
2 FORSKRIFTSHJEMMEL

Verdipapirhandelloven § 3-1 er bestemmelsen som inkorporerer
markedsmisbruksforordningen i norsk rett. § 3-1 fjerde ledd gir hjemmel til å gi
«utfyllende forskrifter til bestemmelsen her». I Prop. 96 LS (2018-2019) punkt 3.6
omtales systemet med nivå 2-rettsakter knyttet til blant annet
markedsmisbruksforordningen i tilknytning til denne forskriftshjemmelen.
Departementet legger til grunn at verdipapirhandelloven § 3-1 fjerde ledd første
punktum gir hjemmel til å gjennomføre direktiv 2015/2392 i forskrift. Departementet
legger også til grunn at verdipapirhandelloven § 19-1 femte ledd, som gir hjemmel til å
vedta nærmere bestemmelser om tilsynet med handelen i finansielle instrumenter, gir
hjemmel for å gjennomføre kommisjonsdirektivet i forskrift. Departementet mener
foreløpig at det mest hensiktsmessige er en egen forskrift om temaet. Alternativt kan
bestemmelsene innarbeides i verdipapirforskriften kapittel 17, som en ny del III.
3 GJELDENDE RETT

Gjeldende rett inneholder ikke lov eller forskriftsbestemmelser som er vedtatt med
bakgrunn i kommisjonsdirektiv 2015/2392. Generelle og spesielle regler av betydning
for saksbehandlingen finnes i henholdsvis forvaltningsloven, personopplysningsloven
og verdipapirhandelloven. Arbeidsmiljøloven inneholder også bestemmelser om vern av
varslere.

Relevante bestemmelser beskrives nærmere i punkt 4 i forbindelse med hver enkelt
direktivbestemmelse.
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4 OM KOMMISJONSDIREKTIV 2015/2392 OG FORSLAG TIL
FORSKRIFTSBESTEMMELSER
4.1

Innledning

Kommisjonsdirektivet inneholder en fortale og 14 artikler. Direktivet er inndelt i tre
kapitler. Kapittel I inneholder beskrivelse av direktivets formål og sentrale definisjoner.
Kapittel II gjelder framgangsmåter for mottak av rapporter om overtredelser og
oppfølging av dem. Kapittel III angir ulike sluttbestemmelser.
4.2

Kapittel I - direktivets formål og definisjoner

Direktivets bestemmelser
Direktivets formål er angitt i artikkel 1. Det fremkommer her at direktivet fastsetter
nærmere regler for framgangsmåtene angitt i markedsmisbruksforordningen artikkel
32 nr. 1, herunder ordninger for rapportering og oppfølging av rapporter samt tiltak for
vern av personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale, og tiltak for vern av
personopplysninger. Artikkel 32 nr. 1 i markedsmisbruksforordningen, som det vises
til, fastsetter at medlemsstatene skal påse at det etableres effektive ordninger som gjør
det mulig å rapportere om faktiske eller potensielle overtredelser av
markedsmisbruksforordningen.

I artikkel 2 defineres sentrale begreper i kommisjonsdirektivet. Bestemmelsen angir
definisjoner for begrepene «rapporterende person», «rapportert person» og «rapport om
overtredelse».
Forslag til forskriftsbestemmelser
Departementet foreslår å innta en bestemmelse om anvendelsesområde, som bygger på
beskrivelsen av formål i direktivets artikkel 1. I lys av prosessene som er beskrevet i
punkt 1, vurderes det ikke hensiktsmessig å foreslå regler med et bredere
anvendelsesområde enn det som følger av kommisjonsdirektivet. Videre foreslås en
bestemmelse med definisjoner av «rapporterende person», «rapportert person» og
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«rapport om overtredelse» i tråd med direktivets artikkel 2. Det vises til forslag til §§ 1
og 2 nedenfor.

4.3

Kapittel II - framgangsmåter for mottak av rapporter om overtredelser og
oppfølging av dem

4.3.1 Særskilt utpekte ansatte

Direktivets bestemmelser
Artikkel 3 i kommisjonsdirektivet fastsetter at medlemsstatene skal sikre at
vedkommende myndigheter har særskilt utpekte ansatte til å håndtere rapporter om
overtredelser. Disse skal ha opplæring i håndtering av rapporter om overtredelser og
ivareta flere oppgaver: de skal gi alle interesserte personer opplysninger om
framgangsmåtene for rapportering av overtredelser, de skal ta imot og følge opp
rapporter om overtredelser, og de skal opprettholde kontakt med den rapporterende
personen i tilfeller der vedkommende har identifisert seg.

Forslag til forskriftsbestemmelser
Det er ikke bestemmelser i gjeldende rett som legger føringer for hvem som kan ta
imot varsler om overtredelser. Departementet vektlegger hensynet til tilgjengelighet og
sammenheng i regelverket, når det foreløpig foreslås en forskriftsbestemmelse om
dette. Departementet foreslår at det inntas en bestemmelse som spesifiserer at
Finanstilsynet skal peke ut ansatte til oppfølging av disse oppgavene, og som skal ha
opplæring i behandling av denne type varsler. Det vises til forslaget til § 5.

4.3.2 Opplysninger om mottak av rapporter om overtredelser og oppfølgingen
av dem

Direktivets bestemmelser
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Artikkel 4 regulerer offentliggjøring av opplysninger om varslingsordningen.
Medlemsstatene skal sikre at de kompetente myndigheter offentliggjør opplysninger
om mottak av rapporter på deres hjemmesider. Opplysningene skal offentliggjøres i en
egen del som skal være lett å finne og identifisere.

Det skal i henhold til artikkel 4 nr. 2 opplyses om de aktuelle kanalene for varsling og
kommunikasjon, herunder telefonnummer med en angivelse av hvorvidt samtalen blir
lagret, og særskilte e-postadresser og postadresser, som er sikre og sikrer fortrolig
behandling, for å kontakte de særskilt utpekte ansatte. Videre skal det opplyses om
fremgangsmåtene som gjelder for varsling, ordningene for konfidensiell behandling,
fremgangsmåter for å verne personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale, og en
erklæring som tydelig angir at personer som gir opplysninger, ikke skal anses for å
bryte noen taushetsplikt og ikke pådrar seg ansvar i forbindelse med å gi opplysninger.

Forslag til forskriftsbestemmelser
Forvaltningsloven § 11 har bestemmelser om veiledningsplikt for forvaltningen.
Direktivet oppstiller imidlertid mer detaljerte føringer, og er av mer ubetinget karakter.
Departementet vektlegger også hensynet til tilgjengelighet, når det foreløpig foreslås
en forskriftsbestemmelse om informasjon til allmennheten. Se forslaget til § 8.
4.3.3 Framgangsmåter som gjelder for rapporter om overtredelser

Direktivets bestemmelser
Det følger av artikkel 5 at fremgangsmåtene, som skal beskrives på nettsiden i henhold
til artikkel 4, klart skal angi at rapporter om overtredelser også kan inngis anonymt, på
hvilken måte myndigheten kan kreve klargjøring/supplering av opplysningene som
rapporteres, tilbakemeldingen som vedkommende kan forvente å motta etter
rapporteringen, og de ordningene for konfidensiell behandling som gjelder for
rapporter om overtredelser, herunder en nærmere beskrivelse av under hvilke
omstendigheter konfidensielle opplysninger om en rapporterende person kan gis videre
i samsvar med artikkel 27, 28 og 29 i markedsmisbruksforordningen. Sistnevnte skal
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sikre at vedkommende er oppmerksom på de unntakstilfellene der konfidensiell
behandling av opplysninger ikke kan sikres. Eksempler på dette beskrives nærmere i
bestemmelsen.

Forslag til forskriftsbestemmelser
Departementet foreslår at artikkel 5 gjennomføres i en egen bestemmelse, og det vises
til forslaget til § 4. Departementet antar foreløpig at innholdet i artikkel 5 nr. 2 vil følge
av en lesning § 4 første ledd bokstav d, men imøteser gjerne høringsinstansenes syn på
dette.
4.3.4 Særskilte kommunikasjonskanaler

Direktivets bestemmelser
I henhold til artikkel 6 skal medlemsstatene sikre at vedkommende myndigheter
oppretter uavhengige og selvstendige kommunikasjonskanaler. Bestemmelsen angir
nærmere kriterier for at de særskilte kommunikasjonskanalene skal anses som
uavhengige og selvstendige.

De særskilte kommunikasjonskanalene skal gjøre det mulig å rapportere på følgende
måter: skriftlig i elektronisk form eller på papir, muntlig rapport per telefon, uansett om
det gjøres opptak eller ikke, og ved fysisk møte med de særskilt utpekte ansatte.

Informasjonen som foreskrives gitt i artikkel 4 nr. 2, se ovenfor i punkt 4.3.2, skal gis til
den rapporterende personen før myndigheten mottar rapporten om overtredelsen, eller
senest når den mottar den. Videre skal myndigheten sikre at en rapport om en
overtredelse som er mottatt på andre måter enn gjennom de særskilte
kommunikasjonskanalene, umiddelbart videresendes uten endringer til de særskilt
utpekte ansatte hos vedkommende myndighet gjennom særskilte
kommunikasjonskanaler.
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Forslag til forskriftsbestemmelser
Kommisjonsdirektivet gir detaljerte føringer for de særskilte kommunikasjonskanalene
og håndteringen av rapporter. Departementet foreslår at bestemmelsen innarbeides i
forskriften § 3.

4.3.5 Dokumentasjon av mottatte rapporter

Direktivets bestemmelser
Artikkel 7 fastsetter at alle rapporter om overtredelser som mottas, skal dokumenteres.
Mottak av skriftlige rapporter skal bekreftes umiddelbart ved den post- eller epostadresse som den rapporterende personen har oppgitt, med mindre den
rapporterende personen uttrykkelig har anmodet om noe annet, eller vedkommende
myndighet har grunn til å anta at en kvittering for mottak av en skriftlig rapport kan
medføre risiko for at den rapporterende personens identitet kan bli avslørt.

Artikkel 7 nr. 3 forskriver at dersom det brukes en telefonlinje med opptak til
rapportering om overtredelser, skal vedkommende myndighet ha rett til å dokumentere
den muntlige rapporten i form av et lydopptak av samtalen eller en fullstendig og
nøyaktig utskrift av samtalen utarbeidet av de særskilt utpekte ansatte. Dersom den
rapporterende personen har identifisert seg, skal han eller hun gis mulighet til å
kontrollere, rette opp og godkjenne utskriften av samtalen ved å undertegne den.

Artikkel 7 nr. 4 fastsetter at dersom det brukes en telefonlinje uten opptak til
rapportering av overtredelser, skal vedkommende myndighet ha rett til å dokumentere
den muntlige rapporten i form av et nøyaktig referat av samtalen utarbeidet av de
særskilt utpekte ansatte. Dersom den rapporterende personen har identifisert seg, skal
han eller hun gis mulighet til å kontrollere, rette opp og godkjenne referatet av
samtalen ved å undertegne det.
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Artikkel 7 nr. 5 fastsetter at når en person anmoder om et fysisk møte for å rapportere
en overtredelse, skal det sikres at et fullstendig og nøyaktig referat av møtet
oppbevares i en varig og tilgjengelig form. Myndigheten skal ha rett til å dokumentere
det fysiske møtet i form av et lydopptak av samtalen eller et nøyaktig referat av møtet.
Dersom den rapporterende personen har identifisert seg, skal han eller hun gis
mulighet til å kontrollere, rette opp og godkjenne referatet av samtalen ved å
undertegne det.

Forslag til forskriftsbestemmelser
Sammenliknet med alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningsloven og
behandling av personopplysninger i personvernforordningen, gir artikkel 7 detaljerte
føringer for dokumentasjon av rapporter om overtredelser, herunder om opptak av
samtaler. Departementet foreslår at bestemmelsen innarbeides i forskriften § 6.
4.3.6 Vern av personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale

Direktivets bestemmelser
Artikkel 8 fastsetter at det skal innføres framgangsmåter for å sikre effektiv
informasjonsutveksling og samarbeid mellom vedkommende myndigheter og andre
relevante myndigheter, som nærmere beskrevet i bestemmelsen. Framgangsmåtene
fastsatt skal minst sikre at rapporterende personer har tilgang til fyllestgjørende
informasjon og rådgivning om tilgjengelige midler og framgangsmåter som etter
nasjonal rett kan anvendes for å verne dem mot urettferdig behandling, herunder
framgangsmåter for å kreve økonomisk erstatning. Videre skal de sikre at
vedkommende myndigheter yter rapporterende personer effektiv bistand overfor andre
relevante myndigheter som deltar i beskyttelsen av personer som arbeider i henhold til
arbeidsavtale, herunder ved å bekrefte den rapporterende personens status som varsler
i arbeidstvister.

Forslag til forskriftsbestemmelser
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Departementet foreslår at de spesifikke kravene som fremgår av artikkel 8 andre ledd
transformeres i forskrift, se forslaget til § 7.

4.3.7 Framgangsmåter for vern av personopplysninger

Direktivets bestemmelser
Medlemsstatene skal etter artikkel 9 sikre at vedkommende myndigheter oppbevarer
dokumentasjonen nevnt punkt 4.3.5 i et konfidensielt og sikkert system. Systemet skal
være underlagt begrensninger som sikrer at opplysningene som lagres der, bare er
tilgjengelige for ansatte som trenger dem for å kunne utføre sitt arbeid.

Forslag til forskriftsbestemmelse
Prinsippene i denne artikkelen fremgår av forslaget til § 6 første ledd, og departementet
viser til dette forslaget.
4.3.8 Overføring av opplysninger innenfor og utenfor vedkommende myndighet

Direktivets bestemmelser
Medlemsstatene skal etter artikkel 10 sikre at vedkommende myndigheter har innført
egnede framgangsmåter for overføring av nærmere angitte personopplysninger både
innenfor og utenfor vedkommende myndighet, og at overføringen ikke, direkte eller
indirekte, avslører, eller på annet vis gjør det mulig å utlede, identiteten til den
rapporterende personen eller den rapporterte personen. Dette med mindre
overføringen skjer i samsvar med de ordningene for konfidensiell behandling som er
nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d).

Vurdering
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Departementet viser bestemmelsene om taushetsplikt i verdipapirhandelloven § 19-6
første ledd. Departementet kan foreløpig ikke se at artikkel 10 fordrer noen ytterligere
regulering i lov eller forskrift.
4.3.9 Framgangsmåter for vern av rapporterte personer

Direktivets bestemmelser
Artikkel 11 fastsetter at dersom de rapporterte personenes identitet ikke er offentlig
kjent, skal den berørte medlemsstaten sikre at deres identitet har minst det samme
vernet som personer som er gjenstand for undersøkelse av vedkommende myndighet.
Framgangsmåtene fastsatt i artikkel 9, se punkt 4.3.7, får også anvendelse på vernet av
identiteten til rapporterte personene.

Vurdering
Departementet viser bestemmelsene om taushetsplikt i verdipapirhandelloven § 19-6
første ledd, samt de generelle krav til lagring av informasjon som fremkommer av § 6.
Departementet kan foreløpig ikke se at artikkel 11 fordrer noen ytterligere regulering i
lov eller forskrift.
4.3.10 Vedkommende myndigheters gjennomgåelse av framgangsmåtene

Direktivets bestemmelser
Artikkel 12 gir anvisning på at vedkommende myndighet skal gjennomgå sine
prosedyrer jevnlig, og minst annethvert år.

Vurdering
Departementet kan foreløpig ikke se at det er nødvendig eller hensiktsmessig å
forskriftsfeste denne type bestemmelse.

4.4

Kapittel III – sluttbestemmelser
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Kapittel III angir sluttbestemmelser om innarbeiding i nasjonal lovgivning og
ikrafttredelse. Disse beskrives ikke nærmere her.

5 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Finanstilsynet følger allerede kommisjonsdirektivets bestemmelser. Departementet kan
ikke se at forskriftsfesting har vesentlige økonomiske eller administrative
konsekvenser for Finanstilsynet eller andre aktører.

6 FORSLAG TIL FORSKRIFT

Forskrift om rapportering om faktiske eller mulige overtredelser av
markedsmisbruksforordningen
Fastsatt av Finansdepartementet (…) med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om
verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 3-1 (4) og § 19-1 (5).

§ 1 Virkeområde

Forskriften fastsetter nærmere prosedyrer for mottak og behandling av rapporter om
overtredelse av markedsmisbruksforordningen, herunder tiltak for vern av personer
som arbeider i henhold til en arbeidsavtale, og tiltak for vern av personopplysninger.

§ 2 Definisjoner

(1) Med «rapporterende person» menes en person som rapporterer en faktisk eller
mulig overtredelse av markedsmisbruksforordningen til Finanstilsynet.
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(2) Med «rapportert person» menes en person som anklages av den rapporterende
personen for å ha begått eller ha til hensikt å begå en overtredelse av
markedsmisbruksforordningen.

(3) Med «rapport om overtredelse» menes en rapport inngitt av den rapporterende
personen til vedkommende myndighet om en faktisk eller mulig overtredelse av
markedsmisbruksforordningen.

§ 3 Mottak av rapporter om overtredelser

(1) Rapporter om overtredelser skal kunne inngis til Finanstilsynet:
a. via telefon,
b. ved skriftlig rapport i elektronisk form eller i papirform, og
c. ved personlig møte med særskilt ansatte i henhold til § 5.

(2) Finanstilsynet skal sørge for at de kommunikasjonskanalene som brukes for
rapporter om overtredelser i henhold til første ledd er:
a. atskilt fra Finanstilsynets øvrige kommunikasjonskanaler,
b. innrettet og driftet på en måte som sikrer at den mottatte informasjonen forblir
fullstendig, og at dens integritet og konfidensialitet bevares, og som hindrer
adgang for uautoriserte ansatte, og
c. muliggjør dokumentasjon av opplysninger med henblikk på eventuelle
ytterligere undersøkelser.

(3) Den rapporterende personen skal få informasjonen nevnt i § 8 før rapport om
overtredelse mottas eller senest når den mottas.

(4) Dersom Finanstilsynet mottar rapport om overtredelser på andre måter enn det som
er angitt i andre ledd, skal rapporten umiddelbart videresendes uten endringer til de
særskilt utpekte ansatte gjennom kanalene angitt i andre ledd.
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§ 4 Fremgangsmåter som gjelder for rapporter om overtredelser

Finanstilsynet skal ha prosedyrer som gjelder for rapporter om overtredelse. Av disse
prosedyrene skal det fremgå:
a. at rapporter om overtredelser kan inngis anonymt,
b. på hvilken måte Finanstilsynet kan kreve klargjøring eller supplering av
opplysningene,
c. typen, innholdet i og tidsrammen for tilbakemelding om utfallet av rapporten om
overtredelse, som den rapporterende personen kan forvente å motta, og
d. de ordningene for konfidensiell behandling som gjelder for rapporter om
overtredelser, herunder en nærmere beskrivelse av under hvilke
omstendigheter konfidensielle opplysninger om en rapporterende person kan
gis videre i samsvar med artikkel 27, 28 og 29 i markedsmisbruksforordningen.

§ 5 Særskilt utpekte ansatte til å motta og behandle rapporter om overtredelser

(1) Finanstilsynet skal peke ut særskilte ansatte til å ta imot og følge opp rapporter om
overtredelser. Disse personene skal ha opplæring i håndtering av rapporter om
overtredelser.
(2) De særskilt utpekte ansatte skal gi interesserte personer opplysninger om
fremgangsmåtene for rapportering av overtredelser, ta imot og følge opp rapporter om
overtredelser og holde kontakt med den rapporterende personen i tilfeller der
vedkommende har identifisert seg.

§ 6 Dokumentasjon av mottatte rapporter

(1) Finanstilsynet skal dokumentere alle mottatte rapporter om overtredelser.
Dokumentasjonen skal lagres i et sikkert system der konfidensialitet ivaretas, og slik at
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tilgang for ansatte er begrenset til dem som trenger opplysningene for å kunne utføre
sitt arbeid.

(2) Finanstilsynet skal umiddelbart bekrefte mottak av rapporter om overtredelser til
den adresse som er oppgitt av den rapporterende personen, med mindre vedkommende
uttrykkelig har anmodet om noe annet eller Finanstilsynet har grunn til å anta at en
bekreftelse kan medføre risiko for at den rapporterende personens identitet kan bli
avslørt.

(3) Finanstilsynet kan dokumentere varsel over telefon eller i møte gjennom opptak
eller nøyaktig nedtegnelse foretatt av særskilt utpekte ansatte. Dersom den
rapporterende personen har identifisert seg, skal vedkommende gis anledning til å
kontrollere, rette opp og godkjenne nedtegnelser ved underskrift.

§ 7 Beskyttelse av personer som arbeider i henhold til en arbeidsavtale

Finanstilsynet skal sørge for at den som rapporterer om overtredelse, har tilgang til
fyllestgjørende veiledning om nasjonale midler og framgangsmåter for vern mot
urettferdig behandling, herunder framgangsmåter for å kreve erstatning. Finanstilsynet
skal bistå den rapporterende personen i kontakt med andre relevante myndigheter som
deltar i beskyttelsen av personer mot urettferdig behandling, herunder ved å bekrefte
statusen som varsler i arbeidstvister.

§ 8 Informasjon til allmennheten

(1) Finanstilsynet skal publisere informasjon om mottak av rapporter om overtredelser
på sin nettside. Informasjonen skal publiseres i en egen, identifiserbar og tilgjengelig
del av nettstedet.

(2) Informasjonen skal omfatte følgende:
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a. kommunikasjonskanalene som er etablert i henhold til § 3, herunder særskilte epostadresser og postadresser, samt telefonnummer med en angivelse av om
samtaler blir tatt opp eller ikke,
b. prosedyrer som gjelder for rapporter om overtredelser i henhold til § 4, samt
prosedyrer for beskyttelse av personer som arbeider i henhold til en
arbeidsavtale, og
c. en erklæring som gjør det klart at personer som varsler i samsvar med
forordning (EU) nr. 596/2014, ikke skal anses å ha brutt taushetsplikten i
henhold til avtale eller lov eller forskrift, og ikke pådrar seg noen form for ansvar
i forbindelse med slik utlevering av opplysninger.

§ 9 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.
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