
Torsdag den 19. august 1993 kl. 10
Sektionsmøde

Den offentlige kontrol med
finansmarkederne

(Se bilag 12)

Debatleder: Rättspresident Jan Francke, Sverige
Beretning: Fuldmægtig Birgitte Bundgaard

Debatlederen, rättspresident Jan Francke, Sverige indledte mødet med
at konstatere, at emnet for sektionsmødet både er meget aktuelt og
indeholder mange juridiske og politiske aspekter. Herefter præsente-
rede han referenten, lagman Anders Nordström, Sverige, og korreferen-
ten, professor, dr.jur. Erling Selvig, Norge.

Referenten, lagman Anders Nordström, Sverige indledte sit indlæg med
at konstatere, at emnet for sektionsmødet er meget omfattende, men
at hovedspørgsmålene er:

1) Hvad er egentlig den offentlige kontrol med finansmarkederne,
2) hvilke opgaver har inspektionsmyndigheden,
3) hvilken opgave har staten, og
4) hvorledes kommer det til udtryk i forfatningen, hvad inspektions-

myndigheden skal gøre, og derved hvilke opgaver og hvilket ansvar
den har.

Den manglende stabilitet på de finansielle markeder inden for de
sidste par år har gjort, at den offentlige kontrol er kommet i centrum.
Den finansielle krise i Sverige har vist nogle svaghedstegn ved specielt
Finansinspektionen i Sverige. Man må derfor i hvert fald i Sverige
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påbegynde en diskussion om, hvad den offentlige kontrol er for noget,
og hvorledes den skal udøves.

Finansinspektionen i Sverige er en forvaltningsmyndighed med
store magtbeføjelser. Lovgivningen vedrørende den offentlige kontrol
af finansmarkederne er præget af det synspunkt, at stabiliteten på
markederne specielt vedrørende betalingsformidling er af så stor sam-
fundsmæssig betydning, at staten må tage ansvar for dette område.
Igennem den gældende lovgivning, som regulerer forskellige områ-
der, opretholdes også indirekte offentlighedens tiltro til finansmarke-
derne. Dette er i sig selv af afgørende betydning for, at markederne
kan fungere.

De overordnede mål for lovgivningen er stabilitet, effektivitet og
sundhed. Endvidere er det også af afgørende betydning for, at de
svenske finansmarkedsdeltagere kan deltage på en integreret måde i
de øvrige finansielle markeder i verden, at det svenske tilsyn har på-
taget sig den opgave at føre effektiv kontrol med de svenske finans-
markeder. Denne kontrolvirksomhed kræver også en stor grad af sam-
arbejde med de øvrige tilsyn.

For så vidt angår lovgrundlaget for tilsynsvirksomheden kan det
konstateres, i hvert fald i Sverige, at der ikke er sket meget inden for
de sidste år med selve regelgrundlaget for tilsynsvirksomheden. Der er
sket en høj grad af afregulering på de forskelllige virksomhedsområ-
der, men tilsynskapitlet er der ikke sket noget videre med.

For at tilsynet kan være så effektivt som muligt, kræver det vidt-
strakte beføjelser, men rammerne for tilsynsvirksomheden bør præci-
seres og tydeliggøres på en helt anden måde, end det er tilfældet i dag.

Der er i den svenske tilsynslovgivning mange steder et krav om
sundhed. Dette samfundsmæssige kriterium er alt for vidtgående og i
en juridisk sammenhæng ikke definerbart, men kan defineres af den
til enhver tid værende tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden bliver
således, hvad den til enhver tid siddende ledelse i tilsynsmyndigheden
vil gøre den til.

Statsmagten har et vidtgående ansvar for de finansielle markeder,
men på grund af det manglende regelgrundlag kan staten ikke anvise,
hvilke konkrete opgaver tilsynsmyndigheden skal have. Hos Finansin-
spektionen i Sverige må denne manglende definition af arbejdsopga-
ver skabe en vis frustration. Usikkerheden i sig selv kan gøre, at Fi-
nansinspektionen ikke løser sine opgaver med den kraft og kontinui-
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tet, der skal til. Endvidere må offentligheden have et krav på at vide,
hvor langt statens ansvar for finansmarkederne via Finansinspektio-
nen går.

I den offentlige debat, som foregår i Sverige, kan man få det indtryk,
at offentligheden tror, at det tilsyn, som udøves af Finansinspektionen,
er en garanti for, at al virksomhed på det finansielle marked er sund,
og hvis ikke, så må staten tage ansvaret for det. Sidst men ikke mindst
må også markedernes aktører have et krav på at få defineret deres
virksomhedsforudsætninger klart og tydeligt.

For en stabil og sund virksomhed kræver det, at forudsætningerne
ikke ændres fra tid til anden. Usikkerheden næres også af, at man i
Sverige ikke detailregulerer, men laver en rammelovgivning for de
fleste områder, samt at der i et stort omfang er sket en deregulering.
Dette gør, at Finansinspektionen i Sverige i et stort omfang skal ud-
fylde rammelovgivningen med detailregulering. Til denne opgave har
Finansinspektionen ikke fået hjælp via overordnede målsætninger til
at udfylde rammelovgivningen. Derved overlades det til Finansinspek-
tionen at sætte grænserne for inspektionsvirksomheden.

Et andet kritikpunkt, man kan rette mod Finansinspektionen i Sve-
rige, er, at det nuværende tilsyn er alt for institutrettet. Lovgiverne har
forsøgt at indrette lovgivningen således, at det ikke kun er de enkelte
områder: bank, forsikring o.s.v., men selve virksomheden, der skal
føres tilsyn med, og derved forsøges at forudse kritiske udviklingsten-
denser på finansmarkederne.

Staten har pr. definition en rolle at spille ved tilsyn med betalings-
systemer, da disse systemer er en del af samfundets infrastruktur. I
Sverige som i de fleste andre lande har Centralbanken et generelt
mandat til at virke for et sikkert og stabilt betalingssystem. Derimod
har ingen af institutterne - hverken Finansinspektionen eller Central-
banken - et mandat til at føre generelt tilsyn, således som vi kender det
i gængs forstand. Finansinspektionen har tilsynet med det enkelte
institut, som virker i betalingssystemerne, men har ikke noget formu-
leret tilsynsansvar for systemet som sådant. Hertil kommer, at der ikke
føres tilsyn med de mange store ikke-finansielle institutter, som også
håndterer betalingsservice, hvilket i sig selv er meget betænkeligt.
Dette er et område, som burde være under offentlig kontrol. Oven-
nævnte er et udslag af, at Finansinspektionen i Sverige er alt for insti-
tutrettet og ikke ser på den virksomhed, som bliver udøvet.
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I Sverige er det ligeledes et problem, at der er så mange forskellige
myndigheder, som har tilsyn med forskellige dele af virksomheden i
de finansielle institutter. Samarbejdet mellem disse myndigheder er
ikke fastlagt i noget regelsæt, hvilket det ville kræve for at få en effektiv
kontrol med finansmarkederne.

Et spørgsmål, som er blevet aktualiseret i Sverige, er, hvorvidt tilsy-
net skal holde sig til de beføjelser og ansvarsområder, som er fastlagt
i forfatningen, eller om man også skal arbejde på en mere uformel
måde, herunder med uformelle samtaler mellem parterne på de fi-
nansielle markeder. Spørgsmålet skal ses i den sammenhæng, at Fi-
nansinspektionen har meget store magtbeføjelser, samt at Finansin-
spektionen er undergivet de almindelige forvaltningsmæssige regler
om, hvordan man kan agere i forhold til de institutter, man skal føre
tilsyn med.

Tilsynet skal kunne udgøre et forum for diskussionen mellem par-
terne, men man er i Finansinspektionen i Sverige gået for langt i den
uformelle retning, idet man også foreslår forskellige løsningsmodeller
for så vidt angår rekonstruktion, nye virksomhedsområder o.lign. Gør
man disse ting, har man taget et skridt ved siden af det, som inspek-
tionsmyndigheden egentlig skal tage sig af, nemlig den kontrollerende
virksomhed. Man er således i enkelte tilfælde selv blevet en aktør på
markedet i stedet for udelukkende at være en kontrolfunktion. Herud
over har Finansinspektionen påtaget sig et meget stort ansvar, hvis det
viser sig, at de forslag, som Finansinspektionen er kommet med, har
været medvirkende årsag til, at et institut går ned.

Det er altid et definitionsspørgsmål, hvordan man i et marked, som
samtidig bliver dereguleret, skal styre Finansinspektionens arbejde. I
Sverige har man dog ikke gennemtænkt, hvad Finansinspektionens
opgaver og ansvar er, hvilket som nævnt har en stor skadevirkning
både for aktøren i markedet, for Finansinspektionen, men så sandelig
også for offentligheden.

Professor, dr.jur. Erling Selvig indledte sit indlæg som korreferent med
at betegne krisen i det finansielle system, ikke som en finansiel krise,
men som en bankkrise. Det ser ud som om, bunden er nået for bank-
krisen i Norge. Ved halvårsresultaterne er der en fremgang at spore
både inden for værdipapirmarkedet og ejendomsmarkedet. Endvidere
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har de tiltag, som blev gjort for at nedskære omkostningerne i ban-
kerne, båret frugt, og der er sket en stabilisering af tabsniveauet. Selv
de store forretningsbanker i Norge har kunnet vise positive resultater.
For tilsynsmyndigheden betyder dette en normalisering af arbejdssi-
tuationen, idet arbejdsindsatsen, hvad angår krisebanker, er blevet
væsentligt reduceret.

Samtidig er der kommet nye arbejdsopgaver til. I øjeblikket drejer
det sig om vurderingen af virkningen af et rentefald, som har været
meget kraftigt i Norge. Dette gælder specielt inden for forsikringsom-
rådet, da mange forsikringsselskaber ikke kun har præmieindtægter,
men en meget stor volumen af finansindtægter.

Med til vurderingen af tilsynet hører også, at tilsynene i Norden er
meget små i forhold til de institutter, de fører tilsyn med. Dette bety-
der, at arbejdsopgaverne skifter meget i takt med udviklingen, og ind-
satsen skal gøres i de sektorer, hvor der på et givet tidspunkt er behov
for det. Et resultat af bankkrisen i Norge var netop, at alt for store
ressourcer blev sat ind på bankområdet, hvilket gik fra de andre om-
råder, som tilsynet skulle føre tilsyn med.

Op igennem 80-erne er der sket en meget stor grad af deregulering
inden for det finansielle område, hvilket gør, at spørgsmålet om, hvil-
ket ansvar tilsynet og dermed staten har for de finansielle institutter,
og hvor langt det går, er blevet aktualiseret. Dereguleringen på finans-
markedet har haft til opgave at øge de finansielle institutters handle-
frihed. Dette indebærer, at hvert enkelt institut har et hovedansvar for
sin virksomhed. Det er netop det, som er pointen ved deregulering.

Statens opgave som lovgiver og forvaltningsmyndighed forsvinder
dog ikke af den grund, men den antager andre former. Det er ikke
tilfældigt, at der inden for de sidste 10 år er lavet et omfattende lov-
kompleks, da man samtidig med, at man deregulerer på forskellige
områder, må have en rammelovgivning, som regulerer etableringsreg-
ler og konkurrenceområdet. Endvidere skal der være en rammelov-
givning for de forskellige institutters virksomhed. Frem for alt må man
sikre, at der er en soliditetsbase for den enkelte virksomhed.

Forretningsmæssig frihed og soliditet er to modpoler, som hører
sammen. Derudover har man det regelbaserede tilsyn, og man skal
sørge for, at der er sikringsordninger samt procedurer til at håndtere
finanskriser. Formålet med etableringsregler, rammebetingelser og til-
syn er at forebygge, at den forretningsmæssige handlefrihed, som de-
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reguleringen giver, bringer institutterne i krise eller fører til uaccep-
table forhold, hvilket kunne påføre indskydere og andre tab. Ligeledes
skal det hindres, at virkningen af krisen spreder sig ind i andre dele af
økonomien og eventuelt truer stabiliteten i de finansielle systemer.

Den af referenten påpegede rollefordeling og samarbejdet, som
foreligger fra myndighedssiden, mellem de centrale aktører, Finans-
ministeriet, Centralbanken og tilsynsmyndighederne, er i Norge udvi-
det med regering og Storting, som i den norske bankkrise har spillet
en aktiv rolle. Men den egentlige tilsynsmyndighed udøves i de for-
skellige nordiske lande henholdsvis af Finansinspektionen i Sverige,
Kredittilsynet i Norge og Finanstilsynet i Danmark. Disses opgaver må
ses på basis af, hvilke regelsystemer der er etableret, samt hvilke kri-
seprocedurer og sikringssystemer der er.

Spørgsmålet om, hvor stor indflydelse tilsynsmyndigheden har på
stabiliteten på det finansielle marked, afhænger af, hvilken placering
tilsynsmyndigheden har i det statslige apparat. Referenten overdriver
i sit indlæg betydningen af tilsynsarbejdet for offentligheden, idet det
i Norge viste sig, at det afgørende for befolkningens tiltro ikke var
tilsynsmyndighedens arbejde, men hvilke sikringsordninger der gjaldt.
Offentlighedens tiltro afhænger således af regeringens og Stortingets
vilje til at etablere og vedligeholde de sikringsordninger, som gælder,
og om nødvendigt at støtte med offentlige midler.

Hidtil har ingen bankkunder tabt penge på krisen i Norge, hvilket
andre kreditorer heller ikke har gjort af betydning.

Ovennævnte betyder dog ikke, at tilsynsmyndigheden er gået an-
svarsfrit gennem krisen. Det har i den forbindelse været undersøgt,
om tilsynets organisering var hensigtsmæssig, og der har også været
tale om en fusion mellem Centralbanken og Kredittilsynet i Norge,
men faktum er, at Kredittilsynet stadig er selvstændigt, og man må så
drage den slutning ud af det faktum, man vil.

Det er tydeligt, at udviklingen i Norge har været anderledes end i
Sverige. I den norske tilsynslovgivning hedder det, at tilsynsmyndig-
heden skal påse, at institutterne virker på en betryggende og hensigts-
mæssig måde under overholdelse af samtlige regler og love. Dette er et
regelbaseret tilsyn. De overordnede teser kommer ind subsidiært på
de områder, hvor man ikke har detailregulering. I denne forbindelse
er det værd at bemærke, at omfanget af lovgivningen varierer meget
på de forskellige sektorer. På den ene side banklovgivningen, som
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overlader det meste til bankernes handlefrihed, og på den anden side
forsikringslovgivningen med et tilhørende stort lovkompleks, med en
udførlig og alsidig regulering, og en meget regelbaseret vurdering af,
om soliditeten er tilstrækkelig i forsikringsselskaber. Heroverfor står
beregningen af soliditeten i banker, som baserer sig på kapitaldæk-
ningsregler.

Hvis man ser på bankområdet, får man det indtryk, at meget er
overladt til virksomhederne. Går man ud over det, vil man få et andet
billede.

Ud over de strikt regulerede områder er det principper som virk-
somhedens ledelse, styringssystemer, interne kontrolsystemer, forret-
ningsmetoder o.lign., som har til hovedopgave at sikre, at instituttet
fungerer på en ordentlig måde som en organiseret enhed. Tilsynet har
i denne forbindelse en meget central opgave i at sikre, at disse syste-
mer findes, samt at kontrollere om disse systemer er egnede, og om de
virker. Alligevel er der ingen tvivl om, at det er instituttets ledelse, som
har hovedansvaret for, at lovgivningen overholdes, og for at de nød-
vendige tiltag bliver truffet. Man finder således her, som på andre
virksomhedsområder, en normering gennem tilsyn.

Tilsynsorganet vil hovedsagelig komme med vejledende synspunk-
ter og råd i en dialog, idet de mere traditionelle beføjelser så som
pålæg m.m. er yderst begrænsede. Erfaringerne fra den norske bank-
krise har vist, at bortset fra de områder, som er lovregulerede, må man
vente med indgriben til instituttet er kommet i krise, men man kan før
dette tidspunkt give retningslinier o.lign. for virksomheden. Retnings-
linier fra en sagligt arbejdende tilsynsvirksomhed vil blive fulgt, men
kompetencen til retlige pålæg er yderst begrænsede.

Samlet kan man sige, at virksomheden skal etablere kontrol- og
kvalitetssystemer, som sikrer, at lovgivning og rammebetingelser bliver
overholdt. Hvor langt statens ansvar går i et sådant system, er et spørgs-
mål, som må ses i sammenhæng med, at i det deregulerede marked
må institutterne have en vis handlefrihed, men samtidig med er der en
bevidsthed om, at tilsynsmyndigheden kan gribe ind, hvis noget truer
den soliditetsmæssige basis i virksomheden, samt mod uacceptable
forretningsmetoder. Herudover er det markedet og konkurrencen,
som skal være kontrolfunktion i den forstand, at drives institutterne
ikke forsvarligt og fornuftigt, vil man af egen interesse skifte over til et
andet institut. Det er en udvælgelse, som markedet selv foretager. Det
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positive ansvar for, at alting går godt, ligger andre steder end hos
myndighederne i denne form for markedsorganisering.

Nogle emner har ikke fået den opmærksomhed, som de skulle have.
Det er for det første det faktum, at de fleste finansvirksomheder drives
inden for rammerne af en finanskoncern. Dette betyder, at tilsynet
føres på koncernbasis, med andre ord på konsolideret basis. Opmærk-
somheden skal i stor udstrækning koncentreres om holdingselskabet,
som er moderselskab i koncernen, når det gælder den samlede finan-
sielle stilling for gruppen. I Norge er der netop kommet en ny lovgiv-
ning, som trækker moderselskabet ind under Kredittilsynets kontrol,
samt regler om koncerninterne transaktioner og Cross Holdings.

Et andet område, som er i stærk udvikling, er den øgede interna-
tionalisering, som i princippet er løst ved hjemlandstilsynet, men der
vil fortsat være et problem, når det gælder værtslandets tilsyn med
markedsrisici. I første omgang vil det være et lovgivningsteknisk spørgs-
mål om samarbejdet mellem de forskellige myndigheder og om ind-
gåelse af bilaterale aftaler tilsynsmyndighederne imellem. Udvekslin-
gen af information bliver en meget vigtig opgave. Erfaringen viser, at
bortset fra de britiske myndigheder er de fleste lande meget tilbage-
holdende med at give de nødvendige informationer samt yde bistand
ved undersøgelser. Regelkomplekset på de finansielle områder har
inden for EF den indfaldsvinkel, at det er et institut- og regelbaseret
tilsyn.

Samarbejdet mellem de nordiske tilsynsmyndigheder har altid væ-
ret meget veludbygget og støttes af årlige konferencer på både bank-
og forsikringsområdet.

Referenten, lagman Anders Nordström, Sverige bemærkede herefter, at
han med sit indlæg forsøgte at drage en grænse for tilsynsmyndighe-
dens virksomhed, men understregede samtidig, at tilsynsmyndighe-
den skal have en vis form for handlefrihed. Tilsynsmyndigheden skal
dog vide, hvilket omfang handlingsfriheden har.

Verkställande direktör Olov Hertzman, Sverige, bemærkede, at man må
give visse beføjelser til tilsynsmyndigheden, men man må i lovgivnin-
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gen ganske klart angive, hvorledes og ud fra hvilke overordnede for-
mål lovgivningen skal tolkes uden dog at detailregulere.

Regeringsråd Göran Wahlgren, Sverige: Spørgsmålet om, hvor meget
magt henholdsvis bank- og forsikringsinspektionen skal have, er et
gammelt spørgsmål, og det man bliver slået af er, at når man kigger på
et stort foregangsland som U.S.A., så ser man, hvilken udenretlig magt-
koncentration, der er hos de lokale tilsynsmyndigheder set i forhold til
det svenske tilsyn og i øvrigt tilsynene i de nordiske lande. Oven-
nævnte er historisk betinget, idet man i Sverige har en tradition for en
mindre overvågning af finansmarkederne, end man har i USA. Det ses
alligevel, at de organer, som findes i USA, ikke har veldefinerede op-
gaver, og frem for alt ikke ressourcer til at udøve de magtbeføjelser,
som de egentlig har.

Det kunne være interessant at vide, om den nuværende situation i
Sverige ville være opstået, hvis man havde haft de samme magtbefø-
jelser og ressourcer, herunder den korrekte uddannelse af personalet,
som i U.S.A.

Korreferenten, professor, dr.jur. Erling Selvig, Norge: Hvis man laver en
lovgivning, som er for detailorienteret inden for dette område, vil man
få en udvikling, som man har set inden for skatteretten, nemlig at man
får en formaliseret tilpasning fra institutternes side, som i realiteten
indebærer en omgåelse af reglerne. Man kan ikke basere sig på et
regelsæt i den forstand, uden at man har mulighed for at skære igen-
nem på et ulovfæstet grundlag. En anden ting, som er af meget væ-
sentlig betydning, er den indirekte påvirkning af institutterne, som
afhænger af den faglige kompetence, og den dialog tilsynsmyndighe-
den har med institutterne. Den faglige påvirkning er som regel meget
større end den retlige kompetence, hvilket man ser i meget høj grad
i England.

Försäkringsdirektör, jur.lic. Jan-Mikael Bexhed, Sverige: Tilsynsmyndig-
hedernes beføjelser og ansvar bør præciseres, idet udviklingen i hvert
fald i Sverige går i retning af øget retlig kontrol af tilsynsmyndighe-
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dernes virksomhed. Dette er en følge af den udtalte ambition om at
aflaste regeringen med forvaltningsanliggender, da indslaget af poli-
tiske bedømmelser i forvaltningsafgørelser er begrænset. Klager over
tilsynsmyndighedernes beslutninger kommer derfor i større omfang
til at skulle afprøves af domstolene.

For øget retlig kontrol af forskellige tilsynsområder taler også for-
tolkningen af art. 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
om adgangen til domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelser. Dette er
også gennem de seneste år slået igennem i de forskellige tilsynslovgiv-
ninger. Udvikling i retning af en øget domstolskontrol af tilsynsmyn-
dighedernes afgørelser er i Sverige blevet understøttet gennem den
mulighed til afprøvning af visse regeringsbeslutninger, som blev ind-
ført i 1988. I henhold til denne lovgivning kan regeringsbeslutninger,
som afviser prøvelse af Finansinspektionens beslutninger, påklages til
regeringsretten. Regeringsretten har rent faktisk i en konkret sag æn-
dret en beslutning foretaget af Finansinspektionen.

Tilstrækkelig præcisering af tilsynsmyndighedernes beføjelser og an-
svar er et retssikkerhedsspørgsmål i stil med, om tilsynsmyndigheden
anvender reglerne ud fra en lighedsgrundsætning. At noget sådant
sker må i det mindste kunne afprøves af en domstol.

Spørgsmålet om tilsynsbeføjelser og tilsynsansvar er dog langt fra et
ukompliceret område og må behandles med en vis omhyggelighed. I
Sverige har diskussionen hidtil mest drejet sig om, hvorvidt Finans-
inspektionen har grebet tilstrækkelig kraftfuldt ind og i tide for at
forhindre fallitter på de finansielle markeder. Man må imidlertid hu-
ske på, at ubegrundet indgriben fra tilsynsmyndighedernes side kan
være til meget stor skade for den, som indgrebet er rettet imod.

Justitiekansler/o/røi Hirschfeldt, Sverige: Et grundlæggende spørgsmål,
som er af meget stor betydning, er, hvad tilsynsmyndigheden kan gøre
uformelt i forhold til de finansielle institutioner, og hvornår der fore-
ligger en formel forvaltningsafgørelse. Alle parter har stor gavn af, at
der kan føres uformelle diskussioner med tilsynsmyndighederne, men
disse uformelle forhandlinger stiller mange spørgsmål om legitimitet,
fortrolighed og kontrol. Af afgørende vigtighed er i denne forbindel-
se, at tilsynsmyndigheden kan dokumentere de tiltag, der bliver fore-
taget, også rent uformelle ting, hvilket var et problem i en konkret sag
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i Sverige, hvor et forsikringsselskab gik konkurs. Her er der tale om
almindelige forvaltningsretlige spørgsmål.

Verkställande direktör Per-Ola Jansson, Sverige: Erfaringerne viser, at
der ikke sjældent råder en vis usikkerhed om, hvad den svenske Fi-
nansinspektionen må gøre, og hvad den ikke må gøre. Dette er uhen-
sigtsmæssigt, eftersom et stærkt og tydeligt tilsyn er en af de faktorer,
som kan medvirke til et velfungerende finansielt marked. En af årsa-
gerne til denne usikkerhed er det meget vage retlige grundlag, som
findes for inspektionsvirksomheden, eksempelvis bestemmelserne om
overvågning af den sundhedsmæssige tilstand i det finansielle system.
Ovennævnte kriterium kan fortolkes og er blevet fortolket forskelligt i
forskellige sammenhænge. Man kan derfor kun være enig i, at de
retlige rammer for inspektionsvirksomheden bør præciseres.

Man bør dog koncentrere lovgivningen til de mest centrale tilsyns-
opgaver. Når man skal bestemme, hvordan tilsynsvirksomheden skal
præciseres og koncentreres, bør udgangspunktet tages i spørgsmålet
om, hvorfor de finansielle markeder er så vigtige, at lige præcis de, til
forskel fra mange andre vigtige samfundsområder, er underkastet et
specielt tilsyn. Svaret kan tydeligt illustreres af den finansielle krise,
som har været i den seneste tid. De finansielle markeder viser sig at
gribe ind i snart sagt hvert eneste område af samfundslivet, og de
udgør således et af de mest centrale områder i et moderne samfunds
infrastruktur.

Såvel samfundet som offentligheden har krav på stabilitet i den
finansielle sektor. Den store grad af samhandel, som de forskellige
finansinstitutioner har med hinanden nationalt og internationalt, kræ-
ver også stabilitet på markederne. En sådan stabilitet kan kun opnås,
hvis de forskellige institutter har en god soliditet, som er i balance med
de risici, som forekommer i virksomheden. Solide foretagender skaber
grunden for et stabilt marked, og solide foretagender skaber tillid hos
bl.a. indskydere og offentligheden i øvrigt.

Tilsynsmyndighedernes opgaver bør derfor præciseres og koncen-
treres til et effektivt fortløbende tilsyn med soliditeten i de foretagen-
der, som står under tilsyn. Tilsynsmyndighedens pligt er herefter at
gribe ind ved brister i soliditeten.
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Referenten, lagman Anders Nordström, Sverige: Finansinspektionen skal
være overalt på de finansielle markeder, men tilsynsmyndighedens
ansvar og beføjelser skal ikke detailreguleres. En sådan detailregule-
ring vil ikke skabe noget kraftfuldt tilsyn, men rollen skal tydeliggøres.
Finansinpektionens arbejde skal indrettes på et soliditetstilsyn, men
samtidig har tilsynsmyndigheden også et forbrugerpolitisk ansvar.
Dette ansvar kan i mange tilfælde stille Finansinspektionen i en dob-
beltrolle, hvorfor man må overveje i større omfang at overlade forbru-
gerspørgsmål til forbrugerorganisationer.

Det blev nævnt tidligere, at de amerikanske tilsynsmyndigheder har
store magtbeføjelser og ressourcer, men de kan ikke sammenlignes
med svensk tilsyn, da de arbejder på en helt anden måde. Samtidig er
det jo ikke kun et spørgsmål om ressourcernes omfang, men også hvad
ressourcerne rent faktisk anvendes til.

Det grundlæggende spørgsmål, som er rejst i forbindelse med Fi-
nansinspektionens arbejde, hviler på almindelige forvaltningsmæssige
principper, og det drejer sig jo i det hele taget om statsmagtens rolle.
Rigsdagen i Sverige må definere, hvad den vil med offentlig kontrol,
herunder angive et vist niveau for kontrollen.

Korreferenten, professor,dr.jur. Erling Selvig, Norge: Den retlige kon-
trol med tilsynsmyndighedernes forvaltningsafgørelser gælder selvføl-
gelig i samme omfang som den retlige kontrol af forvaltningsmyndig-
heders afgørelser i henseende til almindelige forvaltningsretlige prin-
cipper. Det typiske for meget af tilsynsmyndighedernes arbejde er, at
meget lidt er egentlige forvaltningsretlige afgørelser. Det er et tilsyn,
hvor man sjældent griber til at give pålæg eller forbud. Det egentlige
tilsynsarbejde består i at give vejledninger om, hvad man bør gøre, og
hvad man ikke bør gøre ud fra almindelig driftsøkonomisk tankegang.
I bund og grund afhænger soliditeten i en virksomhed jo af den drifts-
økonomiske basis for den pågældende virksomhed. Tilsynsmyndighe-
den kan jo kun kræve, at virksomheden har en organisation, som er
forudsætningen for at drive virksomhed, men kan jo ikke garantere, at
virksomheden tjener penge. Hvis virksomheden ikke tjener penge, vil
soliditeten før eller siden komme i fare. Hvis soliditeten svigter, kom-
mer indskydergarantiordningerne ind i billedet. Det er vigtigt, at en
kombination af indskydergarantiordninger og kapitaldækningskrav
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sikrer, at indskyderne ikke lider tab. Det er jo ikke således, at tilsyns-
myndighederne gennem kontrol kan sikre, at al forretning foretages
på en korrekt måde.

Kredittilsynet i Norge har en mulighed for at fremme skift i direk-
tion og bestyrelser, men det er i sidste ende ejerne, d.v.s. generalfor-
samlingen, som skal bestemme, om dette skal ske eller ej. En anbefa-
ling fra tilsynet er et så dramatisk tiltag, at det har gennemslagskraft i
sig selv og normalt bliver fulgt. Det er dog stadig ejerne, som har
ansvaret for, at ledelsen fungerer og har den kompetence, der skal til.
I alle virksomheder er det ledelsens opgave, at der forefindes interne
kontrolsystemer, som er en forudsætning for, at virksomheden drives
korrekt. Det er i denne sammenhæng myndighedernes opgave at kon-
trollere, at sådanne systemer rent faktisk er etableret og fungerer.

Hovrättspresident, Carl Axel Petri, Sverige: I Sverige er der et udvalgs-
arbejde i gang med det formål at undersøge, hvorledes og i hvilket
omfang man kan øge domstolskontrollen med forvaltningen. Dette
spørgsmål er ikke noget stort problem hverken i Norge eller i Dan-
mark, idet domstolene i disse lande i princippet kan prøve alle for-
valtningsmæssige afgørelser.

Viceordförande, Richard Ljungqvist, Sverige: Domstolsprøvelsen udgør
en del af den offentlige kontrol med finansmarkederne. Meget få
tvister vedrørende bank- og forsikringstjenester prøves imidlertid af de
almindelige domstole. Adskillige tvister mellem på den ene side for-
brugere og på den anden side forsikringsselskaber, banker eller andre
finansielle institutter prøves derimod af Reklamationsnævnet eller for-
brugerklagenævn i de nordiske lande. I Sverige har man et retssikkert
alternativ til domstolene, når det gælder prøvelse af forbrugertvister.
Reklamationsnævnets afgørelser er praksisdannende på finansmarke-
det. De sager, som afgøres, er ikke sjældent af interesse for markedets
aktører i al almindelighed. Institutterne følger ofte nævnets beslutnin-
ger på trods af, at de ikke er eksegible. Jo svagere den offentlige
kontrol er, desto vigtigere er den retlige tvists løsningsmulighed.

I forskellige sammenhænge har der været rejst kritik mod den til-
synsvirksomhed, som den svenske Finansinspektionen udøver. Det til-
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syn, som Finansinspektionen udøver over de forskellige institutters
relationer til forbrugerne, er ikke specielt omfattende. I stort omfang
har inspektionen overladt det til institutterne selv at svare på klagemål
og spørgsmål, som forbrugerne fremfører over for inspektionen. Fi-
nansinspektionen i Sverige har på trods af dette adviseret, at den vil
begrænse ressourcerne på dette område yderligere. Det vil dog ofte
være således, at en oplysning eller en afgørelse fra en upartisk myn-
dighed givet i tide kan hindre mange tvistigheder.

Det er tidligere blevet nævnt, at soliditetsspørgsmålet er Finansin-
spektionens vigtigste opgave, og man burde derfor, som tilfældet er i
Danmark, overføre tilsynet med forbrugerspørgsmål til en anden myn-
dighed.

Korreferenten, professor, dr.jur. Erling Selvig, Norge: Hvad angår for-
brugerspørgsmål har man forskellige instanser i Norge, som beskæf-
tiger sig hermed. For det første er der Kredittilsynet, som beskæftiger
sig med generelle ting, så som markedsføring, almindelige kontrakts-
vilkår, priser o.lign. Derudover har man prismyndighederne, som ser
på priser, f.eks. om man har taget en urimelig pris eller lignende, og
man har forbrugermyndighederne, som går mere ind på de konkrete
situationer. I Norge har man aldrig været af den opfattelse, at tilsyns-
myndigheden har et hovedansvar på forbrugerområdet. Derudover
findes der selvfølgelig tvister af privatretlig karakter, som afgøres ud
fra almindelige retsgrundsætninger.

Referenten, lagman Anders Nordström, Sverige: Hvorledes Finansinspek-
tionens rolle skal defineres, er vigtig for alle brugere af tilsynsvirksom-
heden. Det er vigtigt, at Finansinspektionens virksomhed indrettes på
soliditetsaspektet, og at Finansinspektionen påser, at institutterne har
interne kontrolsystemer, således at institutterne til en vis grad selv
regulerer deres virksomhed.




