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Noe går galt – mitt eller ditt ansvar? 
 

Rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styre og daglig leder i fondsforvaltningsselskaper 

Verdipapirfondenes Forening 24. august 2015 
Cecilie Kvalheim og Arne Didrik Kjørnæs 
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• Takk for sist – hvor er vi nå? 
• Rolle- og ansvarfordelingen mellom ulike aktører 
• Generelle selskapsrettslige prinsipper 

‒ Styrets rolle og ansvar 
‒ Styrets arbeidsform 
‒ Rolle og ansvarfordeling mellom styret og ledelsen 
‒ Daglig leders ansvar 

• Kontrollfunksjonene i fondsforvaltningselskaper 
‒ Hvilke krav stilles til styrets hjelpere? 
‒ Hvilke krav stilles til styrets oppfølging av disse? 

• Kravene skjerpes ytterligere – MiFID2 
• Styrets erstatnings- og straffeansvar 
• Sammensetning av styret 

 

Agenda 
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• Tydeligere veiledning fra Finanstilsynet 
‒ Rundskriv 5/2015 om compliancefunksjonen 
‒ Basert på ESMA guidelines, samler norsk tilsynspraksis 

 
• Hjelp fra VFF 

‒ Ny bransjeanbefaling  for styrearbeid 
• Praktisk hjelp for styrearbeidet, klargjør roller/ansvar 

‒ Veiledning om risikostyring 
 

• De "nye" kravene er blitt gamle og kjente  
‒ forventes det nå mer ? 

 
• Fremdeles fokus på styreansvar hos investorene 

‒ Weavering og Luxalpha - frifinnelse (med et nødskrik) 

Takk for sist – hvor er vi nå ? 
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• Definisjon av eierstyring og selskapsledelse: 
 

• Prinsipper og praksis for rolle- og ansvarsfordeling 
mellom de ulike aktørene i et selskap 
 

• God eierstyring og selskapsledelse forutsetter forståelse 
for og etterlevelse av egen rolle og ansvar, samt 
forståelse og respekt for andre aktørers rolle og ansvar 
 

• Ulike begreper 
‒ Corporate governance 
‒ Virksomhetsstyring 

 
 
 

Rolle- og ansvarsfordelingen mellom ulike aktører 
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Rolle- og ansvarsfordelingen mellom ulike aktører (forts.) 

Eiere av fondsforvaltningsselskapet 
 

-Øverste myndighet gjennom generalforsamling,  
  Asl § 5-1 
-Begrensninger i VPFL 

Styret 
 

-Asl kap. 6 
-VPFL kap. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 

Daglig leder 
Ledelse 

 

-Asl kap. 6 
-VPFL kap. 2 

Andelseiere 
 

-VPFL kap. 4, 8 

Fondet 
 

-VPFL kap. 4, 5, 6, 7 

Depotmottager 
 

-VPFL kap. 10 

Finanstilsynet 
 

-VPFL kap. 11: 
  - Forvaltningsselskapets  
    opplysningsplikt 
  - Tilsyn 
  - Pålegg om retting 
  - Tilbakekall og bortfall av  
    tillatelse 
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• Aksjelovens regler – Dobbeltsporet system 
‒ Forvaltningen av selskapet, asl. § 6-12 
‒ Tilsyn og kontroll med selskapet, asl. § 6-13 
‒ Kravet til forsvarlig egenkapital, asl. § 3-4 
‒ Andre EU land har andre selskapsorganer, typisk skille mellom  

supervisory board og management (executive) board 
‒ Aksjelovens regler må overholdes, men tilleggskrav kan følge 

av annen lovgivning 
 

• Annen særregulering 
‒ Verdipapirfondloven 
‒ Verdipapirfondforskriften 
‒ Verdipapirhandelloven (hvis yter tjenesten aktiv forvaltning) 
‒ Internkontrollforskriften 
‒ Fragmentarisk lovgivning – til dels ikke tilpasset norske 

forhold 
 

 
 

Generelt om styrets rolle og ansvar 
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• Ansvar i tre faser: 
‒ Det operative ansvaret – forvaltning og tilsyn – best 

practice 
‒ Erstatningsansvaret 
‒ Straffeansvaret 

 

Generelt om styrets rolle og ansvar (forts.) 
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• Retning  
‒ Se nedover elven 
‒ Se ut i elven 
‒ Se oppover elven 

• Styreinstruks 
‒ Bør være detaljert for et forvaltningsselskap 

• Bransjeanbefaling pkt. 3.1 
• Instruks for daglig leder 
• Øvrige instrukser tilpasset lovkrav og virksomheten 

‒ Risikostyring, compliance og internkontroll – krav om 
instrukser 

 

Styrets arbeidsform 
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• Styrets arbeidsform og møtefrekvens må avspeile de forhold som 
selskapets aktuelle situasjon krever 
‒ Bransjeanbefaling pkt. 3.3 

 
• Bruk av styreutvalg (rolle og ansvar) 

‒ Bransjeanbefaling pkt. 3.2 
 

• Protokollering (underlag, vurderinger, vedtak) 
‒ Bransjeanbefaling pkt. 3.5 

 
• Styret som kollegialt organ – felles ansvar 

‒ Warren Capital 2014 
 

• Andelseiervalgte styremedlemmer – enkelte særskilte oppgaver i 
tillegg 
 

• Forholdet til revisor – begrenset rolle i den daglige driften 
 

Styrets arbeidsform (forts.) 
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• Generelt om rolle- og ansvarsfordeling mellom styret og ledelsen 
‒ Styret det overordnede organet, totalansvar for 

forvaltningen, tilsyn og kontroll – svikt hos daglig leder 
eller ledelsen for øvrig skal fanges opp 

‒ Daglig leder underlagt styrets instrukser, selvstendig ansvar 
der styret ikke følger opp 

‒ Overholdelse av lovregler, forskrifter og regler vedrørende 
virksomheten, inkl. styring og intern kontroll 

 
• Veiledning i verdipapirfondforskriften § 2-9? 

‒ Selskapsorganene – hvem har ansvar for hva? 
‒ Forvirrende begrepsbruk i forskriften  
 

• Løsning  
 

• Samspillet mellom ledelsen og styret 
‒ Felles ansvar for selskapets overholdelse av lover og regler 

 

Daglig leders ansvar og rolle – samspill med styret 
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• Styrets hjelpere – men styrets overordnede ansvar: 
 

• Risikostyring: 
‒ Måle, styre og overvåke at risikoen i den daglige 

virksomheten, særlig forvaltningen av fondene, er i 
samsvar med strategi og vedtatte grenser 

• Compliance: 
‒ Avverge og avdekke brudd på lov, forskrift, interne 

styringsdokumenter, 
• Internrevisjon: 

‒ Uavhengig ift foretakets øvrige funksjoner og virksomhet 
‒ Skal kontrollere og vurdere om interne 

kontrollmekanismer og rutiner er tilstrekkelige og 
effektive 

 

Styrets hjelpere og styrets ansvar: kontrollfunksjonene 
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• Lovkrav til fast risikostyringsfunksjon – utpeke én ansvarlig 
 

• Uttrykkelige krav til innholdet av retningslinjer for 
risikostyring 
 

• Detaljerte forskriftskrav til måling, styring og overvåking av 
risiko 

 
• Proporsjonalitetsprinsipp 

‒ Kravene skal tilpasses virksomhetens og fondenes art, 
omfang og kompleksitet 

‒ Stor forskjell på å styre risiko knyttet til ett fond med 
enkel forvaltningsstrategi i forhold til mange fond, 
komplekse strategier, omfattende derivathandel og 
handel i globale markeder 

 

Risikostyringsfunksjon 
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• Gi råd til styret 
‒ Om risikoprofil for fond basert på valgt investeringsstrategi 

og mandat 
 

• Implementere styrets retningslinjer og øvrige rutiner 
 

• Rapportere til styret – minst én gang årlig 
‒ Asl. § 6-15 krever at daglig leder rapporterer minst hver 4 

mnd 
‒ Samsvar faktisk risikonivå og fondets profil  
‒ Overholdes risikogrenser ? Er risikostyringen effektiv og 

tilstrekkelig ? Trenger rutiner og instrukser endres? 
‒ ESMA guidelines: direkte rapportering til styret, ikke via 

ledelsen 
• Rapportere til ledelse 

‒ Aktuelt risikonivå og eventuelle avvik 
• Etablere system og rutiner for verdsettelse av OTC-derivater 

 

Risikostyringsfunksjonens oppgaver 
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• Bemanning 
‒ ressurser 
‒ kompetanse 
‒ autoritet 
 

• Uavhengighet av operasjonell virksomhet 
‒ funksjonelt 
‒ hierarkisk 

 
• Lemping av på uavhengighetskrav 

‒ ut fra virksomhetens art, omfang og kompleksitet 
 

• Gode prosesser, egnede teknikker og systemer 
 
 
 

 

Organisering av risikostyringsfunksjonen 
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• Til innholdet i retningslinjene 
 

• Til måling og styring av risikoen 
 

• Til overvåking av at retningslinjer er effektive og 
tilstrekkelige, og at mangler utbedres 
 

• Melding til Finanstilsynet av "vesentlige endringer" 
 
 

Detaljerte krav! 
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• Ved etablering 
‒ er bemanning, kompetanse og uavhengighetskrav 

oppfylt? 
‒ beslutte avvik  eller utkontraktering 
‒ vedta retningslinjene for risikostyringen  

• hvilke typer risiko har vi? 
‒ fastsette risikoprofil og grenser for hvert enkelt fond 

• hvilken risikoappetitt har vi? 
 

• I driftsfasen 
‒ motta og evaluere rapportering 
‒ ved avvik vurdere behov for endringer 
‒ vurdere modeller, systemer og retningslinjer jevnlig 

Styrets ansvar for risikostyringsfunksjonen 
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• Effektiv og uavhengig compliancefunksjon som skal sikre 
overholdelse av verdipapirfondlov, forskrifter 
‒ Avdekke risiko, forebygge 
‒ Kontrollere overholdelse 

 
• Vurdere om retningslinjer og rutiner er effektive og tilstrekkelige 

til å avverge brudd 
 

• Vurdere tiltak som iverksettes for å rette brudd 
 

• Gi råd/opplæring om selskapets plikter til ledelse og ansatte 
 
• Involveres ved endringer i virksomheten 

 
• Rapportere regelmessig til styret og ledelsen 

‒ Skriftlig, direkte, hyppighet tilpasset virksomhetens art 
 

Compliancefunksjonens oppgaver 
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• En dedikert person skal utpekes med hovedansvar for 
kontrollfunksjon og rapportering til ledelse og styre 
‒ Finanstilsynet skal vite hvem det er og informeres om 

endringer 
 
• Bemanning: ressurser, kompetanse, autoritet, informasjon 

 
• Uavhengighet 

‒ operasjonelt 
‒ hierarkisk 
 

• Rapportering og forholdet til styret 
‒ utviklingen i praksis 

 
• Uavhengighetskravet kan fravikes – men må forbli effektiv 

 
• Når svekkes uavhengigheten? 

 
 
 

Organisering av compliancefunksjonen 
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• Complianceinstruks (og stillingsinstruks) som angir ansvar og 
oppgaver 
‒ tilpasset virksomhetens omfang og kompleksitet 
‒ angi rapporteringsfrekvens og -opplegg 

 
• Årsplan for kontroller og forebyggende arbeid 

‒ risikobasert tilnærming 
‒ men alle deler av virksomheten må kontrolleres tilstrekkelig 
‒ ikke bare dokumentbasert 

 
• Hendelseslogg 

 
• Dokumentasjon! 

 
• Stadig strengere krav til formalisering og helhetlig oversikt 

 

Krav til strukturering av compliancearbeidet 
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• Ved etablering 
‒ ansette complianceansvarlig 
‒ vedta complianceinstruks og årsplan 
‒ sikre at funksjonen blir effektiv og uavhengig 

• evt. lempe uavhengighetskravet/vurdere 
utkontraktering 

‒ synliggjøre sin støtte – skape godt complianceklima 
• I den løpende driften 

‒ motta og evaluere rapportering – direkte fra compliance 
‒ ved utvidelse/endring av virksomhet 
‒ årlig møte med compliance alene? 
‒ evaluere rutinene 
‒ evaluere - evt. avsette - complianceansvarlig 
‒ treffe tiltak 

Styrets ansvar for compliancefunksjonen 



21             

• Compliance har et selvstendig ansvar 
‒ bringe saken opp til styret 

 
• Ja vel, - men hvor mye kan man kreve hvis både ledelse og styre 

svikter? 
 

‒ Warren Capital 2014 
• enkeltstående sak 
• løftet opp til daglig leder og styreleder 
• innhentet juridiske råd 
• men ikke samlet styrebehandling 
• "foretakets kontrollsystemer har ikke vært robuste 

nok/tilstrekkelige til å forhindre den urettmessige 
overføringen" 

‒ Kunne kontrollapparatet ha avverget dette? 

Hva hvis ledelsen svikter? 
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• I utgangspunktet et krav  
‒ med mindre urimelig i forhold til virksomhetens art, 

omfang og kompleksitet 
‒ hvis unntak: årlig bekreftelse fra valgt revisor 

• Absolutt krav ved forvaltningskapital over NOK 10 mrd 
‒ store, komplekse foretak eller høy operasjonell risiko 

• Skal vurdere om systemer og internkontroll er tilstrekkelige 
og effektive - gi selskapet råd  

• Kontrollere at rådene følges opp 
• Rapportere minst årlig til styret - rett til å møte i styremøtene 
• Skal være uavhengig av virksomheten 

‒ også av kontrollfunksjonene 
‒ kan utkontrakteres men må ikke svekke uavhengigheten 

 

Internrevisjon 
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• Vurdere om foretaket må ha internrevisjon 
 

• Tilsette (og avskjedige) internrevisor 
 

• Sikre uavhengighet av organisasjonen 
 
• Godkjenne ressurser og årsplaner 

 
• Etterlyse rapportering 

 
• Vurdere rapportering – hva bygger konklusjonene på? 

 
• Sørge for oppfølging av internrevisors anbefalinger 

 

Styrets ansvar knyttet til internrevisjonen 
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• For fondsforvaltningselskaper med konsesjon til å yte 
investeringstjenester 

• Når kommer UCITS/AIFMD etter? 
 

• Strengere krav til  
‒ corporate governance og styresammensetning 
‒ begrensning av antall styreverv 
‒ "product governance"  - styret skal ta aktiv del 

produktskapingsprosessen 
• definere målmarkedet 
• kontrollere at produktet treffer som forutsatt 

 
• Compliancefunksjonens rolle styrkes og utvides 

‒ skal også ha et ansvar for corporate governance 
‒ skal gi råd før fastsettelse av bonusretningslinjer 

Kravene skjerpes ytterligere – med MiFID2 
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• Erstatningsansvar forutsetter: 
‒ Ansvarsgrunnlag 

• Måles alle styremedlemmene etter samme krav? 
• Betydning av egnethetsvurdering 
• Andelseiernes representanter 

‒ Årsakssammenheng 
‒ Økonomisk tap 

 
• Hvem kan kreve erstatning fra styremedlemmer? 

‒ Eiere 
‒ Andelseiere 
‒ Medkontrahenter 
‒ Kreditorer 
‒ Ansatte 

 

Styrets erstatningsansvar 
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• Straffeansvar forutsetter: 
‒ Objektiv overtredelse 
‒ Subjektiv skyld 

 
• Aksjelovens straffeansvar 

‒ Aksjelovens §§ 19-1, 19-2 
• Særlovgivningens straffeansvar 

‒ Verdipapirfondlovens § 11-6 
• Straffeloven 

 

Styrets straffeansvar 
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• Det strenge ansvaret betyr at fokus bør settes på 
sammensetningen av styret 
‒ Kompetanse og erfaring i forhold til de krav som stilles til 

forvaltningsselskaper 
‒ Engasjement – motiverte styremedlemmer 
‒ Samarbeid som kollegium 
‒ Uavhengighet 

• I forhold til ledelsen 
• I forhold til eierne 
• Rundskriv 5/2012, 4/2014, Bransjeanbefaling pkt. 2.1 

• Integritet 
• Utfordre ledelsen, stille kritiske spørsmål – krav til aktivitet 
• Andelseiervalgte styremedlemmer 

‒ Valgkomité 
‒ Kompetanse og erfaring 
‒ Særskilte oppgaver i tillegg – forståelse av rollen og 

ansvaret 
 

Styrets sammensetning 
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Kontaktinformasjon 

OSLO 
Tel +47 22 82 75 00  
Fax +47 22 82 75 01  
oslo@wr.no 
 
 
BERGEN 
Tel  +47 55 21 52 00 
Fax  +47 55 21 52 01  
bergen@wr.no 
 
 

KOBE  
Tel +81 78 272 1777 
Fax  +81 78 272 1788 
kobe@wr.no 
 
 
SHANGHAI  
Tel  +86 21 6339 0101 
Fax  +86 21 6339 0606 
shanghai@wr.no 
 
 
 

LONDON 
Tel +44 20 7367 0300 
Fax +44 20 7367 0301 
london@wr.no 
 
 
SINGAPORE 
Tel +65 6438 4498 
Fax +65 6438 4496 
singapore@wr.no 
 
 

www.wr.no 

Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk 
rett. Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den. 
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