
Lovvedtak 43
(2013–2014)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 116 L (2013–2014), jf. Prop. 188 L (2012–2013)

I Stortingets møte 20. mars 2014 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, opp-
gjør av eiendomshandler mv.) 

I

I lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finans-
institusjoner mv. (finanstilsynsloven) gjøres følgen-
de endring:

§ 7 første ledd nytt syvende punktum skal lyde:

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen og forvalt-
ningslovens bestemmelser gjelder også for personer
og institusjoner utenfor Finanstilsynet som mottar
opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt fra
Finanstilsynet.

II

I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og penge-
vesenet mv. (sentralbankloven) gjøres følgende end-
ringer:

§ 12 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Taushetsplikt etter første punktum gjelder også for
enhver som utfører tjeneste eller arbeid for departe-
mentet, Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
og Finanstilsynet når departementet, Etikkrådet eller
Finanstilsynet mottar opplysninger som nevnt i første
punktum.

§ 12 annet ledd første og annet punktum skal lyde:

Taushetsplikt etter foregående ledd og forvalt-
ningslovens bestemmelser gjelder ikke overfor de-
partementet, Etikkrådet for Statens pensjonsfond ut-
land, Finanstilsynet, andre EØS-staters sentralbanker
eller finanstilsynsmyndigheter, eller internasjonale

organisasjoner som Norges Bank er medlem av eller
samarbeider med. Utlevering av opplysninger under-
lagt taushetsplikt til internasjonale organisasjoner
som Norges Bank er medlem av eller samarbeider
med, kan bare skje dersom opplysningene underleg-
ges en tilsvarende taushetsplikt hos organisasjonen
som mottar opplysningene.

§ 12 annet ledd nåværende annet punktum blir nytt
tredje punktum.

III

I lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet
og finansinstitusjoner (finansiseringsvirksomhetslo-
ven) gjøres følgende endringer:

Ny § 2-12b skal lyde:

§ 2-12b Nemndbehandling av tvister

Kongen kan ved forskrift bestemme at finansin-
stitusjoner skal være tilsluttet en klagenemnd som
nevnt i finansavtaleloven § 4 eller forsikringsavtale-
loven § 20-1.

En finansinstitusjon skal, dersom den ikke følger
en uttalelse fra en klagenemnd som nevnt i første ledd
i tvist med en kunde som er forbruker, dekke egne og
motpartens nødvendige sakskostnader ved domstols-
behandling i første instans av samme tvist mellom de
samme partene. Første punktum gjelder tilsvarende
for behandling i høyere rettsinstanser dersom finans-
institusjonen er den ankende part. Reglene i tvistelo-
ven § 10-5 om sakskostnader i småkravprosess kom-
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mer ikke til anvendelse ved beregning av nødvendige
sakskostnader.

Kongen kan gi forskrift til utfylling og gjennom-
føring av bestemmelsene i annet ledd.

§ 4b-1 fjerde ledd skal lyde:

Reglene i § 2-12b gjelder tilsvarende for beta-
lingsforetak og filialer av utenlandske foretak som
nevnt i annet ledd.

§ 4c-3 første ledd skal lyde:

Reglene i §§ 2-2 til 2-5, § 2-12b, § 3-2, § 3-6 samt
§§ 3-8 til 3-15 og § 4b-4 gjelder tilsvarende for e-
pengeforetak.

IV

I lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle
instrumenter (verdipapirregisterloven) gjøres følgen-
de endringer:

Kapittel 8 overskriften skal lyde:

Kapittel 8. Taushetsplikt og innsynsrett mv.

Ny § 8-3 skal lyde:

§ 8-3 Opplysninger til bruk for forskning

Finanstilsynet kan bestemme at et verdipapirre-
gister kan gi opplysninger til bruk for forskning uten
hinder av taushetsplikt etter § 8-1, når det finnes ri-
melig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for
andre interesser.

Til vedtak som nevnt i første ledd kan det stilles
vilkår om blant annet hvem som skal ha ansvar for
opplysningene, og hvem som skal ha tilgang til dem,
om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt mate-
riale, om sletting av avskrifter, om hvorvidt forskerne
skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente
nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysnin-
ger om, og om bruken av opplysninger for øvrig.

Begjæring om dispensasjon fra taushetsplikten i
medhold av første ledd skal sendes verdipapirregis-
teret, som skal gi en tilrådning i saken til Finanstilsy-
net.

Kongen kan gi forskrift til utfylling og gjennom-
føring av bestemmelsene i paragrafen her.

Ny § 8-4 skal lyde:

§ 8-4 Forskeres taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbin-
delse med forskning som et verdipapirregister i med-
hold av § 8-3 første ledd har gitt opplysninger under-
lagt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får ad-
gang eller kjennskap til disse opplysningene.

Opplysningene kan bare brukes til forskning og i
samsvar med opplyst formål og de vilkår som måtte
være fastsatt etter § 8-3 annet ledd.

Taushetsplikten er ikke til hinder for
1) at opplysningene gjøres kjent for dem som opp-

lysningene direkte gjelder, eller for andre i den
utstrekning de som har krav på taushet samtyk-
ker,

2) at opplysningene brukes når behovet for beskyt-
telse må anses ivaretatt ved at de gis i statistisk
form, eller ved at individualiserende kjennetegn
utelates på annen måte.
Verdipapirregisteret skal før utlevering av opp-

lysningene gjøre mottakerne av opplysningene kjent
med taushetsplikten og straffebestemmelsen i § 10-4
annet punktum. Verdipapirregisteret kan kreve
skriftlig erklæring om at mottakerne av opplysninge-
ne kjenner og vil overholde reglene.

Kongen kan gi forskrift til utfylling og gjennom-
føring av bestemmelsene i paragrafen her.

Nåværende § 8-3 blir ny § 8-5.

Nåværende § 8-4 blir ny § 8-6.

§ 10-4 nytt annet punktum skal lyde:

På samme måte straffes den som forsettlig eller
uaktsomt overtrer § 8-4 om taushetsplikt eller vilkår
etter § 8-3 annet ledd, eller forskrifter gitt med hjem-
mel i §§ 8-3 eller 8-4, eller som medvirker til slik
overtredelse.

V

I lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet gjøres
følgende endringer:

§ 6 overskriften skal lyde:

Forholdet til annen lovgivning, taushetsplikt mv.

§ 6 første ledd skal lyde:

Forvaltningsloven gjelder ikke for Folketrygd-
fondet. Forvaltningslovens bestemmelser om inhabi-
litet gjelder likevel for Folketrygdfondets tillitsvalg-
te, ansatte og andre som utfører tjenester eller arbeid
for Folketrygdfondet.

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Fol-
ketrygdfondet, plikter å hindre at andre får adgang
eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse
med tjenesten eller arbeidet får vite om Folketrygd-
fondets eller andres forretningsmessige forhold eller
om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder
ikke overfor departementet. Tilsvarende taushets-
plikt som følger av første punktum, gjelder enhver
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som utfører tjeneste eller arbeid for departementet.
Forvaltningsloven § 13 annet og tredje ledd og §§ 13
a til 13 e får anvendelse.

Nåværende § 6 annet ledd blir nytt tredje ledd.

VI

I lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling gjøres
følgende endringer:

§ 3-2 skal lyde:

§ 3-2 Forvaltning og behandling av klientmidler

(1) Foretak og advokater som driver eiendoms-
megling, jf. § 2-1, skal holde klientmidler adskilt fra
egne midler og andre midler som ikke tilhører klien-
ter.

(2) Klientmidler tilhører den som har innbetalt
eller overlevert disse til foretaket eller advokaten,
inntil de er brukt på den måten som er avtalt.

(3) Kreditorer kan kun søke dekning i kjøpesum-
men som er oppbevart i henhold til første ledd der-
som beløpet tilhører debitor på beslagstiden, jf. dek-
ningsloven § 2-2, og betingelsene for frigivelse som
gjelder mellom partene i handelen, er oppfylt.

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nær-
mere regler om behandling av klientmidler.

§ 6-9 nytt tredje ledd skal lyde:

(3) Oppdragstakere som forestår oppgjør, skal
sørge for at kjøperen har fått rettsvern for sitt erverv
før kjøpesummen disponeres på vegne av selgeren.
Departementet kan gi nærmere regler i forskrift om
gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, her-
under unntak fra regelen i første punktum.

VII

I lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (ver-
dipapirhandelloven) gjøres følgende endringer:

§ 8-1 første og annet ledd skal lyde:

(1) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder ansatte
i:
1. verdipapirforetak og deres tilknyttede agenter,
2. forvaltningsselskaper for verdipapirfond,
3. finansinstitusjoner,
4. foretak som inngår i finanskonsern med unntak

av eiendomsmeglingsselskaper og inkassosel-
skaper,

5. pensjonskasser og
6. Innovasjon Norge, Statens nærings- og utvik-

lingsfond, Husbanken, Folketrygdfondet og Nor-
ges Bank, 

som normalt har innsyn i eller arbeider med investe-
ringstjenester eller forvaltning av finansielle instru-
menter for foretaket eller foretakets kunders regning.

(2) Departementet kan i forskrift bestemme at be-
stemmelsene i dette kapittel skal gjelde for andre an-
satte som arbeider med forvaltningen av offentlige
midler og ansatte i offentlige institusjoner som driver
finansieringsvirksomhet, enn de som er nevnt i første
ledd nr. 6.

§ 8-3 første ledd første punktum skal lyde:

Ansatte i foretak som nevnt i § 8-1 første ledd nr.
2 til 6, kan ikke ved handel for egen regning benytte
verdipapirforetak som regelmessig yter investerings-
tjenester av vesentlig omfang overfor arbeidsgiverfo-
retaket.

Ny § 10-16a skal lyde:

§ 10-16a. Nemndbehandling av tvister

Finansieringsvirksomhetsloven § 2-12b gjelder
tilsvarende for verdipapirforetak.

VIII

I lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond
(verdipapirfondloven) gjøres følgende endringer:

§ 1-2 første ledd nr. 9 underpunkt nr. 4 skal lyde:

4. selskap hvor vedkommende selv eller noen som
er nevnt i nr. 1, 2 eller 5 har slik innflytelse som
nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven § 1-3
annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd,
eller selskap hvor vedkommende selv eller noen
som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5 har eller kontrolle-
rer minst 20 prosent av stemmerettighetene eller
selskapets kapital, og 

§ 2-13 nytt tredje ledd skal lyde:

(3) Finansieringsvirksomhetsloven § 2-12b gjel-
der tilsvarende for forvaltningsselskap.

§ 4-10 første ledd skal lyde:

(1) Forvaltningsselskapet skal føre et andelseier-
register der andelseierne er angitt med navn, fødsels-
dato eller organisasjonsnummer, adresse og nummer
på andelene.

§ 5-6 første ledd nr. 1 skal lyde: 

1. at fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsip-
pene som er fastsatt i fusjonsavtalen for verdset-
ting av fondenes eiendeler og eventuelle forplik-
telser, jf. § 5-3 annet ledd nr. 4, 

§ 6-18 femte ledd skal lyde:

(5) Departementet kan gi forskrift om avtalen, in-
terne forretningsregler og koordineringstiltak etter
tredje ledd.
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§ 7-2 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Finanstilsynet kan samtykke til at spesialfond
fraviker bestemmelsen i § 6-9.

IX

Ikrafttredelse og overgangsregler

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelse-
ne til forskjellig tid.

2. Departementet kan fastsette overgangsregler.

Olemic Thommessen
president


