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1. INTRODUKSJON 

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av hovedpunktene i bankens strategi og 
policy for styring av compliancerisiko. Fullstendige versjoner av dokumentene er kun 
tilgjengelig internt i banken. Bankens policy for compliance revideres og godkjennes av styret 
minimum årlig eller ved større endringer som krever revisjon av dokumentet.  
 

1.1  Bakgrunn og formål  

Policy for compliance skal være et retningsgivende dokument som beskriver prinsipper for 
hvordan SpareBank 1 BV (S1BV) skal styre compliancerisiko i konsernet. Dette dokumentet 
skal også gi retning for hvordan S1 BV skal etterleve regelverk og rutiner som er fastsatt av 
myndighetsorganer, konsernets styre og ledelsen. Compliancefunksjonen skal sikre at 
gjeldende krav implementeres, kontrolleres og etterleves.  
 
Policyen gir føringer for hvordan konsernet generelt, det vil si alle selskaper, avdelinger og 
ansatte i konsernet skal arbeide med compliancerisiko. 
 
Policy for compliancerisiko skal tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som stilles til styring 
av compliancerisiko i konsernet. Etterlevelse av denne policy er en forutsetning for å nå og 
etterleve prinsipper og risikorammer angitt i disse dokumentene. 
 
 

1.2  Overordnede føringer og regulatoriske krav 

Policy for compliance bygger i hovedsak på følgende instanser som gir viktige føringer og 
prinsipper som må legges til grunn for god styring av compliancerisiko: 

• Finansforetaksloven med tilhørende forskrifter 

• Verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter 

• Finanstilsynets Risikobasert tilsyn - modul for evaluering av overordnet styring og 
kontroll 

• Finanstilsynets Modul for operasjonell risikostyring 

• Finanstilsynets rundskriv nr 5/2015: Kontrollfunksjonen (compliancefunksjonen) i 
verdipapirforetak 

• EUs Delegert kommisjonsforordning C(2016) 2398 

• EBA Guidelines on Internal Governance 

• ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements 

• BISs Compliance and the compliance function in banks 
• Øvrige relevante anbefalinger og/eller retningslinjer gitt av Finanstilsynet 
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1.3  Policystruktur 

Policy for compliance er det overordnede styringsdokumentet knyttet til compliance i 
SpareBank1 BV, og legger føringer for arbeidet knyttet til compliance, herunder definisjoner, 
målsetting for arbeidet, organisering og ansvarsforhold, og rutiner knyttet til arbeidet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Definisjon av begreper  
 
Compliance kan deles inn i tre nivåer:  
 

1. Etterlevelse av regelverket som gjelder for SpareBank1 BV, herunder:  
▪ Lover og forskrifter fastsatt av myndighetsorganer 
▪ Rundskriv fastsatt av tilsynsmyndigheter, nasjonale og internasjonale  
▪ Konsesjoner  

 
2. Etterlevelse av anerkjente bransjestandarder fastsatt av bransjeorganisasjoner, 

institusjoner eller foreninger.  
 

3. Etterlevelse av interne rutiner og retningslinjer;  
▪ Strategier og policyer  
▪ Fullmaktsreglement og rutiner  
▪ Etiske retningslinjer  

 

Compliancerisiko 

Compliancerisiko er risikoen for at SpareBank 1 BV pådrar seg offentlige sanksjoner, bøter, 
økonomisk tap eller andre strafferettslige sanksjoner eller svekket omdømme som følge av 
manglende etterlevelse av regelverket som regulerer virksomheten og/eller brudd på 
konsesjonsbestemmelser.  

Nivå 4: Håndbøker, rutiner, fullmakter, 
rapportering og kontrolltiltak

Nivå 3: Policyer for risikoområder

Nivå 2: Overordnede styringsdokument

Nivå 1: Strategi Konsernets strategiske 

plan

Overordnet 

risikostrategi

Likviditetrisiko

Markeds- og

Motpartsrisiko

Rapportering

Compliance risiko

Operasjonell risiko

Internkontroll

Interessekontflikter 

Personvern

Konkurranselov

Standarder/Rutiner 

Hendelseshåndtering 

klagebehandling

varsling mm

AHV/TF Egnhetsvurd. 

Habilitet 

Utkontraktering

IKT sikkerhet

Misligheter

Fullmakter

Etisk rammeverk

Samfunnsansvar og 

bærekraft

Gjenoppretningsplaner

/beredskapsplaner

Kredittrisiko

Innskudd og sparing

Bærekraft

Kontrolltiltak

Eierstyring og 

selskapsledelse
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2. MÅLSETTING MED COMPLIANCE  

 

SpareBank 1 BV skal ha en effektiv prosess som sikrer etterlevelse av gjeldende regelverk. 
Hensikten er å redusere risikoen for økonomisk tap eller sanksjoner som følge av 
compliancebrudd. Målsettingen med compliance er å oppnå: 
 

• God virksomhetsstyring gjennom kontinuerlig kompetansebygging hos ansatte om 
relevante regelverk.  

• Tiltak som fremmer sunn risikokultur og etterlevelse av regelverk.  
 

 

2.1 Suksessfaktorer 
 

• En organisasjonskultur som kjennetegnes av en høy etisk standard basert på etiske 
retningslinjer som er klart kommunisert og forstått i organisasjonen 

• Prosess for å fange opp, kommunisere, gjøre opplæring i, og implementere endringer 
i regelverket 

• Rutine for å vurdere og bekrefte at nye produkter og prosedyrer  

• Prosess for å følge opp og rapportere varslinger, hendelser og etterlevelsen av 
regelverket  

• Risikobasert tilnærming og risikoanalyser 

• Effektiv førstelinjekontroll, uavhengig compliancefunksjon, en uavhengig 
internrevisjonsfunksjon (Three Lines of Defence) og en compliancekomitè.  

• Overordnet complianceplan med planlagt gjennomføring av regelmessige 
risikobaserte compliancekontroller og andre oppgaver innen complianceområdet.  

 
 

 

3. ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD  
 

3.1  Organisering 
Compliancefunksjonen i SpareBank1 BV har som oppgave å rapportere til konsernets styre 
og ledelse.  
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Heltrukne linjer viser personalansvaret, mens stiplede linjer illustrerer rapporteringslinjene. 
Compliancefunksjonens plassering i organisasjonen vil til enhver tid følge gjeldende 
lovgivning og anbefalinger.  
 
 

3.2  Overordnet og utøvende ansvar 
SpareBank1 BV er opptatt av uavhengighet, og ansvaret for etterlevelse, kontroll, 
overvåking, vurdering og rapportering av etterlevelse av gjeldende regelverk er fordelt 
mellom ulike roller i organisasjonen.  
 

• Styret har det overordnede ansvar for å sørge for at konsernet har et egnet 
rammeverk for compliancerisiko og for å påse at både lovgivning og internt 
rammeverk på området etterleves i organisasjonen. Styret har etablert tre 
underutvalg: Risikoutvalg, revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg. 

• Administrerende direktør og konsernledelsen skal sørge for at etablert rammeverk 
etterleves i hele organisasjonen. 

• Avdeling for Compliance og avdeling for risikostyring er to uavhengige avdelinger 
under Risikostyring og Compliance. Compliance skal ha en aktiv rolle og være 
pådriver i konsernets arbeid med både forebygging, kontroll og evaluering av 
compliancerisiko. SpareBank1 BV har valgt EY som internrevisor.  
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Arbeidsprosessen i compliance:  
 
  


