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Noe går galt – mitt eller ditt ansvar?
›

Rolle- og ansvarsfordelingen mellom eiere, styret og daglig
leder med særlig blikk på styrets rolle og ansvar

›

Utgangspunkt: Aksjelovens regler

›

Verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften
›

›

God forretningsskikk

I tillegg:
›

Andre lover, forskrifter

›

Rundskriv, myndighetspraksis

›

Bransjenormer - bransjeanbefalinger

Definisjon av eierstyring og selskapsledelse
›

›

›
›

Prinsipper og praksis for rolle- og
ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene
i et selskap eller et konsern
God eierstyring og selskapsledelse
forutsetter forståelse for egen rolle og
etterlevelse av ansvar, samt forståelse og
respekt for andre aktørers rolle og ansvar
Gjensidig ansvar for gode prosesser
Bevisst samspill skaper verdier

Aktørenes samspill – hvem har ansvaret for hva?
Eiere
›
›
›
›

EIERE

Stiller krav til avkastning, soliditet og aksjeeierpolitikk
Tar standpunkt til tilførsel av kapital og til rammene for virksomheten
– vedtekter
Velger styret – bruk av valgkomité
Konsern – konsernstyrets og konsernsjefens rolle

STYRET
Strategiprosess
og gjennomføring

Styret – forvaltning og kontroll
›
›
›
›

Etablerer krav til avkastning, soliditet og aksjeeierpolitikk
Fastlegger retning og mål for selskapets forretningsmessige utvikling
– se oppover elven
Sørger for en organisasjon og systemer for styring og kontroll som er
tilpasset selskapets drift og utvikling - større krav til styring og kontroll
Ansetter og evaluerer daglig leder

Daglig ledelse
›
›
›

Gjennomføring av selskapets strategier for drift og utvikling
Aktiv premissleverandør for styret
Daglig ledelse av selskapet

DAGLIG
LEDELSE
Risikostyring
Kontroll og
rapportering

Lederutvelgelse
og
belønning

Aktørenes samspill – hvem har ansvaret for hva? forts.
Eiere av fondsforvaltningsselskapet
-Øverste myndighet gjennom generalforsamling,
Asl § 5-1
-Begrensninger i VPFL

Andelseiere
-VPFL kap. 4, 8

Fondet

Styret
-VPFL kap. 4, 5, 6, 7
-Asl kap. 6
-VPFL kap. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Depotmottager
Daglig leder
Ledelse
-Asl kap. 6
-VPFL kap. 2

-VPFL kap. 10

Finanstilsynet
-VPFL kap. 11:
- Forvaltningsselskapets opplysningsplikt
- Tilsyn
- Pålegg om retting
- Tilbakekall og bortfall av tillatelse

Generelt om styrets rolle og ansvar
›

Aksjelovens regler – dobbeltsporet system
›
›
›

›
›

›

›

Forvaltningen av selskapet asl. § 6-12
Forvaltningen av fondet tilligger
forvaltningsselskapet VPFL § 2-14
Tilsyn og kontroll med selskapet asl. § 6-13,
VPFL § 2-11
Kravet til forsvarlig egenkapital asl. §§ 3-4 og 3-5,
VPFL § 2-8
Andre EU/EØS land har andre selskapsorganer,
typisk skille mellom supervisory board og
management (executive) board (NB! EU lovgivning
må derfor tolkes i lys av norske forhold)
Aksjelovens system må overholdes, noen unntak i
særlovgivning, men oftest tilleggsvilkår
Aksjelovens regler gjelder ikke for verdipapirfondet,
men gjelder for forvaltningsselskapet, VPFL§ 1-4

Generelt om styrets rolle og ansvar forts.
›

Generelt om rolle- og ansvarsfordelingen
mellom styret og daglig leder
›
›
›
›
›

Styret er det overordnende organet, totalansvar for
forvaltningen, tilsyn og kontroll
Svikt hos daglig leder eller ledelsen skal fanges opp
av styret
Daglig leder underlagt styrets instruksjonsmyndighet
Svikt hos styret skal fanges opp av daglig leder
Overholdelse av lovregler, forskrifter og regler
vedrørende virksomheten, inkl. styring og intern
kontroll – både styrets og daglig leders ansvar
›
Styret må vite at det til enhver tid er oppdaterte
lover og regler
›
Særskilte krav til andelseiervalgte
styremedlemmer

Styrets arbeidsform
›

›
›

Retning:
›

Se nedover elven

›

Se rett ut i elven

›

Se oppover elven

Styrets ansvar som kollegialt organ –
felles ansvar
Gjelder også der andelseiervalgte
styremedlemmer har særskilt
myndighet

Styrets arbeidsform forts.
›

Styrets arbeidsform og møtefrekvens må avspeile de
forhold som selskapets aktuelle situasjon krever
›

›

Bruk av styreutvalg (rolle og ansvar)
›

›

Styrets saksforberedende organ, Bransjeanbefaling pkt. 3.2

Protokollering (underlag, vurderinger, vedtak)
›
›

›

Bransjeanbefaling pkt. 3.3

Bransjeanbefaling pkt. 3.4
Dokumentasjon av underlag, vurderinger og beslutninger
- Viktig ved etterprøving!

Forholdet til revisor – begrenset rolle i den daglige driften

Ansvar i fire faser

DET OPERATIVE
ANSVARET
› Daglig leder og linje/stab
– 1. linje forsvar
› Risikostyring og
Compliance
– 2. linjeforsvar
› Internrevisjon
– 3. linjeforsvar

OMDØMMEANSVARET,
HERUNDER TILSYN
› Media/markedet
› Finanstilsynet
› Datatilsynet

ERSTATNINGSANSVARET

STRAFFEANSVARET

Daglig leders ansvar og rolle samspill med styret
›

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

Styrets kontrollfunksjoner og
hjelpere
›

Styrets overordnede ansvar – men styret må selvfølgelig
ha hjelpere
›

›

Risikostyring VPFL § 2-12
›
›

›

Måle, styre og overvåke at risikoen i den daglige
virksomheten er i samsvar med vedtatt strategi og planer
Sørge for at styret og ledelsen til enhver tid er tilstrekkelig
informert gjennom kvartalsvis risikorapportering og årlig
risiko- og kapitalbehovsvurdering

Compliance VPFL § 2-11
›

›

Hvem sjekker at vi til enhver tid er oppdaterte på lover og
regler?

Forebygge, avverge og avdekke brudd på lover, forskrifter,
interne styringsdokumenter

Internrevisjon VPFL § 2-11
›
›

Skal kontrollere og vurdere om interne kontrollmekanismer,
risikohåndtering og rutiner er tilstrekkelige og effektive
Uavhengig av foretakets øvrige funksjoner og virksomhet

Risikostyringsfunksjonen
›
›
›
›

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

Styrets ansvar for risikostyring
›

VPFL§ 2-12 om risikostyring og internkontroll

›

Er bemanning, kompetanse og
uavhengighetskrav oppfylt?

›

Vurdere modeller, systemer, retningslinjer og
eventuell utkontraktering

›

Vedta retningslinjer for risikostyringen,
herunder risikoprofil og grenser

›

Beslutte akseptabelt risikonivå

›

Motta og evaluere rapportering til styret og
ledelsen

›

Vurdere behov for endringer ved avvik

Compliance-funksjonens oppgaver
›

Effektiv og uavhengig compliance-funksjon som særlig
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

Organisering av compliance-funksjonen
›

En dedikert person skal utpekes med hovedansvar for
kontrollfunksjon og rapportering til ledelse og styre
›

›
›

Bemanning: ressurser, kompetanse, autoritet, informasjon
Uavhengighet
›
›

›

›

Operasjonelt
Hierarkisk

Rapportering og forholdet til styret
›

›

Finanstilsynet skal vite hvem det er og informeres om endringer

Utviklingen i praksis

Uavhengighetskravet kan fravikes – men må forbli
effektiv
Når svekkes uavhengigheten?

Krav til strukturering av
compliance-arbeidet
›

Compliance-instruks (og stillingsinstruks) som angir
ansvar og oppgaver
›
›

›

Tilpasset virksomhetens omfang og kompleksitet
Angi rapporteringsfrekvens og -opplegg

Årsplan for kontroller og forebyggende arbeid
›
›
›

Risikobasert tilnærming
Alle deler av virksomheten må kontrolleres tilstrekkelig
Ikke bare dokumentbasert

›

Hendelseslogg

›

Dokumentasjon!

›

Stadig strengere krav til formalisering og helhetlig
oversikt

Styrets ansvar for compliance
›

VPFL § 2-11

›

Ansette compliance-ansvarlig
›

›

Vedta compliance-instruks og årsplan
›

›

Evaluere compliance-ansvarlig jevnlig

Evaluere rutiner jevnlig

Sikre at compliance-funksjonen er effektiv
og uavhengig
›
›

Synliggjøre støtte – skape godt compliance-klima
Årlig møte med compliance-ansvarlig alene

›

Motta og evaluere jevnlig rapportering

›

Treffe eventuelle tiltak

Internrevisjon
›

›

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

Styrets ansvar for internrevisjonen
›

Tilsette internrevisor, eventuelt avskjedige
›

Løpende vurdere om tilstrekkelig kompetanse og
uavhengighet

›

Vurdere om systemer og internkontroll er
tilstrekkelige og effektive

›

Godkjenne internrevisjonens ressurser og
årsplaner

›

Motta rapportering
›
›
›

›

Internrevisor rett til å møte i styret
Internrevisor skal avgi rapport til styret minst en gang pr
år
Vurdere rapportering – hva bygger konklusjonene på?

Sørge for oppfølgning av internrevisors
anbefalinger

Hvitvaskingslovens system

Kundetiltak
(Kundekontroll)

Risikovurdering
og rutiner

Behandling
av personopplysninger

Løpende
oppfølging

Opplæring

Undersøkelse og
rapportering

Øverste ledelse er ansvarlig
›

Økt fokus på risikovurdering og rutiner

›

Forvaltningsselskapets styre og daglige leder har det
overordnede ansvaret for etterlevelse av hvitvaskingslovens
regler

›

Utarbeidelse av virksomhetsinnrettet risikovurdering ‒ § 7

›

Rutiner fastsatt på "øverste nivå" (styret) ‒ § 8

›

"Hvitvaskingsansvarlig" ‒ § 8 ("Compliance officer at
management level")

›

Etterlevelsesansvarlig som en del av internkontrollen ‒ § 35
(Independent audit function")

›

Nye forpliktelser i hvitvaskingsloven: økt fokus på kunders
eierskap og reelle rettighetshavere, kreves mer ved
gjennomføring av kundetiltak overfor andelseiere

Mer omfattende straff- og sanksjonsregime i ny lov
›
›

›
›
›
›
›
›

Straffesanksjonering av utvalgte bestemmelser
i hvitvaskingsloven videreføres
Enkeltpersoner (styremedlemmer, ledere, ansatte og andre)
kan straffes
Administrative sanksjoner kan ilegges av Finanstilsynet
Både foretaket enkeltpersoner kan sanksjoneres
Overtredelsesgebyr - § 49
Ledelseskarantene - § 48
Viktigheten av risikovurdering og rutiner understrekes ‒ § 50
Rapporteringspliktige kan også rammes av straffeloven

EU General Data Protection
Regulation (GDPR)
›

Behandling
av personopplysninger

Rettslige rammer
›

EU General Data Protection Regulation (GDPR)

›

Tilrettelegge for lovlig utnyttelse av data ‒ lik
regulering i EU

›

I Norge: Personopplysningsloven 2018 og GDPR

›

Vern av opplysninger om enkeltindivider, ikke
juridiske personer

›

Regulerer alle former for behandling av
personopplysninger

GDPR – nødvendig med ny tilnærming til etterlevelse
›
›

›

›

Informasjon og data om enkeltmennesker
har stor kommersiell verdi
Personvernet under press som følge av
digitalisering og kommersialisering
GDPR gitt som motstykke til denne
utviklingen, for å verne en grunnleggende
rettighet
Større ansvar på virksomheter for
etterlevelse
›

›

Ansatte

Samarbeidspartnere

AS

Fra forhåndskontroll (konsesjon) til plikt til å
dokumentere etterlevelse

Økt sanksjonsnivå: Opptil 4% av global
årlig brutto omsetning eller
€20 millioner

Leverandører

Kunder

Øverste ledelse er ansvarlig
›

GDPR setter strenge rammer for lovlig
behandling av personopplysninger og
tydeliggjør selskapers ansvar å dokumentere
etterlevelse

›

Lovens pliktsubjekt er den "behandlingsansvarlige". Selskapenes styre og daglige leder
har det overordnede ansvaret for forsvarlig
forvaltning av selskapet og for å sikre
etterlevelse av GDPR

›

Class actions – erstatningskrav

›

Pålegg om å stanse eller endre prosesser

›

Overtredelsesgebyr

›

Omdømmetap

Styresammensetningen
›

Styret er et kollegialt organ – må kunne samarbeide godt

›

Styresammensetningen skal ivareta aksjeeiernes
interesser og sikre uavhengighet, kompetanse, kapasitet
og mangfold – skal være allsidig sammensatt

›

Særskilte krav i VPFL § 2-6 til styremedlemmer valgt av
andelseiere, jfr. § 2-7 (3)

›

Særskilte krav til tillitsvalgte og ansatte i
forvaltningsselskap - egnethetsvurdering VPFL § 2-7

›

Særskilt krav til god forretningsskikk VPFL § 2-12

›

Styreverv i forvaltningsselskaper krever særskilt
kompetanse innen styring og kontroll – et eller flere av
styremedlemmene bør dekke dette

›

Tid til å ivareta styrevervet

›

Regler om ansatterepresentasjon gjelder ikke i
forvaltningsselskap

Erstatningsansvar
›

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

Straffeansvar
›

Straffeansvar forutsetter:
›
›

›

Aksjelovens straffeansvar
›

›

Aksjeloven §§ 19-1, 19-2

Særlovgivningens straffeansvar
›
›
›
›

›

Objektiv overtredelse
Subjektiv skyld

Verdipapirfondloven §§ 11-6 og 11-7
Foretaksstraff
Styremedlemmer, daglig leder og faktisk leder
Hvitvaskingsloven

Straffeloven

Forsikringsdekning
›
›
›
›
›
›

Aldri dekning for straffeansvaret (bøtestraff)
Kan forsikre mot kostnader ved undersøkelser
Kan forsikre mot ansvar overfor tredjemann
Kan forsikre mot ansvar som styret kan komme i
Overtredelsesgebyr som tilsynsmyndighetene ilegger
kan forsikringsdekkes
Omdømmerisiko kan ikke mitigeres fullt ut gjennom
forsikringsdekning

Takk for oss!
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