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FORORD

Dokumentet «Veileder for Compliancefunksjonen» er utarbeidet av en arbeidsgruppe som selv jobber 
med compliance innen ulike bransjer. Arbeidsgruppen leder Nettverk Compliance som er en del av IIA 
Norge.

IIA Norge retter en stor takk til følgende personer for utarbeidelse av veileder og innarbeidelse av 
høringssvar:
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Arbeidsgruppen har hatt som mål å beskrive compliancefunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt 
forutsetninger og suksesskriterier på tvers av  bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige 
for virksomheter som mangler en egen compliancestilling, men som har en lignende funksjon med 
samsvarende arbeidsoppgaver.

Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere en compliancefunksjon eller 
å utvikle sin compliancefunksjon videre.
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1. INNLEDNING

Fremveksten av compliancefunksjoner er relativt fersk og den begynte i USA like etter tusenårsskiftet. 
Etablering av compliancefunksjoner var en direkte konsekvens av flere næringslivsskandaler, med 
Enron-skandalen i 2001 som den største. Skandalene førte til skjerpede lovkrav og erkjennelsen av 
svak heter i regulatorisk risikostyring og internkontroll. Ikke-amerikanske virksomheter fulgte etter, og 
etter hvert har også flere norske virksomheter etablert en compliance funksjon. På norsk kan «compli-
ance» oversettes både med «samsvar» og med «etterlevelse», og da underforstått samsvar og etter-
levelse av lover, regler og retningslinjer. Det er ikke etablert en norsk betegnelse på funksjonen og 
fortsatt er det for mange noe uklart hva funksjonen skal gjøre og hva rollen innebærer. Det er derfor et 
behov for å tydeliggjøre funksjonens rolle, samt hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at 
 compliancefunksjonen skal kunne forvalte sitt ansvar og sine oppgaver på en forsvarlig måte.

1.1. Formålet med denne veilederen
Behovet for å etablere en compliancefunksjon vil variere avhengig av bl.a. bransje og virksomhet, men 
typiske drivere er regulatoriske krav og/eller eksponering for risikoer for brudd på lover og forskrifter. 
 Eksemp ler på dette kan være korrup sjonsrisiko eller omdømmerisiko. For noen bransjer/virksomheter 
er det  dessuten et lovkrav å ha en compliancefunksjon.

Med denne veilederen ønsker vi å beskrive «beste praksis» for compliance funksjoner uavhengig av 
bransje, regelverk og størrelse på organisasjonen. Veilederen dekker ikke eventuelle lovkrav til comp-
liancefunksjonen, men gir en innføring i grunnleggende prinsipper for funksjonen. Individuelle tilpas-
ninger av compliancefunksjonen vil naturlig baseres på virksomhetens art, størrelse og risikobilde.

Internasjonalt er det utarbeidet flere bransjespesifikke veiledere, som beskriver hva som skal til for å 
ha en effektiv compliancefunksjon tilpasset særskilte regulatoriske krav. Noen elementer er imidlertid 
gjennomgående, og kombinert med erfaring fra norske virksomheter danner dette grunnlaget for denne 
veilederen. 

I dokumentet brukes betegnelsen «compliancefunksjon». Det trenger ikke nødvendigvis å være én 
person som innehar selve stillingen. Viktigere er det imidler tid at compliancearbeid representerer en 
spesialisert tilnærming for å identifisere risiko, samt utforme og implementere internkontroll som skal 
redusere risikoen for manglende etterlevelse av relevant regelverk.

Gjennom dokumentet søkes også å komme med noen avklaringer og avgrensninger rundt organisering 
av en compliancefunksjon, samt fordeling av arbeidsoppgaver og roller mellom de ulike funksjonene  
i virksomheten, for eksempel mellom juridisk avdeling, internrevisor, risikostyringsenheter og 
 compliancefunksjonen.
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1.2. Generelt om compliancefunksjonen
«Compliance» innebærer etterlevelse av både eksternt1 og internt2 regelverk. Etterlevelse er et linje-
ansvar med ledelsen som øverste ansvarsnivå (se punkt 2.1 om de tre forsvarslinjene). Compliance-
funksjonen skal imidlertid bidra til å hjelpe linjen med å utarbeide og implementere et effektivt intern-
kontrollsystem for å styre risiko for brudd på eksternt og internt regelverk (compliancerisiko).

Compliancefunksjonen bør ha en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle, med særlig vekt på:
•  Å legge til rette for effektiv identifikasjon av risiko for manglende etter levelse av relevante eksterne 

krav, slik som krav i lov og forskrift, samt gi råd om risikobegrensende tiltak. 
•  Å utforme og tilrettelegge for implementering av internkontroll som skal gi virksomheten  beskyttelse 

mot compliancerisiko. 
• Å monitorere og rapportere om effektiviteten av kontrolltiltakene.
•  Å gi virksomheten råd om akseptabel adferd og praksis i forhold til tolkning av eksterne og interne 

regler.
•  Å monitorere relevant regelverksutvikling innenfor compliancefunksjonens ansvarsområder.
• Å sørge for opplæring og trening.

Ved gjennomføring av nevnte oppgaver bør compliancefunksjonen samarbeide med andre fagpersoner/
avdelinger som for eksempel innenfor juridisk, risiko, HR, kvalitet, internkontroll og internrevisjon.

1.3. Internkontroll
Begrepet «internkontroll» omfatter de prosesser og tiltak som har til hensikt å redusere risikoen for 
uønskede hendelser som kan true virksomhetens måloppnåelse. I dette ligger blant annet å sørge for 
en målrettet og kostnadseffektiv drift, en pålitelig rapportering og etterlevelse av eksternt og internt 
regelverk, jf. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Internkontroll innebærer således mer enn de rene «harde» kontrolltiltak, slik som fullmakter, avstem-
mingsrutiner, kvalitetssikring m.m., og omfatter også «myke» kontroller knyttet til holdninger, verdier, 
kultur og kompetanse.

1.4. Operasjonell risiko og compliancerisiko
«Operasjonell risiko» er risiko for svikt i prosesser knyttet til virksomhetens drift. «Compliancerisiko» 
er risiko for at virksomhetens drift forårsaker brudd med regulatoriske krav (herunder lover og forskrifter). 
Compliancerisiko er således å betrakte som en operasjonell risiko. For eksempel vil muligheten for svikt 
i IT-systemer utgjøre en operasjonell risiko, men hvis dette også medfører at virksomheten ikke får 
oppfylt et lovpålagt krav som IT-systemene skal støtte, vil svikten også betegnes som en compliancerisiko.

1  Med eksternt regelverk tenker man først og fremst på lov, forskrift og vedtak fattet av offentlig myndighet med hjemmel i lov 
og forskrift. Noen inkluderer også bransjenormer/-standarder og krav i kunde- og leverandørkontrakter i begrepet eksternt 
regelverk.

2  Med internt regelverk menes ofte policy, guidelines og retningslinjer/instruks fra styret og ledelsen.
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Den enkelte virksomhet må være bevisst hvilken organisering som er best egnet for å oppnå effektiv 
risikostyring. Denne vurderingen må dokumenteres. Enkelte virksomheter har delt organisering av 
andrelinjes oppfølging av operasjonell risiko og compliancerisiko, mens andre virksomheter har lagt 
funksjonene i samme enhet. Uavhengig av plassering må det være en tett dialog og koordinering av 
arbeidet mellom de ulike funksjonene. Den organisatoriske plas seringen og rolleavgrensning mot andre 
kontrollfunksjoner er avgjørende for compliancefunksjonens autoritet og mulighet for å utøve sin rolle. 
Kapittel 2 tar nærmere for seg de viktigste momenter knyttet til organisering og rolle som må hensyn-
tas ved etablering av en compliancefunksjon.

2. ORGANISERING OG ROLLE

2.1. De tre forsvarslinjene og avgrensning mot andre funksjoner
For å sikre effektiv ressursutnyttelse, som å unngå at noen aktiviteter ikke er gjenstand for tilfreds-
stillende kontroll eller duplisering av funksjoner og aktiviteter rettet mot risikostyring og internkontroll, 
er det viktig å definere roller og ansvar for de ulike funksjonene på en tydelig måte. Dette innebærer 
også å tydeliggjøre grensesnittene dem i mellom og plassering i virksomhetens helhetlige risiko- og 
internkontrollstruktur.

Modellen med «de tre forsvarslinjene» (se illustrasjon neste side) gir en oversikt over roller og ansvar 
for internkontroll og risiko styring på et overordnet nivå på en enkel og effektiv måte. Selv i virksomhe-
ter der et formelt rammeverk for risikostyring eller system ikke eksisterer, kan modellen bidra til å 
forbedre effektiviteten og for ståelsen av virksomhetens helhetlige risikostyring og internkontroll.

Modellen gir en beskrivelse av kontrollstrukturen i en virksomhet, og skiller mellom tre grupper (eller 
linjer) som er involvert i effektiv internkontroll og risikostyring:

• Funksjoner som eier og administrerer risiko (førstelinjen)
• Funksjoner som fører tilsyn med risiko (andrelinjen)
• Funksjoner som gir uavhengig bekreftelse (tredjelinjen)

Organisering og rolle Veileder for Compliancefunksjonen
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Første forsvarslinje eier og håndterer den operative risiko, og må derfor påse at tilfredsstillende 
internkontroll gjennomføres av medarbeidere i «linjen», dvs. selgere, saksbehandlere og liknende funk-
sjoner. Det innebærer blant annet å iverksette tiltak for å sikre at virksomheten drives i samsvar med 
eksterne og interne krav. Dette omfatter blant annet aktiviteter for å identifisere, vurdere, kontrollere 
og følge opp risiko for compliancebrudd, samt implementere korrigerende tiltak der dette anses 
 nødvendig for å håndtere prosess- og kontrollmangler. De daglige opera tive kontroll aktivitetene 
 gjennomføres vanligvis av medarbeidere i linjen innenfor de rammer som den operative ledelse har 
fastsatt.
 
Andre forsvarslinje overvåker, veileder og bidrar til å forbedre og rapportere førstelinjekontrollene 
gjennom å utføre egne kontrollaktiviteter. Andrelinjen har internkontroll som sitt kjerneområde. Det er 
ledelsens ansvar å etablere ulike kontrollfunksjoner for å bidra til å bygge og/eller overvåke kontroller 
gjennomført av førstelinje. Kontrollaktivitetene i andrelinje utføres av for eksempel økonomiavdeling, 
complianceansvarlig, risikostyringsenheter og HMS-ansvarlige. De spesifikke funksjonene vil imidlertid 
variere mellom virksomheter og sektorer.

Tredje forsvarslinje utøves av internrevisjonen som gir styrende organer og toppledelse en høyere 
grad av uavhengig og objektiv bekreftelse på intern kontrollen i virksomheten enn andrelinjen. Intern-
revisjonen kan blant annet vurdere om virksomhetens prosesser for styring og kontroll er hensikts-
messige og om internkontrollen fungerer etter sin hensikt, herunder om første og andre forsvarslinje 
fungerer effektivt og hensiktsmessig, og bidrar til at virksomheten når sine mål.

Organisering og rolle Veileder for Compliancefunksjonen
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Det er viktig å være bevisst på at funksjonene i andre og tredje forsvarslinje skal opptre uavhengig av 
enhetene de monitorerer og kontrollerer. Det vil si at de ikke skal utføre arbeidsoppgaver som tilligger 
førstelinjen, men kontrollere og monitorere om arbeidsoppgaver utføres i henhold til eksterne og interne 
regler og rutiner.

Klare mandater og stillingsbeskrivelser er viktig for å kunne skille de ulike funksjonene fra hverandre 
og hva de har ansvar for. Ledelsen bør vurdere og ta stilling til hvor i virksomheten funksjonene skal 
ha sin plass.

2.2. Forankring i ledelsen
Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter. Daglig leder har ansvar 
for å etablere en forsvarlig risikostyring og internkontroll på bakgrunn av de retningslinjer og den risiko-
appetitt styret fastsetter. Styrets retningslinjer kan innebære at en compliancefunksjon bør opprettes 
for å oppnå velfungerende og dokumentert etterlevelse av eksternt og internt regelverk.

Compliancefunksjonens organisering, ansvar, arbeidsoppgaver og fullmakter bør fastsettes i en 
 funksjonsbeskrivelse som vedtas av virksomhetens ledelse. Den bør blant annet beskrive:

•  Organisatorisk plassering, samhandling og grensesnitt mot andre kontrollfunksjoner og mot linjen.
•  Mandat og budsjett som balanserer med ansvarsområder, oppgaver og fullmakter.
• Tilgang til informasjon.
• Rapporteringsansvar.

2.3. Rapportering og uavhengighet
Compliancefunksjonen må rapportere til et nivå i virksomheten som gjør det mulig for funksjonen å 
ivareta sitt ansvar og samtidig sin uavhengighet til linjen. Selv om den organisatoriske plasseringen 
varierer, bør compliancefunksjonen ha en mulighet til å rapportere direkte til toppledelsen, gjerne til 
toppleder. Compliancefunksjonen bør rapportere til styret minst årlig. I tillegg bør det tilrettelegges for 
å rapportere til styret ved behov. 

Personer som jobber i og er ansvarlig for virksomhetens compliancefunksjon skal i størst mulig grad 
organiseres uavhengig fra den operative virksomheten (linjen). Dette innebærer eksempelvis at funk-
sjonen ikke skal utføre eller være ansvarlig for den operasjonelle driften, eller at personer i compliance-
funksjonen ikke skal jobbe i enheter de er satt til å overvåke. 

Enkelte små virksomheter vil ikke ha muligheten til å opprette en egen stilling til å arbeide med comp-
liance. Det vil i slike tilfeller være viktig at funksjons beskrivelsen adresserer problemstillingen. En 
rolleblanding kan forringe compliancefunksjonens uavhengighet. Utgangspunktet må være at virksom-
heten skal stille til rådighet tilstrekkelige ressurser for en velfungerende og uavhengig compliance-
funksjon. Funksjonen kan støtte seg på linjen for å løse oppgaver som ikke vil være i strid med krav til 
uav hengighet.

Organisering og rolle Veileder for Compliancefunksjonen
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2.4. Organisatorisk plassering og organisering
Compliancefunksjonens organisatoriske plassering varierer avhengig av virksom heter og bransjer. 
 Hvilken plassering som er mest hensiktsmessig avhenger av compliancefunksjonens fokusområder og 
hvilke andre miljøer og funksjoner compliancefunksjonen samarbeider med og rapporterer til internt. 
Virksom hetens øvrige organisasjonsstruktur og dens modenhet i arbeidet med risiko styring og intern-
kontroll, som igjen ofte er bransjeavhengig, kan også være avgjørende når man skal velge hvor i virk-
somheten compliancefunksjonen bør plasseres. 

I noen virksomheter er compliancefunksjonen organisert som en egen separat stabsenhet med 
 rapportering til toppleder på linje med andre stabsenheter. Enkelte virksomheter har plassert compli-
ancefunksjonen sammen med stab for risikostyring, og på denne måten samlet finansiell, operasjonell 
og compliance risikostyring i ett miljø. Atter andre har compliancefunksjonen lokalisert i stab for kvalitets-
styring som forvalter virksomhetens styringssystemer og styrende dokumenter. Compliancefunksjonen 
kan også være plassert sammen med andre risiko- og kontrollfunksjoner i økonomiavdelingen med 
rapportering til økonomi direktør.

Mange virksomheter som har en egen juridisk avdeling vil velge å plassere compliancefunksjonen der, 
med rapportering til juridisk  direktør. Dette kan være hensiktsmessig, gitt at den juridiske avdelingen 
har ansvar for tolkning av lov, forskrift og vedtak fattet av offentlig myndighet som ligger innenfor 
compliancefunksjonens mandat. En juridisk avdeling som kun bistår med den forretningsmessige 
driften, herunder inngåelse og forvaltning av avtaler, vil ha begrenset faglig interaksjon med compliance-
funksjonen og vil ofte kunne antas å delta i beslutninger i førstelinje. Her bør derfor andre mulig heter 
vurderes.

I enkelte tilfeller er compliancefunksjonen plassert i HR, forankret i compliance funksjonens samarbeid 
med HR om implementering og etterlevelse av etiske retningslinjer, samt forvaltning av prosedyrer for 
bakgrunnssjekker, opplæring, varsling og sanksjoner.

Det forekommer også at compliancerollen utøves av internrevisjonen, ved at internrevisjonen foretar 
fortolkning og gir råd om hvordan etterlevelse av særskilte lovkrav kan sikres. En slik løsning påvirker 
internrevisjonens uavhengighet til compliancearbeidet, og representerer ikke en compliancefunksjon 
som en selvstendig andrelinjefunksjon som denne veilederen er rettet mot.

Lokale compliancemedarbeidere i utvalgte enheter i virksomheten kan bidra til en effektiv og  forsvarlig 
utøvelse av compliancearbeidet. De kan fungere som selvstendige complianceansvarlige og/eller som 
den sentrale compliance funksjonens representant og forlengede arm, og ivareta oppgaver innen råd-
givning, opplæring, monitorering og rapportering. I mange virksomheter kan slike roller ivaretas av 
medarbeidere som også har andre roller. For at de skal kunne utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende 
måte, må deres ansvar, oppgaver og rapporteringslinjer, herunder forholdet til den sentrale compliance-
funksjon, være tydelig definert.

Organisering og rolle Veileder for Compliancefunksjonen
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Disse eksemplene viser at det ikke er ett riktig svar på hvor compliance funksjonen «hører hjemme» i 
virksomhetene. Før en beslutter hvor compliance funksjonen skal plasseres, må ledelsen blant annet 
vurdere hva som skal være funksjonens fokusområder, hvilke miljøer compliancefunksjonen har grense-
snitt mot og et faglig samarbeid med, virksomhetens behov for et fagmiljø innen risikostyring og 
internkontroll, og hvilken organisering som best vil legge til rette for at compliancefunksjonen får utøvd 
sitt ansvar på en tilfredsstillende måte.

Dersom ledelsen velger å outsource hele eller deler av compliancefunksjonen, må ledelsen sørge for 
at alle de grunnleggende kravene til en compliance funksjon er ivaretatt. Det gjøres oppmerksom på at 
enkelte lover vil kunne innskrenke muligheten for outsourcing.

2.5. Autoritet, informasjon, ressurser og kompetanse
I tillegg til organisatorisk plassering er det like viktig hvilket organisatorisk nivå compliancefunksjonen 
plasseres på. For å sikre at complianceprogrammet forvaltes på en velfungerende måte, må den  sentrale 
så vel som lokale compliance funksjonen være plassert på «senior management»-nivå, og ha til strekkelig 
erfaring og faglig, personlig og profesjonell autoritet. I tillegg bør funksjonen ha tilstrekkelige ressurser. 

Virksomheten må peke ut en person med det overordnede ansvaret for compliancefunksjonen. Den 
ansvarlige, og compliancefunksjonen for øvrig, må ha tilgang til nødvendig informasjon om virksom-
hetens drift og beslutninger  gjennom for eksempel tilgang til datasystemer, styringsdokumenter, fysisk 
eiendom, personell og dokumenter fra styrende organer. I tillegg må compliance funksjonen ha rett til 
å delta på interne møter ved behov for å kunne foreta forsvarlig monitorering og ivareta sitt ansvar på 
en god måte. 

Compliancefunksjon må være tilpasset arten, omfanget og kompleksiteten av foretakets virksomhet. 
Dette innebærer at ledelsen bør definere hvilken faglig kompetanse og bransjekunnskap compliance-
funksjonen må inneha for å kunne ivareta sitt ansvar. Funksjonen må tildeles budsjett, rammevilkår og 
mandat for å kunne holde seg oppdatert og sikre nødvendig tilgang på kunnskap og kompe tanseutvikling 
og for å kunne adressere nødvendige problemstillinger gjennom faktaundersøkelser. For at compliance-
funksjonen skal fungere effektivt, må funksjonen tildeles nødvendige ressurser til opplæring og faglig 
oppdatering, samt ekstra kapasitet og kompetanse ved behov. Ressurssituasjonen bør  vurderes jevnlig, 
minst en gang i året.

2.6. Avlønning
Virksomheten må ha etablert en avlønningsmodell som sikrer funksjonens uavhengighet. Avlønning og 
incentivsystemet for compliancefunksjonen skal ikke inneholde vesentlige resultatavhengige kompo-
nenter som kan føre til interesse konflikter og påvirke objektiviteten til personer som arbeider i funk-
sjonen. Videre skal avlønningen være på et nivå som gjør det mulig å besette funksjonen med personer 
som innehar nødvendig kompetanse og tyngde.

Organisering og rolle Veileder for Compliancefunksjonen
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Metode Veileder for Compliancefunksjonen

3. METODE – COMPLIANCEFUNKSJONENS HOVEDAKTIVITETER

Dette kapittelet tar for seg de viktigste elementene i et complianceprogram og beskriver hvilken rolle 
compliancefunksjonen normalt vil ha i de ulike aktivitetene.

3.1. Risikotilnærming
For effektiv og hensiktsmessig utøvelse av compliancerollen, herunder prioritering av oppgaver og 
ressursbruk, skal compliancefunksjonen legge til grunn en risikobasert tilnærming. Risikovurderinger 
er en forutsetning for at et complianceprogram tilpasses virksomheten. Gjennom risikovurderinger 
avdekkes hvilke aktiviteter og områder som trenger retningslinjer og rutiner. Innenfor enkelte områder 
kan en slik risikovurderingsprosess være lovpålagt.
 
Styret må definere virksomhetens risikotoleranse, dvs. beslutte hvor høy risiko som aksepteres på ulike 
områder. Risikoreduserende tiltak kan være nødvendig for å hindre at risikotoleransen overskrides. 
Arbeidet må tilpasses virksom hetens konkrete risikobilde. Kartlegging av compliancerisiko kan være 
en del av virksomhetens helhetlige risikokartlegging.

En vurdering av compliancerisiko tar utgangspunkt i de eksterne og interne regelverk som gjelder for 
virksomheten, hvor brudd kan få vesentlige konsekvenser, for eksempel i form av offentlige sanksjoner, 
økonomisk tap, erstatningskrav og tap av omdømme. Det gjøres en nærmere vurdering av hvilke om -
råder i virksomheten (produktområder, fagområder, geografiske områder) som er mest eksponert for 
de identifiserte compliancerisikoene. I tillegg vil det være naturlig å vurdere risikodrivere, for eksempel 
bransjekultur, bedriftskultur (holdninger, verdier, budskap fra ledelsen) og incentivsystem samt intern-
kontrolltiltak. Risikovurderingsprosessen bør gjennomføres jevnlig, minst årlig.

Basert på risikovurdering bør det utarbeides en periodisk complianceplan/handlingsplan. En risikobasert 
plan er et nødvendig verktøy for effektiv styring av compliancerisiko. Planen bør gi en oversikt over alle 
aktiviteter og oppgaver som skal gjennomføres i perioden knyttet til forebygging/reduksjon av comp-
liancerisiko. Planen må avklares med ledelsen og koordineres med andre  styringsprosesser og relevante 
organisatoriske enheter.

3.2. Rammeverk
Enhver virksomhet bør ha et rammeverk (styrende dokumenter) som omfatter for eksempel policyer, 
prosedyrer, prosesser og sjekklister som er forankret i virksomhetens visjon og strategi (fra toppen og 
ned). Styringssystemet skal beskrive styringsstrukturen (organisering, roller og ansvar), samt opplegget 
for virksomhetsstyringen (prosessrammeverk, rammeverk for strategi, risikostyring, planlegging og 
oppfølging). Utforming av policyer og rutiner bør ta utgangspunkt i risikovurdering, slik at de står i 
forhold til de risikoer virksomheten står overfor. Compliancefunksjonen skal være en pådriver for å sikre 
at virksomheten etablerer og vedlikeholder styrende dokumenter på om  råder med høy risiko.
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Styringsdokumenter og rammeverk må være tilgjengelig for alle ansatte, og dokumentene må være 
gjenstand for jevnlige gjennomganger og oppdateringer.

For å sikre nødvendig dekning og minst mulig dobbeltarbeid, bør compliancefunksjonen dele informa-
sjon og samordne aktiviteter med andre interne og eksterne leverandører av kontroll-, oppfølgings- og 
bekreftelsestjenester. Dette vil typisk kunne være juridisk avdeling, risikostyringsenheter, HR-ansvarlig, 
 økonomiavdeling, internrevisjonen samt enkeltpersoner i førstelinje.

Det er god praksis at ansatte gis muligheten til å kunne komme med for bedringsforslag til interne 
styringsdokumenter.

3.3. Tone at the top, kommunikasjon og opplæring
Ved å ha risikostyring, internkontroll og compliance som tema i ledermøter og ved øvrig oppfølging av 
sine respektive ansvarsområder, kan ledelsen, både toppledelsen og mellomledelsen, sette en standard 
for virksomhetens arbeid med compliance («tone at the top»). I tillegg er det nødvendig at ledere 
 engasjerer seg i opplæring og informasjon om etiske retningslinjer, policyer og prosedyrer, samt  hvordan 
disse påvirker arbeidshverdagen til de ansatte (bygge en compliancekultur).

Compliancefunksjonen bør utarbeide og vedlikeholde materiale og planer for opplæring av ansatte og 
aktuelle innleide i relevante eksterne og interne regelverk. Opplæring innenfor områder med høy iboende 
compliancerisiko bør være obligatorisk, og linjeledere har ansvar for at deres medarbeidere deltar i 
relevant opplæring. Opplæringen kan være i form av case-diskusjoner, demonstrasjon av verktøy og 
dilemmatrening, og kan gjennomføres i workshops, klasseromsundervisning eller e-læring. Det kan 
også være nødvendig å tilpasse opplæringens omfang, innhold og hyppighet til forskjellige grupper av 
ansatte og deres risikoeksponering.

Opplæring av ansatte må kontinuerlig og jevnlig monitoreres og evalueres. Det bør føres en logg over 
gjennomført opplæring. Statusoppfølging bør være en del av compliancefunksjonens årsplan. Det må 
spesielt vurderes hvilken opplæring som skal være obligatorisk for nyansatte, andre ansatte, innleide, 
samt kunder og leverandører.

3.4. Integritetsundersøkelse (Integrity Due Diligence)
Et område compliancefunksjonen ofte har ansvaret for er et risikobasert system for integritetsunder-
søkelse av forretningspartnere, også kalt «Integrity Due Diligence» (IDD). IDD er undersøkelser og 
vurderinger av forretningspartnere, inkludert eiere og nøkkelpersoner (som styremedlemmer og ledere), 
for å skaffe en rimelig forsikring om deres integritet og forretningsetikk. Samhandling med forretnings-
forbindelser, som agenter, partnere og leverandører, kan utgjøre en risiko for å bli innblandet i  korrupsjon 
eller andre former for økonomisk kriminalitet. Eksempelvis kan nevnes skatteunndragelse, hvitvasking 
eller sosial dumping, som kan føre til anklager om medvirkning og/eller omdømmetap.

Metode Veileder for Compliancefunksjonen
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Virksomheten bør derfor gjennomføre en risikobasert IDD før et forretningssamarbeid blir etablert. 
Undersøkelsene som foretas ved en IDD, bør også være risikobaserte. Det bør utarbeides retningslinjer 
med kriterier for når det skal gjøres og hvordan man skal prioritere. Disse kriteriene bør, som et minste-
krav, avgjøre om det skal utføres IDD og i så fall hvor grundig undersøkelsene skal være i hvert enkelt 
tilfelle. Det bør foretas IDD av potensielle partnerselskaper hvis organisasjonen ikke har kjennskap til 
disse fra før. Integritetsundersøkelser er også aktuelt overfor kjente partnere hvis det framkommer ny 
eller mistenke lig informasjon som gjør dette nødvendig.

3.5. Avviksregistrering/oversikt over hendelser
Compliancefunksjonen bør bidra til å legge til rette for rapportering av uønskede hendelser og avvik. 
Det bør opprettes et system som gir oversikt over brudd eller mistanke om brudd på lover, regler og 
interne retningslinjer. Formålet vil blant annet være å kunne avdekke om enkelthendelser/avvik skyldes 
en tilfeldig feil eller har en mer systematisk karakter, og om det skyldes bevisste eller ubevisste feil-
vurderinger. Oversikt over enkeltstående brudd som hver for seg har små konse kvenser kan bidra til å 
avdekke systematiske svakheter som samlet vil kunne ha vesentlige konsekvenser.

Formålet med en slik oversikt vil være å bidra til at compliancefunksjonen kan identifisere risikoer og 
foreslå korrigerende og forebyggende tiltak, samt vurdere om retningslinjer, rutiner og prosedyrer er 
tilstrekkelig effektive. Dokumentasjonen kan også bidra til å avdekke om det er enkelte avdelinger, 
seksjoner eller områder som skiller seg ut, og hvor det er nødvendig å iverksette tiltak for å avhjelpe 
manglende etterlevelse av regelverket.

3.6. Varsling
Alle virksomheter skal ha en forsvarlig varslingsordning i tråd med kravene i arbeidsmiljø loven. 
 Compliancefunksjonen bør som minimum påse at det er etablert en tilfredsstillende varslingsordning i 
virksomheten. I praksis vil compliancefunksjonen ofte ha det faglige ansvaret for etablering og opp-
følging av en varslingsordning. 

Varslingsordningen vil typisk være en del av virksomheters antikorrupsjons arbeid, og det kan være 
naturlig at compliancefunksjonen er internt ansvarlig. Compliancefunksjonen kan for mange virksom-
heter også være en egnet kanal for å motta varsler og inneha ansvar for å ta imot og påse at varslene 
undersøkes, følges opp og lukkes på en forsvarlig måte. Denne rollen kan også ivaretas av en ekstern 
varslingsfunksjon, ofte i samråd med compliancefunksjonen og juridisk avdeling.

3.7. Monitorering og evaluering
Virksomheten skal evaluere og teste internkontrollen for å se om den virker i praksis, og være opp-
merksom på potensielle svakheter og risikoområder. 
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Compliancefunksjonen skal monitorere og evaluere effektiviteten av første linjens internkontroll for 
etterlevelse av relevante lover, forskrifter og interne regler. Det kan være aktuelt å monitorere hele eller 
deler av transaksjons prosesser, innkjøpsprosesser og salgsprosesser, for å nevne noen. Dette vil bidra 
til å kunne avdekke om policyer og prosedyrer er designet på en hensikts messig måte, om de er i 
samsvar med gjeldende regulatoriske krav og om de etterleves. I tillegg til den løpende  oppfølgingen 
kan aktuelle metoder for  monitorering og evaluering være revisjoner, stikkprøvekontroller, spørre-
undersøkelser, intervjuer eller som del av medarbeiderundersøkelser. 

Gjennomførte kontroller må dokumenteres, eksempelvis ved hjelp av en  compliancelogg. Dette vil skape 
etterprøvbarhet, slik at virksomheten kan dokumentere sitt arbeid ved kontroll fra andre kontroll- og 
tilsynsorganer (som internrevisjon og myndighetsorganer). 

3.8. Dokumentasjon
Dokumentasjon er en viktig del av compliancearbeidet i virksomheten. Det som ikke er dokumentert 
vil ofte bli betraktet som ikke gjort. Manglende dokumenta sjon vil kunne oppfattes som manglende 
etterlevelse og kan få konsekvenser ved rapporteringskrav fra myndigheter, granskninger eller rettslige 
prosesser. Dokumentasjon av kontrollaktiviteter og tiltak, herunder risikovurderinger, hendelser, avvik, 
opplæringstiltak osv., skal sikre sporbarhet og etterprøvbarhet og bevis for hva som er gjort, og  implisitt 
ikke gjort, for å forebygge eller håndtere compliancerisiko.

3.9. Rapportering
Virksomheten må etablere en hensiktsmessig rapportering fra compliancefunksjonen. Rapportene skal 
gi ledelsen og styret relevant og korrekt informasjon om forhold som er definert innenfor compliance-
funksjonens arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Rapportene inngår i grunnlaget for styrets og ledelsens 
vurdering av internkontrollen og vurdering av behovet for eventuelle tiltak. Rapportering skal dessuten 
tjene som dokumentasjon for å sikre etterprøvbarhet internt og eksternt overfor tilsynsmyndigheter.

Typiske temaer for rapportering vil være:
• Regelverksendringer av betydning.
• Vurdering av overtredelsesrisiko/compliancerisiko.
• Tiltak for å redusere overtredelsesrisiko.
• Varslede og pågående granskninger.
•  Status for etterlevelse på prioriterte områder – resultater fra monitorerings- og 

 evaluerings aktiviteter.
• Overtredelser/uønskede hendelser. 
• Rapporter fra offentlige tilsynsorganer.
• Tiltak for oppfølging av internrevisjonsrapporter eller granskninger.

Compliancefunksjonen bør rapportere til ledelsen og styret minst en gang årlig, men det vil ofte være 
hensiktsmessig med hyppigere rapporteringsfrekvens. Funksjonen skal i tillegg kunne rapportere 
 umiddelbart når resultatet av kontroller, alvorlighetsgrad av brudd på regelverket e.l. tilsier det.

Metode Veileder for Compliancefunksjonen



IIA Norge  15
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OM NETTVERK COMPLIANCE

Nettverk Compliance ble opprettet i 2014 på bakgrunn av et økende behov for en 
møteplass for de som jobber med compliance, der både teoretiske og praktiske 
problem stillinger kunne diskuteres. Grensesnittet mot andre selskapsfunksjoner som 
eksempelvis controllere, internrevisjon og risk managere, samt en definisjon og 
 avklaring av begrepet compliance, er noen av eksemplene nettverket diskuterer, i tillegg 
til å dele beste praksis, erfaringer og maler. 
Foruten å gi unike nettverksmuligheter, søker nettverket å utvikle vei ledninger og maler 
til hjelp for compliancefunksjonen. Nettverket tilbyr medlemsmøter, seminarer og 
utvikler relevante kurstilbud.
Nettverket er bransjeuavhengig og åpent for alle som jobber med eller har interesse 
av fagområdet. Nettverket er en del av IIA Norge, men administreres av et eget arbeids-
utvalg med representanter fra compliancemiljøer innen ulike bransjer.

IIA NORGE

IIA Norge er interesseorganisasjonen for alle som arbeider med eller har interesse av 
fagområdene internrevisjon, governance (virksomhetsstyring), risikostyring, compliance 
og kontroll.

Vårt motto er «Fremskritt gjennom deling av kunnskap».

–  Vi tilrettelegger for kunnskaps- og erfaringsdeling gjennom opplæring,  kursing, 
konferanser og nettverksmøter.

–  Vi tilbyr internasjonale sertifiseringsordninger, med Certified Internal Auditor (CIA) 
som den mest anerkjente, og har et samarbeid med  Handelshøyskolen BI som 
leder frem til tittelen Diplomert Intern Revisor.

– Vi tilbyr faglig påfyll via fagblader.
–  Vi oversetter og gjør tilgjengelig standarder, veiledninger og maler for utøvelse av 

internrevisjon og for hjelp til arbeidet med risikostyring og compliancefunksjonen.
– Vi har egne nettverksgrupper for:

• COMPLIANCE • MISLIGHETER • FINANS • LEDERE
• RISIKOSTYRING • IT-REVISJON • STATLIG

For mer informasjon, kontakt:
IIA Norge
Postboks 1417 Vika, 0115 OSLO
compliance@iia.no eller ring (+47) 932 37 912
Du finner også mer informasjon på nettet: www.iia/compliance
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