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UTDRAG AV STANDARD FOR GODKJENNING AV  
NYE PRODUKTER OG PROSESSER 

 
 
 
 

1. INTRODUKSJON 
 
Dette dokumentet er et utdrag av «Standard for godkjenning av nye produkter og 
prosesser» i SpareBank1 BV. Hensikten med å risikovurdere vesentlige nye produkter og 
tjenester er å belyse risikoer og foreslå risikoreduserende tiltak slik at beslutningstaker er 
bevisst den risiko den nye leveransen innebærer og 1) etterlevelse av regulatoriske krav og 
2) kontrollere og påse at risiko forbundet med endringen/ny leveranse er innenfor foretakets 
risikoapetitt. 
 

 
 

2. MÅL 
 

Målet med standarden:  

• Sikre at alle vesentlige nye produkter, tjenester og endring av prosesser som lanseres 
i SpareBank 1 BV gjennomgår en tilstrekkelig risikoanalyse før implementering. Det 
samme gjelder ved endring eller etablering av standard av vesentlig betydning for 
virksomheten 

• Sikre at alle berørte parter har blitt involvert til riktig tid og mottatt tilstrekkelig 
informasjon 

• Sikre at det nye/endrede produktet eller prosessen er forankret og besluttet på riktig 
nivå 

• Sikre at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på vurderingene som er foretatt 

• Sikre at utkontrakteringer blir tilstrekkelig vurdert og dokumentert, og får en 
utkontrakteringsansvarlig for oppfølging 

 
 

3. NÅR SKAL STANDARDEN BENYTTES 

• Standarden gjelder for etablering av nye eller vesentlige endrede produkter og 
prosesser i SpareBank 1 BV. 
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• Standarden gjelder for å vurdere og dokumentere utkontrakteringer iht GL2019/02. 

• Det er lagt opp til at standarden også skal gjelde for vesentlig nye produkter og 
prosesser i bankens datterselskaper. Roller og ansvar beskrevet i denne standarden 
må tilpasses det enkelte selskaps organisering og innretning, og endelig 
beslutningstaker i aktuelle datterselskap er styret i det enkelte selskap. Daglig leder i 
det aktuelle selskap er selv ansvarlig for å vurdere om noen av konsernets ressurser 
bør involveres i prosessen frem til godkjenning, og om beslutningen om endelig 
godkjenning bør opp til behandling hos konsernledelsen. 

• Styret kan gi dispensasjon til at standarden kan avvikes på enkelte punkter. Dette 
gjelder typisk dokumentasjonskravet av startups og MVP hvor det kan være naturlig 
med en begrenset testfase/pilot for å se hvordan produktet/prosessen vil fungere før 
en full implementering. 

 

3.1 Nye eller endrede produkt 
 

Standarden gjelder for alle nye eller vesentlige endrede produkter/tjenester, hvor en eller 
flere av følgende betingelser gjelder: 

• Produkter/tjenester som ikke tidligere har vært en del av produktsortimentet til 
konsernet 

• Vesentlige endringer i egenskaper til etablerte produkter (eks. produktinnhold, 
egenskaper, risiko etc.) 

• Lansering av eksisterende produkter til nye kundesegment (f.eks. bankkort til barn) 

• Vesentlige endringer i vilkår til enkeltgrupper (f.eks. LO, Private Banking) 

• Endring i leverandører/underleverandører  
 
Standarden gjelder uavhengig av om endringene i produkt er initiert lokalt eller via 
produktselskaper/døtre/andre leverandører. 
 
Med begrepet Produkt menes alle typer tjenester og produkter som SpareBank 1 BV tilbyr 
eller planlegger å tilby. 
 

3.2 Nye eller endrede prosesser 

 

Standarden gjelder der hvor behandlingsprosessen for produkter/tjenester endres vesentlig. 
Dette kan være: 

• Vesentlig endring i eksisterende prosesser innenfor prosess finansiering, 
sparing/pensjon, betalingsformidling, eller andre områder initiert internt i konsernet 
eller via Alliansesamarbeidet. 

 
Standarden vil også være gjeldende ved større organisasjonsmessige endringer, f.eks. 
omorganiseringer/nedbemanninger eller andre større organisatoriske endringsprosesser. 
Hensikten med å inkludere også disse, er å bidra til at endringene ikke påfører 
banken/konsernet uønsket operasjonell risiko utover det som er uttalt i konsernets 
overordnede policydokumenter på risikostyring og compliance. 
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4.   PROSESS FOR RISIKOVURDERING AV NYE PRODUKTER OG 
PROSESSER 

 
Før et produkt eller prosess fremlegges for endelig godkjenning, skal forberedende arbeid og 
utredning være gjennomført gjennom 3 steg:  
 

 


