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Svar på anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak om sletting av
registrering
1. Innledning
Finanstilsynet viser til vedtak 24. juni 2020 om sletting av Tide Forsikring AS fra Finanstilsynets
virksomhetsregister. Videre vises det til Finanstilsynets presisering av vedtaket datert 29. juni 2020,
samt Deres klage på vegne av Tide Forsikring AS ("foretaket" eller "Tide") over vedtaket 14. juli
2020. Finanstilsynet viser også til øvrig korrespondanse i sakens anledning.
I klagens punkt 5 fremheves en rekke forhold som etter Tides syn tilsier at det bør gis utsatt
iverksettelse av vedtaket. Finanstilsynet refererer deler av disse i punkt 2 nedenfor.
2. Foretakets anførsler vedrørende utsatt iverksettelse
I klagens side 9 anføres det som følger:
"Dersom Vedtaket trer i kraft før klagen er endelig avgjort av Finansdepartementet, vil det
påføre Tide alvorlig og uopprettelig skade. Virksomheten vil måtte avvikles, med store
negative konsekvenser for Foretakets kunder, ansatte, kreditorer og eiere. Iverksettelse av
Vedtaket er i praksis irreversibelt. Iverksettelse vil innebære at Tide ikke lenger kan betjene
den opparbeidete kundeporteføljen, med den virkning at denne ganske umiddelbart vil
bortfalle. Alle opparbeidete verdier i Foretaket vil derfor i realiteten falle bort som følge av
iverksettelse. At Tide senere får medhold av Finansdepartementet, vil derfor i realiteten ha
liten betydning.
De alvorlige konsekvensene tilsier at Vedtaket ikke bør tre i kraft før Finansdepartementet
har tatt stilling til klagen. Å la Vedtaket tre i kraft før Finansdepartementet har fått
behandlet klagen, vil innebære at Finanstilsynet i realiteten avvikler en virksomhet uten at
virksomheten tilstås selv de mest grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Tides
innvendinger mot Vedtaket handler dels om uriktige vurderinger av påståtte feil, men også
om at Finanstilsynet har lagt en alt for lav terskel til grunn for en svært alvorlig feil. Det er
ingen uenighet om at Tide har begått enkelte feil, men det er en lang vei derfra til et vedtak
om tvungen avvikling med svært kort tidshorisont. Dette er spørsmål som det er særlig viktig
at en klageinstans får prøve, før et så dramatisk vedtak bør få virkning."
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På denne bakgrunn anmoder Tide om at Finanstilsynet eller Finansdepartementet beslutter at
vedtaket gis utsatt iverksettelse inntil én uke etter at klagen er endelig avgjort, jf. forvaltningsloven
§ 42 første ledd.
3. Finanstilsynets vurdering
Finanstilsynet har vurdert om det skal gis utsatt iverksettelse av vedtaket, herunder om utsatt
iverksettelse bør gis på vilkår, jf. forvaltningsloven § 42 annet ledd. I denne vurderingen har
Finanstilsynet også lagt vekt på de forhold som ligger til grunn for vedtaket om sletting, og særlig
behovet for å beskytte fremtidige mulige kunder eller utvidede kundeforhold.
Finanstilsynet har besluttet at Finanstilsynets vedtak 24. juni 2020 ikke skal iverksettes før
Finanstilsynet har avsluttet sin behandling av klagen. Finanstilsynet setter som vilkår for utsatt
iverksettelse at Tide Forsikring AS ikke kan formidle nye forsikringer.
Finanstilsynet har videre besluttet at dersom behandlingen avsluttes ved at klagen oversendes til
Finansdepartementet som klageinstans, skal vedtaket ikke iverksettes før ti virkedager etter at
foretaket er underrettet om oversendelsen. En eventuell søknad om fortsatt utsatt iverksettelse etter
dette tidspunkt frem til klagen er endelig avgjort, overlates til klageinstansen å avgjøre.
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