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Finansklagenemndas avgjørelser i 2014 viser at flertallet i nevnden fortsatt stiller sørgelig beskjedne 

krav til investeringsrådgivning. Etter vårt syn er nevndens praksis klart ikke i tråd med gjeldende rett, 

herunder Høyesteretts avgjørelse i Røeggen-saken. Hverken fra et kontraktsrettslig eller et 

verdipapirrettslig ståsted er det mulig å forstå hvilke rettsregler nevnden bygger på. 

Det er tydelig at Finansklagenemnda bank mangler finansfaglig kompetanse til å foreta reelle 

prøvinger av hvorvidt kunden har fått det han har bedt om. Opplysninger i informasjonsmateriale 

utarbeidet av finansinstitusjonen legges ukritisk til grunn som riktig. Produkter som er solgt med 

løfter om høy forventet avkastning og lav risiko, innebærer i realiteten ofte lav forventet avkastning 

og høy risiko, uten at det avdekkes av nevnden. 

En av sakene fra 2013 illustrerer dette. Klageren er en mann som ble utsatt for en trafikk-ulykke og 

ble sterkt skadet. Saken handler om hvordan en forsikringsutbetaling på én million kroner, som skulle 

sikre mannens fremtid etter ulykken, kunne forsvinne gjennom dyre og risikable investeringer. 

Mannen oppsøkte Acta for å få hjelp til å plassere forsikringspengene sine i 2007. I løpet av året ble 

hele beløpet plassert i aksjer i tre unoterte investeringsselskaper kontrollert av Acta. Investeringene 

ble solgt som trygge, med utsikter til «minimum 9 % årlig avkastning». I desember 2007 publiserer 

DN beregninger foretatt av førsteamanuensis Knut Boye ved NHH som viser at investorene i ett av 

selskapene mannen har investert i, over en tidsperiode på fem år, betaler rundt 50 prosent av 

avkastningen de får i gebyrer til Acta. Finanstilsynet finner de neste årene at Acta alvorlig og 

systematisk bryter kravene lovgivningen oppstiller til vern av investorene. Tilsynet finner blant annet 

at «foretakets praksis for å presentere omkostninger kan være egnet til å villede kundene med 

hensyn til totale kostnader i produktene». Om eiendomsprodukter og strukturerte produkter uttaler 

Finanstilsynet at det er «tvilsomt at det kun er kundenes interesser det har vært fokusert på». 

Tilsynet ser indikasjoner på at Acta «i sin investeringsrådgivning har anbefalt produkter som har gitt 

foretaket/konsernet best inntjening». Til slutt mister selskapet konsesjonen til å yte 

investeringstjenester – tilsynsmyndighetenes alvorligste sanksjon. 

Finansklagenemnda behandler i 2013 mannens klage (sak 559). Nevnden finner ingenting å bebreide 

Acta for, på tross av følgende: 

- Nevnden foretar ingen vurdering av hvorvidt det var i mannens interesse å investere hele 

forsikringsbeløpet i det unoterte aksjemarkedet. 

- Den foretar ingen vurdering av de juridiske konsekvensene av at Acta markedsførte seg selv 

som uavhengig rådgiver på investeringstidspunktet. 

- Den foretar ingen vurdering av hvorvidt rådgivningen først og fremst ivaretok Actas 

interesser, og hvilken kontraktsrettslig betydning det i så fall har. 

- Den foretar ingen vurdering av om det ble informert om kostnadene i produktet på en klar 

og ikke-villedende måte. 

- Den foretar ingen finansfaglig prøving av hvorvidt avkastningsmålet som ble oppgitt, var 

riktig og realistisk, og om det ble gitt riktig informasjon om risikoen i investeringene. 



Nevnden nøyer seg med å «anta» at investeringene har risiko på «middels nivå». I realiteten er 

mannen blitt anbefalt en gebyrtung investering med høy risiko i form av unoterte aksjer i et giret 

eiendomsfond. 

Nevnden konstaterer at mannen hadde tilstrekkelig tid til å tenke seg om og til å sette seg inn i 

informasjon. Men investeringene ble foretatt i første møte med rådgiver, og det er omtvistet om 

mannen i det hele tatt fikk utlevert prospektet for de første to investeringene. 

Nevnden uttaler: «Klager har gjort gjeldende at han ikke fikk prospekter for de to første 

investeringene. Når han så fikk det i forbindelse med den tredje investeringen, burde han ha etterlyst 

prospektene for de to første.» For, ifølge nevnden, har «investor … et selvstendig ansvar for å sette 

seg inn i produktet. De opplysningene han kunne fått gjennom prospektene, må nemnda således ta i 

betraktning ved vurderingen av hans anførsler.» 

Nevnden mener altså at mannen har hatt god tid til å tenke over og vurdere den informasjonen han 

ikke fikk, men som han kunne fått – etter investeringstidspunktet. Hvis han hadde bedt om det. Noe 

han burde. Dessuten har han fått god nok informasjon før investeringen, fordi det fantes et prospekt 

med relevante opplysninger som han kunne fått. Hvis han hadde bedt om det. Noe han burde. En 

samlet nevnd, bestående av representanter fra både forbrukersiden og finansnæringen, konkluderer 

dermed med at mannen ikke får medhold. Historien er ikke unik. Nevnden har i denne saken fulgt sin 

egen faste praksis. 

Marte Kjørven, stipendiat (UiO), Mads Andenæs, professor (UiO), Hans Fredrik Marthinussen, 

professor (UiB), Jan-Ove Færstad, førsteamanuensis (UiB) Trond Døskeland, førsteamanuensis (NHH), 

og Dag Jørgen Hveem, advokat og økonom (BI) 


