
I sektion B behandlades under ordförandeskap av professor, dr.jur. Carl
Jacob Arnholm ämnet

»Behövs legal kontroll av anförtrodda medel på andra
områden än där sådan kontroll redan förekommer?»

Före mötet hade följande referat av høyesterettsadvokat Helge Haavind,
Norge, utdelats till mötesdeltagarna:

I. Innledning.

I de seneste år har det i Norge vært et stadig mere omdiskutert
spørsmål om beslutningsprosessen innen de offentligrettslige organer
fungerer i overensstemmelse med de krav man bør stille i et sant demo-
krati, eller om den på en rekke områder etter hvert i realiteten over-
føres til de rent faglige institusjoner, uten tilstrekkelig deltagelse og
kontroll av de enkelte borgere og de folkevalgte organer. Et noenlunde
tilsvarende problem gjør seg utvilsomt gjeldende også på det privat-
rettslige område. Dette har sin årsak såvel i en stadig økende investering
av de enkelte borgeres økonomiske interesser i foretagender av forskj el-
lig art, som i disse foretagenders tiltagende størrelse og som følge herav
mere innviklede karakter.

Når det nevnte forhold iallfall for tiden synes å være viet større
interesse på det offentligrettslige enn det privatrettslige felt, skyldes
det antagelig at man innen den offentlige sektor tradisjonelt har regnet
med i det demokratiske system å ha tilstrekkelig garanti mot direkte
misbruk, og at problemet derfor er relativt nytt. Det er oppstått først
i den seneste tid som følge av økende teknokrati. Anneriedes er for-
holdet innen den privatrettslige sektor. Fra gammelt av har man her
innen en rekke områder hatt regler som tar sikte på å hindre misbruk,
og det er kanskje da ikke så lett til enhver tid å være oppmerksom på
de nye problemer som dukker opp. I noen grad regner man kanskje
også med at en privatrettslig investering er en frivillig sak, og at det
derfor er opp til den enkelte å vise den nødvendige grad av försiktighet.
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Dette med frivilligheten og försiktigheten tror jeg imidlertid at man
i det moderne samfunn i høy grad bør stille seg tvilende til. For det
første er det en rekke investeringer, f.eks. innen boligsektoren, som
ofte i høy grad fremtrer som en nødvendighet for den aktuelle person,
uten at vedkommende har følelsen av å ha flere alternativer og velge
mellom. Dessuten drives det innen en rekke investeringsområder så
sterk akvisisjon og reklame, at man i høy grad kan reise spørsmålet
om den endelige investering er et resultat av egen fri vilje, eller av
vedkommende institusjons overtalelsesevne. På denne bakgrunn, og
under hensyn til de ofte meget innviklede forretningsmessige og øko-
nomiske vurderinger det er tale om, er også troen på evnen hos den
alminnelige mann til å vise försiktighet en ren illus jon.

Under et møte i Stockholm for ca. ett år siden, da man skulle for-
mulere titelen til det forhandlingsemne det er gitt meg å utrede, oppsto
det en meget vanskelig drøftelse av ordlyden, så vanskelig at man
av den grunn faktisk overveiet å la emnet gå ut. Den titel som er
valgt, tar sikte på å unngå en inngående diskusjon av gamle, innarbeidede
lövverk, som f.eks. de alminnelige lover om aksjeselskaper, banker, for-
sikringsselskaper o.l. Det er meningen at forhandlingene i det alt vesent-
lige skal dreie seg om de områder under den valgte titel hvor man
helt mangler lövverk, eller hvor dette iallfall må antas å være ufull-
stendig.

Jeg har förstått det slik at man skal være försiktig med å komme
inn på spørsmålet om en kontroll av hensiktsmessigheten av rent for-
retningsmessige disposis joner, sålenge disse ikke kan betegnes som rene
tillitsbrudd overfor eierne av de forvaltede midler. Forhandlingene for-
utsettes å ta sikte på en drøftelse av behovet for og muligheten av en
beskyttelse av det alminnelige publikum overfor rene misligheter, der
hvor slik beskyttelse ikke finnes å være til stede. Denne avgrensning
vil bli forsøkt holdt i nærværende utredning, selv om grensen overfor
spørsmålet om beskyttelse mot uhensiktsmessige forretningsdisposisjoner
selvsagt kan bli flytende og tvilsom.

Under enhver omstendighet er det klart at man skal holde utenfor
diskusjonen ethvert spørsmål om kontroll basert på rent politiske
synspunkter av finansiell eller økonomisk art.

II. Angivelse av forhandlingsemnet.

I foregående avsnitt har jeg antydet en negativ avgrensning av
forhandlingstemaet, forsåvidt som jeg har nevnt en del områder og
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spørsmål som jeg mener må holdes utenfor diskus jonen. Det er klart
at en slik negativ avgrensning aldri vil bli helt eksakt, og derfor heller
ikke særlig rettledende. Jeg tror imidlertid at det er vanskelig å angi
et emne som det som titelen tar sikte på, ved en generell positiv avgrens-
ning. Jeg er derfor blitt stående ved i stedet å angi som tema for drøf-
telsene visse virksomhetsområder hvor kontrollspørsmålet etter min
oppfatning er særlig aktuelt. Ved denne fremgangsmåte vil man selv-
sagt risikere ikke å få med alle de virksomhetsområder som kanskje
strengt tatt burde være med, likesom det kan være tvil om man har
valgt de viktigste områder. Forsåvidt kan vel også forholdene stille
seg noe forskjeilig i de forskjeilige nordiske land. Jeg tror imidlertid
allikevel at det opplegg jeg har valgt vil gi den mest fruktbringende
diskusjon. Den skulle gi mulighet såvel for en noe mer inngående,
konkret drøftelse av de virksomhetsområder som forutsettes å være av
særlig betydning, som for en belysning av spørsmålet om det innen
de forskjellige områder viser seg å være parallelle problemer som kan
tenkes å gi grunnlag for mere generelle løsninger. Ikke minst det siste
synes å være av en viss viktighet i forbindelse med spørsmålet om
kontroll foretatt av offentlige organer.

Jeg skal i det følgende angi en del virksomhetsområder som jeg
kommer til å trekke frem i diskusjonen. Når jeg gjør det, er det også
for ved definisjoner å forsøke å unngå misforståelser som følge av
sprogforskjellen i de nordiske land. Den benyttede rekkefølge er nær-
mest tilfeldig.

1. Advokaters forvaltningsvirksomhet Jeg tar her sikte på advoka-
ters mottagelse av klienters midler for forvaltning og for investering
i formuesverdier av forskjellig art, ofte i forbindelse med juridisk og
økonomisk rådgivning.

2. Fonds- og aksjemegleres forvaltningsvirksomhet. Når jeg behand-
ler dette punkt adskilt fra det foregående, er det fordi det dreier seg
om forvaltningsvirksomhet i noe forskjellige former, og fordi gjeldende
bestemmelser om utøvelsen av de to yrker er forskjellig, i alle fall i
Norge.

3. Investeringsselskaper. Herunder menes foretagender som tar sikte
på å samle investorer blant det alminnelige publikum for gjennom
andelslag eller lignende å plassere deres midler med tanke på ver-
distigning og avkastning.

4. Finansieringsvirksomhet. Jeg tar forsåvidt sikte på finansformid-
ling og utlånsvirksomhet som drives av andre enn de tradisjonelle, strengt
lovregulerte finansinstitusjoner, som banker, forsikringsselskaper m.v.

5. Administrasjon av byggevirksomhet. Herunder tas det først og
fremst sikte på boligbygg som forutsetter innskudd fra de boligsøkende.
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Det var min opprinnelige tanke å søke i relasjon til de nevnte 5
punkter å foreta en sammenligning mellom de deltagende lands lov-
givning. På grunn av den plass som står til rådighet vil dette ikke
være mulig. Mine betraktninger vil derfor i det alt vesentlige knytte
seg til forholdene i Norge, kun med fremhevelse av enkelte spesielle
løsninger i andre land, der hvor slike er etablert. Redegjørelsen vil
som følge herav i denne relasjon absolutt ikke bli utfyllende, hverken
i negativ eller positiv retning. Jeg håper imidlertid at utfyllelsen i
nødvendig utstrekning vil komme under de muntlige forhandlinger.

III. Advokaters forvaltningsvirksomhet.

Advokater har i Norge full regnskapsplikt. Det vil si at de skal
føre fullstendig regnskap for hele den virksomhet de driver som advo-
kater, og ikke bare for den del av denne som drives i henhold til advo-
katbevillingen.

Bestemmelsene om regnskapsføringen og behandlingen av betrodde
midler er i medhold av domstolslovens § 222 og 228 fastsatt i Kgl. res.
av 9.9. 1960 om Advokatenes Erstatningsfond (med senere endringer)
og i Justisdepartementets regler av 8. 12. 1960. I og for seg tror jeg
ikke at disse bestemmelser er så dårlige, men en annen ting er det at
det er tvilsomt om man kan regne med at de blir fulgt fullt ut, og om
det i denne forbindelse er etablert tilstrekkelig kontroll.

Etter de gjeldende regler har norske advokater ingen absolutt plikt
til å la sine regnskaper undergi løpende revisjon. Hvis de så gjør, og
denne revisjon også etter gitte forskrifter kontrollerer overholdelsen
av regiene for behandling av betrodde midler, finnes kontrollspørsmålet
å være tilfredsstillende løst. I systemet inngår bestemmelsen om at
vedkommende revisor overfor styret i Erstatningsfondet skal bekrefte
at alle regler om regnskapsføringen og behandlingen av betrodde midler
er fulgt, hvilket også innebærer at det er sendt alle klienter oppgave

For de advokater som ikke har løpende revisjon, slik at det ikke kan
fremlegges for Erstatningsfondets styre revisjonserklæringer som nevnt,
er det etablert en ordning med bokettersyn og kontroll ved særlig opp-
det etablert en ordning med bokettersyn og kontroll ved særlig opp-
nevnte revisorer i det enkelte tilfelle. Utvalget skjer etter loddtrekning,
dog således at det kan treffes vedtak om at enkelte bestemte advokater
skal undergis bokettersyn. Det er forutsetningen at slike bokettersyn
skal foretas så ofte at de, selv om de ikke representerer noen løpende
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revisjon, virker tilstrekkelig sterkt med hensyn til nødvendigheten av
for den enkelte advokat å holde sine ting i orden.

Personlig er jeg av den oppfatning at den kontrollordning jeg nå
har skissert i noe generelle ordelag, ikke er tilfredsstillende i dagens
samfunn.

En stand som advokatstanden, som i sin virksomhet byr seg frem
for almenheten som forvaltere av andres midler, ofte i stor målestokk,
bør være pålagt tvungen revisjon. At denne er en økonomisk byrde
for dem, er neppe noen innvending av betydning. I de tilfelle hvor
inntektene er så beskjedne at det skulle være noe alvorlig problem,
er omkostningene ved en løpende revisjon antagelig heller ikke særlig
store. Et vanskeligere forhold er det at det i et land som Norge, med
så store avstander og så spredt befolkning, mange steder er så langt
mellom kyndige revisorer at de er vanskelig å få tak i. Det synes dog
ikke nødvendig å la dette problem få større betydning enn at man over-
veier muligheten av å oppheve revisjonsplikten i enkelte distrikter,
eventuelt kombinert med en ordning med en reisende revisjon.

Heller ikke tror jeg at det er fullt ut tilfredsstillende med et kontroll-
system basert på revisorer engasjert av advokatene selv og i realiteten
overvåket av advokatenes egen forening. Jeg vil i denne forbindelse
nødig bli misforstått derhen at jeg mener at den etablerte ordning i
betydelig grad gir muligheter for misligheter. Man kan imidlertid ikke
se bort fra at hele revisjonsspørsmålet er et annet for forvaltnings-
virksomhet enn tilfelle er for de fleste andre virksomheter.

I vanlig næringsvirksomhet er revisor engasjert av innehaverne først
og fremt til kontroll av de ansatte. De personer, eller den instans,
hvortil revisor skal inngi sine rapporter, er som følge herav interessert
i den strengest mulige kontroll. Dette er selvfølgelig i noen grad tilfelle
med advokaters revisorer, men ikke når det gjelder den del av kontroll-
virksomheten som jeg behandler, nemlig kontrollen av betrodde midler
for klienter. Hvis en advokat merker at hans revisors kontroll på
dette punkt svikter, har han ikke den samme foranledning til å reagere.
Enten stoler han på sin egen hederlighet, og da finner han ikke grunn
til å reagere, eller han vet at hederligheten ikke holder mål, og da er
sannsyneligheten av en reaksjon ennå mindre. Jeg tror ikke at det
jeg nå har sagt medfører at det blant advokater florerer underslag en
masse, uten at revisor reagerer, men jeg tror at det er svært mange
tilfeller hvor de gitte forskrifter ikke overholdes, og det er galt nok.
Både advokater og revisorer er meget opptatte yrkesutøvere, og det
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kan meget lett forårsake uorden, som svært ofte er det første trinn
i utviklingen av mislige forhold.

Heller ikke er jeg helt overbevist om en yrkesorganisasjons skikkethet
med hensyn til overvåkingen av de enkelte utøvere på det område vi
nå er inne på. Riktignok har Erstatningsfondet et styre på tre med-
lemmer, hvorav to er oppnevnt av Advokatforeningens hovedstyre, mens
ett er oppnevnt av Justisdepartementet. Allikevel tror jeg at det er
riktig å si at meget av kontrollen i realiteten er overlatt personer som
i enkelte tilfelle kan tenkes å kvie seg for å reagere straks det bør
gjøres.

På bakgrunn av de momenter jeg nå har nevnt, tror jeg at det er
grunn til å overveie om ikke overvåkingen av advokatenes regnskaper
og deres forvaltning av betrodde midler i alle fall i noen grad bør over-
føres til offentlige organer. Personlig mener jeg at advokatstanden
burde være interessert i en slik ordning, forsåvidt som den største grad
av sikkerhet for klienten skulle være den beste reklame.

Jeg skylder forøvrig å gjøre oppmerksom på at Den norske Advokat-
forening i et brev av 13. 5. 1969 til Justisdepartementet har foreslått
visse endringer i regiene for advokatenes regnskapsføring og behandling
av betrodde midler, dog uten å foreslå tvungen revisjon eller øket offent-
lig kontroll. Forslaget er basert på en innstilling inntatt i Norsk Advo-
katblad nr. 2 for 1969, side 25—30.

I Danmark finnes de gjeldende regler på området i »Vedtægt angå-
ende advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede mid-
ler», kongelig stadfestet 16. 7. 1940, og i Advokatrådets »Regulativ om
advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler»,
vedtatt 22. 11. 1968. Regiene pålegger regnskapsplikt for betrodde mid-
ler. Det synes ikke å være innført noen absolutt revisjonsplikt. Imidler-
tid er det etablert en oppgaveplikt med attestasjon som vel gjør en
løpende revisjon meget praktisk. Kontrollen er tillagt Advokatrådet,
som er opprettet i henhold til kap. 15, § 140, i lov om Rettens Pleje, og
som består av 13 medlemmer, alle valgt på et alminnelig advokatmøte.

I Finland synes gjeldende regler svært generelle, jfr. »Justitieministe-
riets beslut av 24. 4. 1959 om faststälelse av stadgar för allmänna advo-
katföreningen». Ved § 39 er det etablert en generell regnskapsplikt
og i § 40 er det gitt foreningen en viss kontrolladgang, såvidt forstås
gjennom et styre som velges av foreningens medlemmer. Plikt til
løpende revisjon synes ikke å foreligge.

I Sverige er regiene meget omfattende og detaljerte, jfr. »Stadgar
for Sveriges advokatsamfund» (særlig § 46) og gjeldende »Reglemente
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rörande advokaters förvaltning av penningmedel m.v.», med inngående
forskrifter for bokföringssystemet. Heller ikke her synes det å være
innført noen absolutt revisjonsplikt, selv om reglementets § 13 synes
å ha etablert en oppgaveplikt med attestasjon som vil gjøre en løpende
revisjon svært praktisk. Kontrollen er tillagt forbundets styre.

Fra Island har jeg ikke fullstendige opplysninger.

IV. Fonds- og aksjemegleres forvaltningsvirksomhet.

Overskriften til dette avsnitt er ikke helt korrekt, forsåvidt som
den virksomhet jeg tar sikte på, ikke drives av den enkelte megler (eller
meglerfirma) som sådan. Det dreier seg imidlertid om virksomhet som
svært ofte i realiteten drives i så nær tilknytning til meglervirksomhet,
at jeg tror den benyttede overskrift er den som for en legmann på områ-
det virker mest illustrerende.

De i Norge gjeldende bestemmelser om meglervirksomheten finnes
i en lov av 14. 8.1918, jfr. Kgl. res. av 28. 3.1919, og i et »Reglement
for fonds- og aksjemeglere», fastsatt av Handelsdepartementet 1. 3.1962.
Det er ved dette regelsett fastslått at meglervirksomhet kun kan drives
i henhold til spesiell offentlig tillåtelse, betinget av visse spesielle kva-
lifikasjoner. Det er etablert offentlig kontroll med hele virksomheten,
likesom det er gitt meget strenge forskrifter for regnskaps- og opp-
gaveplikt. Det er imidlertid bare den ting å si om dette forhold, at
disse bestemmelser kun gjelder meglervirksomheten som sådan, dvs. de
gjelder for de personer eller firmaer som driver i henhold til den utstedte
tillåtelse. Etter gjeldende bestemmelser er det intet i veien for at
meglervirksomheten drives av et aksjeselskap i henhold til offentlig
tillåtelse utstedt til den ansvarlige leder, og det synes heller ikke å
være noe i veien for at det i nær faktisk tilknytning til et slikt selskap
drives en forvaltningsvirksomhet som nevnt ovenfor på side 7 under
II, 2, sålenge det dreier seg om virksomhet som holdes helt adskilt fra
meglervirksomheten, juridisk og regnskapsmessig. For slik forvaltnings-
virksomhet gjelder det i Norge generelt ingen krav med hensyn til auto-
risasjon eller lignende, likesom det heller ikke er etablert bestemmelser
om regnskapsføring og kontroll. Slike krav stilles heller ikke om for-
valtningsvirksomheten drives i nær faktisk tilknytning til et aksjesel-
skap som driver meglervirksomhet, sålenge den juridiske og regnskaps-
messige adskillelse er strengt gjennomført, også i den forstand at den
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ansvarlige leder som innehar den offentlige tillåtelse for meglervirksom-
heten, holder seg til selskapet alene. Jeg viser i denne forbindelse til
meglerlovens § 2, som fastslår at man (unntatt banker og bankierer)
uten Handelsdepartementets samtykke ikke ved siden av meglervirk-
somhet kan drive annen næringsvirksomhet eller være styremedlem
i selskap som driver annen næringsvirksomhet. Denne bestemmelse
synes imidlertid ikke å hindre at andre personer enn den ansvarlige
leder av meglervirksomheten i nær tilknytning til denne kan drive
forvaltningsvirksomhet av den art jeg har nevnt.

Det er klart at en slik konstellasjon meget lett vil kunne virke svært
tillokkende på publikum når det gjelder overgivelse av formuesmidler
for gunstige anbringelser eller spekulasjoner. Det ligger nær å tro
at den faktiske tilknytning til meglervirksomheten gir særlige grunnlag
for ekspertise (hvilket sikkert er riktig), og at den strenge kontroll som
gjelder for meglervirksomheten nødvendigvis også gjelder for forvalt-
ningsvirksomheten (hvilket altså ikke er riktig).

Ved vurderingen av hele forholdet synes det også å være grunn
til å ta i betraktning de usikkerhetsmomenter som ligger deri at »for-
valteren» svært ofte deltar i de aktuelle formuesplasseringer sammen
med sine klienter, og at det også ligger nær for disse å etterkomme en
anmodning om generelle fullmakter til omplasseringer. Ikke minst ved
anbringelse i verdipapirer i utlandet synes det siste å være en hen-
siktsmessig ordning.

På bakgrunn av de forhold jeg har nevnt, synes det å være grunn
til å overveie om man ikke bør innføre en eller annen form for legal
kontroll av den forvaltningsvirksomhet som ofte drives av meglerne
— eller riktigere — i tilknytning til meglervirksomhet. Det er mulig
at man kan oppnå noe ved å kreve at meglervirksomheten kun kan drives
i form av personlig firma (som tilfelle er for advokater), med full regn-
skaps- og oppgaveplikt for enhver dertil knyttet virksomhet.

Fra de øvrige nordiske land har jeg fått oversendt et betydelig mate-
riale vedrørende kontroll av virksomhet som drives av fonds- og aksje-
meglere, uten at det har vært mulig for meg å bringe på det rene i
hvilken utstrekning det omskrevne problem gjør seg gjeldende. Jeg
håper forholdet vil kunne avklares under de muntlige drøftelser.

Ellers vil jeg nevne at de forhold jeg har vært inne på ovenfor, også
melder seg i tilknytning til finansieringsvirksomhet, jfr. ovenfor på side
7, under II, 4 og nedenfor under VI.
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V. Investeringsselskaper.

Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn på de forskjeilige typer
av investeringsselskaper som er dukket opp på markedet de senere år.
De kan variere fra de mindre aksjeklubber eller aksjesparelag, som
ofte er en form for co-operasjon mellom et mindre antall investorer,
og til de langt større og mer profesjonelt ledede foretagender som hen-
vender seg til og driver en betydelig akvisisjon overfor potensielle
investorer blant publikum i sin alminnelighet. I den siste gruppe inngår
også foretagender som driver på internasjonal basis, som regel med
en sterk sentralisert ledelse i ett land og et betydelig akvisisjonsapparat
i andre land.

Felles for disse foretagender er at de som regel ikke er, eller i alle
fall ikke behøver å være organisert som aksjeselskaper eller andre
selskaper med begrenset ansvar, for hvilke vi har et omfattende lövverk
om organisasjonsform, deltagernes rettigheter, tvungen revisjon m.v. Og
selv om selve foretagendet kan tenkes organisert som et aksjeseiskap,
vil dette ofte ha mindre betydning, hvis de midler som tas imot fra
kretsen av investorer, ikke gis formen av aksjeinnskudd, men anses
som forvaltede midler, uten at eierne har noen innflytelse på ledelsen,
og heller ikke på midlenes anbringelse.

Inntil 19. 6. 1970 var vi i Norge helt uten lovgivning om kontroll
av den art virksomhet jeg her tar sikte på. Nevnte dato fikk vi imidler-
tid midlertidig lov »om visse former for feiles investering (Investerings-
selskaper)».1 Lovens § 1 lyder som følger:

»Denne lov gjelder foretak som mottar midler annet enn som aksje-
kapital fra en bestemt krets av deltakere med det formål å erverve
verdipapirer for deltakerne i fellesskap i den hensikt å oppnå en for-
tjeneste for dem avhengig av verdistigning eller avkastning av verdi-
papirene. Kongen kan i det enkelte tilfelle bestemme at loven helt
eller delvis skal gjelde for et aksjeseiskap som företar vesentlige plas-
seringer i verdipapirer som ikke er bestemt til varig eie, uten hensyn
til om selskapet skaffer seg midler på den mate som nevnt i foregående
punktum. Kongen kan ved forskrift fastsette at loven helt eller delvis
skal gjelde for foretak som nevnt i første eller annet punktum og som
har til formål å erverve andre formuesgjenstander enn verdipapirer.

1) Ved provisorisk anordning av 18. 7.1969 var det truffet bestemmelse om at
investeringsselskaper ikke kunde opprettes eller begynne ny virksomhet uten
tillåtelse av Kongen.
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Kongen avgjør i tvilstilfelle om et foretak omfattes av første ledd
og kan gi forskrifter som unntar fra loven foretak med færre deltakere
enn et bestemt antall eller som gir loven anvendelse på alle foretak med
flere deltakere enn et bestemt antall og som for øvrig omfattes av loven.»

Ved kongelig res. av 30. 10.1970 er det bestemt at en rekke av lovens
bestemmelser skal gjelde også for foretagender som har til formål å
erverve fast eiendom.

I lovens § 2 er det truffet bestemmelse om at virksomhet som nevnt
i § 1 ikke kan drives uten konsesjon, som gis av Kongen (senere overført
Finansdepartementet). I de følgende §§ er det tatt inn forskjellige
bestemmelser om hvorledes virksomheten skal drives, og om at den
skal være undergitt offentlig tilsyn. Utfyllende forskrifter er gitt av
Finansdepartementet 28. 7. 1970. Selskaper som får tillåtelse til å drive
virksomhet som investeringsselskap er underlagt Bankinspeksjonens til-
syn (jfr. lov av 7.12. 1956 og Kronprinsregentens res. av 19.6.1970).
Tillåtelse til seks foretagender ble gitt i mai 1971 på betingelse av at deres
vedtekter ble endret i samsvar med Bankinspeksjonens krav. Bank-
inspeksjonen har tatt opp bl.a. disse spørsmål med vedkommende fore-
tagender. Det er videre sendt ut opplegg for årsregnskap og kvartalsopp-
gjør med virkning fra og med 1972. Trolig er det på det nåværende tids-
punkt for tidlig å uttale seg om hvorledes den endelige ordning vil bli, og
hvorledes den vil virke.

I Danmark er spørsmålet om »Kollektiv Investering i Aktier» tatt
opp på bred basis i betenkning (nr. 505 for 1968) fra Handelsministeriet,
såvidt forståes uten at det er etablert noen lovregler på området.

Fra Finland har jeg tross forespørsel på kompetent hold ikke fått
oversendt noe materiale, og jeg tør som følge herav gå ut fra at man
i alle fall ikke har noen klar lovbestemt tilsynsordning.

Det samme synes å være tilfelle i Sverige. Dog er derfra nevnt
»Aktiefondsutredningens betänkande» (Statens offentliga utredningar
1969:16), som muligens berører forholdet.

Fra Island har jeg ikke fullstendige opplysninger.

Personlig er jeg av den oppfatning at behovet for offentlig kontroll
er særlig sterkt i relasjon til investeringsselskapene. For det første er
her overtalelsesmuligheten ved selve investeringen fra publikums side
særlig sterk, på grunn av den alltid tilstedeværende tro på at speku-
lasjon i verdipapirer er snarveien til rikdom. Og for det annet er risikoen
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for tap på anbringelse som har til hensikt å være spekulative alltid
tilstede, og med risikoen for tap øker også risikoen for misligheter.

VI. Finansieringsvirksomhet.

Jeg har ovenfor på side 7, under II, 4, nevnt at jeg i denne forbindelse
tar sikte på finansformidling og utlånsvirksomhet drevet av andre enn
de tradisjonelle, strengt lovregulerte finansinstitusjoner, som banker,
forsikringsselskaper m.v.

Ved siden av den rene finansformidling eller finansieringsvirksomhet,
som knytter seg til direkte utlån av midler, tenker jeg i denne forbindelse
også på en rekke spesielle former for kredittytelser, som de som finner
sted f. eks. gjennom avbetalingsfinansiering, leasing og factoring. Det
finnes utvilsomt også andre former, men heller ikke i denne forbindelse
finner jeg grunn til å foreta noen nærmere beskrivelse eller avgrensning
av de aktuelle kategorier.

I Norge ble det i Bankinspeksjonens årsmelding for 1967 i et eget
avsnitt om finansieringsselskaper uttalt følgende:

»Det er i løpet av de senere år stiftet en rekke selskaper som arbeider
med finansieringsspørsmål. Dels driver selskapene regulær kredittfor-
midling, dels er virksomheten konsentrert om spesielle finansieringsom-
råder som f. eks. avbetalingshandel og factoring. Enkelte foretak har
som formål å stille til disposisjon risikovillig kapital i forbindelse med
overtakelse av aksjemajoriteten i vedkommende bedrift.

For å skaffe seg midler til sin virksomhet, tar de fleste av selskapene
opp lån. Man stilles da overfor spørsmålet om virksomheten rammes
av banklovgivningen og/eller tilsynsloven av 7. desember 1956. Avgjø-
rende for dette spørsmål er dels om innlånene har karakter av »innskudd»
og dels om foretaket henvender seg til »en ubestemt krets».

Bankinspeksjonen har hittil ikke foretatt undersøkelser for å bringe
på det rene om den nevnte lovgivning kommer til anvendelse på noen
av selskapene. De avgjørende kriterier er lite anvendelig på den mang-
foldighet av virksomheter som man her står overfor. Selskapenes kre-
ditorer er ikke vanlige sparere, men representerer grupper som må antas
å ha de nødvendige forutsetninger for å vurdere risikoen med plasse-
ringene. Kredittinstitusjonenes interesseorganisasjoner, som for øvrig
må sies å følge nøye med når det gjelder illegal innskuddsvirksomhet,
har heller ikke reist spørsmålet om selskapenes virksomhet kommer
inn under bank- eller tilsynsloven.

Finansieringsselskapenes virksomhet har imidlertid etter hvert fått
et meget betydelig omfang. Tallet på selskaper som er i virksomhet,
skal nå nærme seg 100 når også Bo-kreditt selskapene medregnes, og
den samlede forvaltningskapital overstiger 1,5 milliarder kroner. Det



86 Helge Haavind

ligger nær å anta at veksten har sammenheng med den kredittpolitiske
regulering, idet disse selskapers virksomhet ikke er gjenstand for slik
regulering. Kredittioven hjemler adgang til å pålegge dem å gi Norges
Bank oppgaver over sin virksomhet. Veksten kan imidlertid også
skyldes at det for disse selskaper ikke gjelder noen krav om at egen-
kapitalen skal stå i et bestemt forhold til forpliktelsene, og heller ikke
likviditetsbestemmelser m.v. Konkurransemessig må de således sies å
stå vesentlig gunstigere enn de lovregulerte kredittinstitusjoner. Sær-
lige problemer kan reise seg når det dreier seg om selskaper som er
dannet av banker og/eller forsikringsselskaper.

Bankinspeksjonen antar at man på bakgrunn av det omfång selska-
penes virksomhet nå har fått, bør ta opp til overveielse i hvilken utstrek-
ning virksomheten eventuelt bør undergis konsesjon og lovreguleres.
En anser det uhensiktsmessig å søke å løse de foreliggende spørsmål
gjennom en anvendelse av den eksisterende lovgivning. Den gjeldende
avgrensning av den konsesjonspliktige og lovregulerte finansieringsvirk-
somhet, som bygger på kriterier vedkommende innlånsvirksomheten, er
utformet ut fra spesielle forhold og neppe lenger tilstrekkelig. Det
bør overveies å gjennomføre en lovgivning som tar utgångspunkt i den
virksomhet som knytter seg til selve forvaltningsvirksomheten eller til
aktivasiden. I de fleste andre land som det er naturlig å sammenlikne
med, er virksomheten til selskaper av denne art undergitt lovregulering
og i stor utstrekning også et visst offentlig tilsyn.»

Den situasjon som er skildret i de siterte avsnitt, synes idag å være
omtrent uforandret. Forholdet er altså at de virksomheter jeg har
nevnt ovenfor, i det alt vesentlige er helt fri og uten offentlig kontroll,
hva enten de drives av enkeltpersoner eller av selskaper, sålenge de
ikke rammes av banklovgivningen eller av lov av 7. 12. 1956 om offentlig
tilsyn med banker og andre kredittinstitusjoner. Det er riktignok pålagt
en viss oppgaveplikt, likesom man har begrenset den aktuelle utlåns-
virksomhet, begge deler i medhold av kap. 4 i lov av 25. 6. 1965 om
adgang til regulering av penge- og kreditforholdene, men motiveringen
herfor er åpenbart av ren kreditt- eller pengepolitisk art, slik at forholdet
ligger klart utenfor det aktuelle forhandlingsemne.

I de norske banklover av 24. 5. 1961 (en for sparebanker og en for
forretningsbanker) er det i § 1 uttalt at de omfatter »foretak» som har
til formål »å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere».

Tilsvarende omfatter loven av 7. 12. 56 om Bankinspeksjonen ifølge
§ 1 foruten en del bestemt angitte virksomheter »andre kredittinstitusjo-
ner som etter sine vedtekter kan skaffe seg midler til utlånsvirksom-
heten ved å ta opp lån fra en ubestemt krets av långivere».

Jeg finner ikke grunn til å komme nærmere inn på de uttrykk som
er benyttet for avgrensningen av lovenes virkeområde. Det avgjørende
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i denne forbindelse er nemlig at de ikke er anvendt utenfor området
for de tradisjonelle kredittinstitusjoner. De er iallfall ikke anvendt
for de virksomhetsområder jeg har nevnt ovenfor.

Jeg tror det er riktig å si at svært mange av de finansieringsfore-
tagender jeg tar sikte på, er startet og drives som aksjeselskaper i det
vesentlige med aksjonærdeltagelse fra banker og forsikringsselskaper,
som også ofte står som betydelige kapitalinnskytere i form av låne-
kapital. Grunnen hertil kan være mangeartet. Muligens spiller det
noen rolle at de aktuelle virksomheter ikke berøres av gjeldende lov-
givning og reguleringsforskrifter for banker og forsikringsselskaper.
Dessuten er det tale om, som f. eks. for avbetalingsfinansiering, leasing
og factoring, virksomhet som er så spesiell praktisk og teknisk, at den
mest hensiktsmessig drives av spesialforetagender. Under enhver omsten-
dighet tror jeg at de interesser banker eller forsikringsselskaper har i de
aktuelle foretagender, kun virker i retning av øket garanti for forsvarlig
drift. I realiteten må man vel si at det svært ofte er drift under aksjo-
nærenes garanti, forsåvidt som banker og forsikringsselskaper neppe
vil kunne akseptere at det lides tap på finansieringsforetagender som
de er de reelle innehavere av.

Jeg nevnte at finansieringsselskaper svært ofte får sin forvaltnings-
kapital i form av innlån fra finansinstitusjoner som også er aksjonærer.
Det er imidlertid neppe noen tvil om at i alle fall svært mange av
dem også i større eller mindre utstrekning driver med helt fremmed
kapital i form av innlån fra andre, ofte en ikke ubetydelig krets, enn
egne aksjonærer. Dette skjer vanligvis ved utstedelse av gjeldsbrev,
forøvrig ofte med betydelig sikkerhetsstillelse, f.eks. ved garanti fra
bank eller skadeforsikringsselskap. Det er ikke min mening at vi i
denne forbindelse står overfor et område hvor det i sin alminne-
lighet er vist stor uansvarlighet. Man kan vel imidlertid ikke se bort
fra at de finansieringsforetagender jeg tar sikte på, ofte gir betydelig
større renter enn det folk kan regne med for eksempel i banker. Heller
ikke kan man se bort fra at en høy innlånsrente forutsetter en høy
utlånsrente. Relativt høye renter innebærer ofte en fristelse for den
potensielle investor, og mindre sikkerhet hos den reelle debitor, og på
denne bakgrunn mener jeg at den kredittformidling jeg har trukket
frem, forutsetter en særlig grad av ansvarsfølelse hos den som skal
drive den. Selv om denne ansvarsfølelse utvilsomt er tilstede i de fleste
foretagender, vil det alltid være en viss risiko tilstede for utglidning.
I alle fall synes det overmåte inkonsekvent å ha en så streng banklov-
givning som vi har i Norge, uten helt eller delvis å ha et tilsvarende
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kontrollsystem for virksomheter som i realiteten ligger bankvirksom-
heten så nær. Hele problemkomplekset er da nu også tätt opp i Norge
ved oppnevnelse ved Kgl.res. av 15. 8.1969 av en komité som skal vurdere
behovet for lovregler på området. Komiteens arbeid er ennu ikke
avsluttet.

Såvidt forståes er man i Danmark kommet omtrent like langt, dog
således at spörsmålet er utredet i en betenkning (nr. 628 for 1971) fra
Handelsministeriet.

I Finland og Sverige synes det ikke å foreligge særskilt lovgivning
på området. Fra Island har jeg ikke mottatt fullstendige opplysninger.

Jeg har i det ovenstående som en form for finansieringsvirksomhet
også nevnt finansformidling, hvormed jeg mener den virksomhet som
består i etableringen av kontakten og avtalen mellom låntager og lån-
giver. Dette ligger vel noe utenfor emnet »anförtrodda medel», hvilket
dog ikke forhindrer at kontrollbehovet er omtrent det samme.

VII. Administrasjon av byggevirksomhet.

Det er mulig at man kan reise tvil om den virksomhet jeg her tar
sikte på, strengt terminologisk går inn under den valgte titel for for-
handlingstemaet. Det er imidlertid et faktum at boligsøkende som deltar
i byggeforetagender i alminnelighet må innbetale betydelige forskudd
til vedkommende som står for det hele, og at disse forskudd overgis
til forvaltning, presumtivt for anvendelse til byggets fremdrift, for
deretter å bli stående som vanlige innskudd. Under enhver omstendig-
het er det klart at det forhold jeg her er inne på, sto sentralt i dis-
kusjonen under det møte hvor forhandlingstemaet ble bestemt.

Jeg har i overskriften til nærværende avsnitt benyttet den generelle
betegnelse »byggevirksomhet». Som det fremgår av II, 4, på side 7
ovenfor tar jeg i det alt vesentlige sikte på boligbygging, og mindre
på oppføring av forretningsbygg, forsåvidt som det er på boligområdet
at kontrollbehovet er særlig stort. Det skyldes flere forhold.

For det første har knappheten på boligmarkedet i de senere årtier
vært særlig stor, slik at de enkelte boligsøkende i stor utstrekning er
henvist til å ta imot de tilbud de får, uten en alt for inngående under-
søkelse av prosjektets soliditet. Viser man særlig skepsis på dette område,
er det alltid andre som vil rykke inn i stedet.

For det annet er de boligsøkende som regel personer med svært
liten teknisk og forretningsmessig innsikt, og derfor med liten evne
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til å ivareta sine interesser. En leieboergruppe er da også en lite hen-
siktsmessig forsamling når det g j elder samlet, ras joneli opptreden.

For det tredje vil vedkommende som skal administrere foretagendet
svært ofte ha etablert kontakten med entreprenøren før de boligsøkende
kommer inn i bildet, slik at han ikke føler seg som deres mann slik
han burde gjøre.

De forhold jeg nu har nevnt, har ført til at man i Norge har fått
en meget omfattende lovgivning på området, i det alt vesentlige for
den kollektive boligbygging. Jeg nevner i rekkefølge:

Lov nr. 5 av 10. 7.1936 om boligsparelag.
Lov nr. 6 av 16. 6.1939 om husleie, kapitel IX, som ble tilføyet ved

lov av 14. 2.1969.
Lov nr. 1 og 2 av 4. 2.1960, henholdsvis om boligbyggelag og om

borettslag.
Dessuten vil en del bestemmelser i den alminnelige aksjelov av 6. 7.

1957 være av betydning.
I overensstemmelse med hva jeg har sagt innledningsvis, skal jeg

ikke generelt komme inn på det eksisterende lovverk, som synes å fungere
tilfredsstillende. Det er imidlertid ett forhold jeg g j erne vil ta opp.

Vi har i Norge i de senere år på boligområdet sett et stadig tiltagende
antall av hva jeg vil kalle »selveier- eller sameieforetagender». Det
vil si at vedkommende byggeforetagende, selv om det omfatter et betyde-
lig antall boliger, i det hele ikke etableres som noen egen juridisk person,
men som et sameieforetagende i forholdet mellom de boligsøkende.
Disse er da ikke eiere av aksjer eller andeler i noe selskap eller lag,
som så igjen er eier av det aktuelle boligbygg. Der er direkte eiere
av en del av dette, med rett til bruk av en bestemt bolig. kjøpesummen
herfor betaler de hver for seg, som regel ved finansiering i form av en
særskilt belåning av sin aktuelle del.

Denne form for boligbygg har skapt en rekke rettslige problemer.
Jeg tror det er berettiget å si at den er valgt særlig fordi den inne-
bærer visse ikke helt ubetydelige skattemessige fordeler, hvilket sosialt
sett kanskje ikke er ubetinget heldig, i alle fall ikke hvis den ikke også
ellers er hensiktsmessig.

Under enhver omstendighet synes det uheldig at boligbygging i form
av »selveier- eller sameieforetagender» faller utenfor den lovgivning
jeg har nevnt ovenfor. Med den ekspansjon det er på dette område,
både i antall og når det g j elder prosjektenes omfang, synes det å være
all grunn til å etablere en kontroll svarende til den man har for andre
typer av boligbygg.
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Til slutt under dette avsnitt vil jeg nevne at man for å gjøre seg
næring av å administrere byggeforetagender i Norge ikke behøver å
ha noen form for autorisasjon, avhengig av faglige kvalifikasjoner. Sett
på bakgrunn av det faktum at den som eier, eller skaffer, byggegrunnen
ofte betinger seg å være forretningsfører, kan dette være lite betryg-
gende.

Forøvrig finner jeg det for langt å gå inn på de enkelte andre lands
lovgivning på området. Jeg går imidlertid ut fra at man under de munt-
lige forhandlinger vil få belyst spørsmålet om det finnes å være behov
for nye kontrollregler.

VIII. Diverse spørsmål.

Etter denne gjennomgåelse av de spesielle forhold som jeg mener
er typiske for de enkelte virksomhetsområder som er nevnt ovenfor
under II, 1—5, vil jeg gjerne trekke frem noen spørsmål som mer generelt
melder seg i relas jon til forval tningsforhold i sin alminnelighet.

1. For alle personer eller institusjoner som tar imot midler fra
andre til forvaltning, vil forholdet ofte være at det dreier seg om for-
bindelser eller klienter som innbyrdes ikke har noe med hverandre å
gjøre. I mange tilfelle ordnes dette på den mate at vedkommende som
mottar midlene i forvaltning, fører et selvstendig regnskap for hver
enkelt forbindelse. Dette er ofte en hensiktsmessig løsning, men man
kan ikke se bort fra det risikomoment som ligger deri at det kanskje
ikke er noen feiles revisjon av hele forvaltningsvirksomheten. Hvis
for eksempel en person som driver med en rekke byggeforetagender,
har en særskilt revisor for hver av disse, vil han utvilsomt ha en betyde-
lig større mulighet for å skjule eventuelle misligheter. Og det må i
denne forbindelse tas i betraktning at det ikke bare er vedkommende
»forvalter» selv som skal kontrolleres, men også hans ansatte, som
ofte disponerer en rekke kassebeholdninger og bankinnskudd uten noen
samlet revisjon.

Det er et spørsmål om ikke slik samlet revisjon i visse tilfelle bør
pålegges, eventuelt med innberetningsplikt til et generelt kontrollorgan.

2. I nær sammenheng med det som er nevnt i foregående avsnitt,
vil jeg g j erne komme inn på et forhold som har vist seg aktuelt i Norge
i de senere år. Jeg tenker da på et par tilfelle hvor det dreiet seg om
personer som drev administrasjon av byggevirksomhet i meget stor
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målestokk, og som kom i søkelyset for mulige økonomiske misligheter.
I det ene tilfelle skyldtes dette en anmeldelse fra en enkelt forbindelse
(Saken ble forøvrig henlagt). I det annet tilfelle ble vedkommende
»forvalter» meldt savnet under særdeles spesielle omstendigheter (Heller
ikke i dette tilfelle ble det funnet å være begått misligheter overfor
klienter).

I begge disse tilfelle syntes det som om myndighetene ikke interesserte
seg så meget for de forhold som opprinnelig påkalte oppmerksomheten,
som for spørsmålet om det forelå andre misligheter innenfor vedkom-
mendes meget betydelige »forvaltningsområde».

Allikevel syntes det meget vanskelig å oppnå adgang til å foreta
en inngående gjennomgåelse av de forretningsforetagender vedkommende
sto for i sin alminnelighet.

Det forekommer meg at det her må være noe fundamentalt galt.
Personer eller institusjoner som gjør seg næring av i betydelig målestokk
å ta imot formuesmidler fra det alminnelige publikum, må finne seg
i at det etableres en adgang til offentlig kontroll i sin alminnelighet,
uten at dette skal være avhengig av de betingelser som ellers gj elder
i straffeprosessen. En slik kontroll bør ikke nødvendigvis være et
konkret ledd i en straf ferettslig aksjon. Den bør kunne sk je generelt
etter beslutning av et kompetent kontrollorgan, helst i forbindelse med
rutinemessige bokettersyn.

3. I forbindelse med behovet for kontroll av de forskj eilige former
for forvaltningsvirksomhet synes det også å være grunn til å være opp-
merksom på det risikomoment at »forvalteren» kan tenkes å ha spesielle
interesser med hensyn til hvorledes midlene er disponert.

Det kan for eksempel tenkes at »forvalteren» har egne kapitalinte-
resser i det foretagende hvor klientens midler er plassert, og at dette
kan virke hemmende for hans uhildede vurdering av klientens interesser.
Eller vi kan tenke oss at »forvalteren» har et godt betalt verv, for
eksempel som styremedlem, i et selskap hvor klientens midler er plassert
i form av aks jer, som ved utø velse av stemmeretten er avg j ørende for
vervets fortsettelse. Det kan sikkert trekkes frem andre tilfelle av
lignende art. Også på dette punkt oppstår spørsmålet om øket kontroll.

4. Selv om det ligger i en litt annen gate enn de forhold som er
berørt i de foregående avsnitt, vil jeg også nevne spørsmålet om offentlig
autorisasjon for all virksomhet bestående i forvaltning i stort omfang
av midler tilhørende det alminnelige publikum. Foruten at man derved
i alle fall i noen grad skulle sikre seg de faglige kvalifikasjoner, vil
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kravet til slike kvalifikasjoner ofte virke fremmende også på det etiske
nivå.

IX. Konklusjon.

Jeg antar at det av det foranstående fremgår at jeg er av den opp-
fatning at der på en rekke områder er behov for en øket legal, eller
kanskje riktigere offentlig, kontroll av forvaltningen av betrodde midler.
Det spiller i denne forbindelse neppe noen stor rolle om kontrollen
etableres ved en rekke enkeltorganer for de forskj eilige typer av virk-
somhet, eller om den skjer ved opprettelsen av et feiles kontrollorgan
(eventuelt i samarbeid med allerede eksisterende organer, som for eksem-
pel Bankinspeksjonen). Personlig tror jeg at det siste vil være det
mest rasjonelle og hensiktsmessige, for det første fordi mange spørsmål
er parallelle for de forskj eilige virksomhetsområder, og for det annet
fordi man ved generelle regler også vil kunne omfatte nye virksom-
hetsområder hvor kontrollbehovet er aktuelt.

Man kan selvsagt innvende at opprettelsen av et generelt kontroll-
organ vil by på visse vanskeligheter, både hva avgrensningsspørsmålet
angår, og med hensyn til ønskeligheten av spesialregler innenfor enkelte
områder. Det første spørsmål mener jeg kan løses ved å la kontroll-
organet bestemme avgrensningen ved konkrete avgjørelser i tvilstilfelle
(muligens med adgang til administrativ rekurs). Det annet spørsmål
kan løses ved å gi kontrollorganet adgang til å gi utfyllende forskrifter.

Hvis jeg skulle antyde noen hovedpunkter for en generell kontroll-
ordning, måtte det være følgende:

1. Bestemmelsene måtte omfatte enhver person eller institusjon som
i næringshensikt eller i forbindelse med næring drevet av vedkommende
selv eller andre tar imot formuesmidler av enhver art (undtatt aksjeinn-
skudd) fra en større krets av personer eller institusjoner for varig for-
valtning eller anbringelse. I tvilstilfelle måtte kontrollorganet avgjøre
om den aktuelle virksomhet skal undergis kontroll med hjemmel i denne
bestemmelse.

2. Personer eller institus joner som er undergitt kontroll, måtte ha
regnskaps- og revisjonsplikt, med en innberetningsplikt til kontrollorga-
net. Regnskaps- og revis jonsplikten måtte omfatte vedkommendes virk-
somhet av enhver art, også forsåvidt angår alle institusjoner hvor ved-
kommende er bestyrer eller forretningsfører eller har ledende stilling.
Hvis det benyttes flere revisorer, måtte en av disse gjøres ansvarlig
for det hele område ved samarbeid med de øvrige.

3. Kontrollorganet måtte ha adgang til rutinemessige bokettersyn.
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4. Det måtte pålegges fullstendig upplysningsplikt i tilfelle hvor ved-
kommende person eller institusjon har økonomiske interesser i form
av kapitalinvestering, lønnet verv eller oppdrag eller på annen mate
i noe foretagende hvor de mottatte formuesmidler plasseres.

5. For enkelte virksomhetsområder måtte det trekkes opp regler for
de mottatte midlers disponering, som for eksempel med hensyn til
sikkerhet ved plasseringen, rask realisasjonsadgang o.l.

6. For enkelte virksomhetsområder måtte det etableres regler om
autorisasjon, betinget av nærmere angitte, faglige kvalifikas joner.

Jeg er klar over at det forslag jeg her har antydet, kan møtes med
betydelige innvendinger. Man kan spørre seg hvor stort behovet egent-
lig er, og om man ikke bare skaper et øket byråkrati, uten noen virkelig
effektivitet. Man hører ikke så sjelden at misligheter vanligvis opp-
dages ved tilfeldigheter, og at kontrollens og revisjonens hovedoppgave
ofte blir etterpå å fastslå hvorledes det hele er föregått. I denne for-
bindelse kan man reise spørsmålet om ikke våre nuværende regler
(eller tildels mangel på sådanne) fungerer relativt bra, slik at en generell
kontrollordning vil koste betydelig mere enn innsparingen ved unn-
gåtte misligheter. Dessuten kan det alminnelige publikums interesser
ivaretas ved regler om tvungen sikkerhetsstillelse, eller om adgang til
offentlig erstatning for lidte tap.

Hertil vil jeg svare ved å peke på et betydelig antall store underslag
eller andre misligheter blant advokater, meglere og personer som driver
med boligbygg. Vi har også hatt endel graverende tilfelle forsåvidt
angår virksomhet i investeringsselskaper. Når forholdene for finansie-
ringsvirksomhetens vedkommende synes å ha vært bedre, kan det skyldes
at det er lenge siden vi har hatt noen alvorlig, generell depresjon i
næringslivet, med et virkelig stort antall nødlidende bedrifter. Slike
tider kan komme tilbake.

Og at kontroll og revis jon i noen grad virker preventivt er det vel
neppe noen tvil om, ikke minst fordi man reduserer all uorden, som
ofte er forløperen til misligheter.

Heller ikke løser man problemene fullt ut med øket krav til sikker-
hetsstillelse, eller regler om erstatning fra det offentlige. Forholds-
regler av denne art har ingen preventiv virkning, og man kan ikke
se bort fra betydningen herav, såvel for den enkelte som på grunn av
manglende krav til kvalifikas joner og manglende kontroll kan komme
bort i tilfelle som for svake sjeler skaper for store fristelser, som for
samfunnet som må bære de byrder som dette forårsaker.


