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sanksjonskompetanse og klageordning

Økokrim kan i det vesentlige slutte seg til det vi oppfatter som godt
begrunnede forslag fra Verdipapirutvalget. Det gjelder blant annet forslaget
om at tilsyn med overholdelsen av reglene om løpende informasjonsplikt og
utsatt offentliggjøring overføres fra markedsoperatøren til Finanstilsynet,
samt at Finanstilsynet for fremtiden skal være tilbudsmyndighet. Forslagene
innebærer at markedsoperatøren ikke lenger vil utføre
myndighetsoppgaver. I forlengelsen av dette følger det naturlig at
forvaltningsloven ikke lenger bør gjelde for markedsoperatørens egne
vedtak. Gitt at Børsens vedtak fortsatt vil kunne være viktige, støtter Økokrim
også at det gis en forskriftshjemmel der det kan stilles krav til vedtakene, slik
som foreslått i punkt 3.2.2. Vi antar uansett at Oslo Børs vil utarbeide regler
for egen saksbehandling.

Med forslagene bortfaller også behovet for Børsklagenemnda, gitt at Børsen
selv bestemmer egnede tvisteprosedyrer når noen vil angripe Børsens
avgjørelser.

Økokrim ser videre at det er gode grunner for å la klager på Finanstilsynets
vedtak etter kapitlene 3-7 i verdipapirhandelloven som utgangspunkt
behandles av en fagtung nemnd, med slike begrensninger som blant annet
foreslås i lovutkastet § 19-11 tredje ledd.

Det er viktig at den nye nemnda sammensettes på en måte som inngir tillit.
Økokrim viser i denne forbindelse til punkt 6.2.2 i Verdipapirlovutvalgets
utredning, der det fremheves at medlemmer av nemnda må være
uavhengige og det videre drøftes hva det innebærer i praksis. Økokrim er



enig med nemnda i at personer med aktive roller i verdipapirmarkedet, for
eksempel ansatte i verdipapirforetak samt advokater og advokater fra
advokatfirma med børsnoterte selskaper som klienter, ikke bør være med i
nemnda. Etter vår oppfatning er det grunn til å lete etter kvalifiserte og
uavhengige kandidater som har sitt virke også utenfor Oslo.

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


