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Nå skal robotene følge 
God skikk
Siv Seglem, adm. dir i FinAut
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2009 – 2019:  22.900 autorisasjoner til 13.000 ansatte
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https://youtu.be/S9m4POdT_6g Hva mener Finansministeren?

https://youtu.be/S9m4POdT_6g
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-08

Skadeforsikring 111 3977 5393 6435 6600 6754 6970

Sparing/investering 583 3112 5666 6393 6604 6318 6432 6349 6250 6164 6089

Kreditt 928 3735 5393

Personforsikring 53
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Utvikling: autoriserte

Følg med på kvartalsstaitikken: https://www.finaut.no/artikler/2019/kvartalsstatistikk-q3-2019/

https://www.finaut.no/artikler/2019/kvartalsstatistikk-q3-2019/
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2009 2019

Hvorfor skal vi autorisere digitale råd?

• Opprettholde kvaliteten – samme kvalitet uavhengig av teknologi
• Forbedre tilbudet – flere får tilgang til råd, kvalitet og tillit må opprettholdes
• Tillit - rådgivere har høyt tillit iflg. undersøkelser (Forbruker- og Finanstrender)
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FinAut overvåker 
regelverksutviklingen

Regelverksutvalget

Mapping

Høringer

https://www.finaut.no/om-
finaut/regelverksutvikling/

Mål: Fase inn endringer i eksisterende 
ordninger, behov for nye?

https://www.finaut.no/om-finaut/regelverksutvikling/


Side
https://www.finaut.no/god-skikk/

God skikk er en bransjenorm eiet av Finans Norge /VFF

FinAuts operative rolle: - skal utvikle mekanismer som sikrer at det materielle innholdet i God skikk 
løftes over i distribusjonskanaler som ikke forutsetter personlig kontakt mellom finansbedrift og kunde

• Teknologisk utvikling
• Regelverksutvikling
• Erfaringer fra brudd-saker
• Henvisningskompetanse ved 

informasjon og veiledning
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https://www.finaut.no/god-skikk/
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Overordnet formål 
med sjekklistene

Bidra at bransjenormen for God skikk ved rådgivning og 
annen kundebehandling praktiseres i alle kanaler, også 
digitale.

Konkrete formål:

• Gi støtte ved utvikling av digitale kundeløsninger 
for å sikre at løsningene er i tråd med 
bransjenormen God skikk.

• Gi støtte ved internkontroll av at digitale 
kundeløsningene er compliant med regelverk 
og bransjenormer.
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Rapport

Finans Norges hovedstyre fattet 7. mars 2019 vedtak om å 
etablere en autorisasjonsordning for digital 
rådgivning/robotrådgivning i regi av FinAut etter mal fra 
rapporten.

Bakgrunnen for etableringen er bl.a. å sikre samme kvalitet, 
uavhengig av hvilken kanal kunden velger å benytte, samt å bidra 
til å skape trygghet for forbrukerne knyttet til bruk av digital 
rådgivning.

Rapporten er ført i pennen av advokatfirmaet Schjødt, engasjert av 
FinAut som prosjektleder for en arbeidsgruppe der også bedriftene 
stilte med 
ressurspersoner.

Autorisasjon av digitale råd
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Hva skal autoriseres

• Rådgivning 

= Personlig anbefaling til kunde om hvilke 
produkter som er egnet for vedkommende, 
basert på en vurdering av omstendighetene 
om vedkommende kunde

og aktiv forvaltning
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Hvordan

Hovedregel: Virksomhetene har ansvaret for 
sine løsninger og for de rådene som blir gitt 
til kundene.

• FinAut tildeler og følger opp autorisasjon

• Finanstilsynet følger opp virksomheter

• Kunder kan klage til Finansklagenemnda

Fire hovedkrav til autorisasjon

1) Må være medlem i FinAut

Enkelt - Kvalitet

VirksomhetVirksomhet

Virksomhet
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2) Følge sjekklisten

For å vite hva som kommer ut av en robotrådgiver, er det viktig hva 
som puttes inn i den.

Autorisasjonsordningene forøvrig bygger på God skikk – bransjens 
etiske standard for rådgivning og annen kundebehandling.

Det må også robotrådgivere: Følge den digitale sjekklisten 
(utarbeidet av FinAut).

I sjekklistene er God skikk brutt ned i sine enkelte bestanddeler – det 
sikrer compliance og bransjeetiske regler.

Fire hovedkrav til autorisasjon
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3) Intern utvikling og 
godkjenningsprosess

Foretaket må tilpasse løsningen til sitt 
univers, og skre seg at løsningen er i samsvar 
med gjeldende krav.

Compliance må være løpende involvert. 
Foretaket må forstå algoritmene bak 
løsningen, og hvilke kriterier som ligger til 
grunn for de rådene løsningen gir.

Ansvaret ligger hos ledelsen – de må følge 
utviklingen tett.

Sensorene bør inkluderes i prosessen (likhet 
med de andre ordningene). 

Fire hovedkrav til autorisasjon
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4) Ansatte rundt 
roboten må være 
autoriserte

Forbrukere vil trolig ha kontakt med begge i 
uoverskuelig fremtid.

Det er viktig at de utfyller hverandre.

Ansatte rundt robot må være autorisert

og MÅ også vite hva robotløsningen baserer 
seg på, og må kunne forklare for kunden.

Derfor vil det også være stadig behov for 
«vanlige» rådgivere .

Fire hovedkrav til autorisasjon
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Autorisasjon og 
oppfølging

FinAut kontrollerer søknad og kan etterspørre 
mer info

Må etterleves og utvikles løpende – ved 
endringer i finansmarkedet eller feil
Må teste algoritmene jevnlig, kontrollere at 
rådene er forsvarlige.

FinAut kan kontrollere og sanksjonere: 
retting – advarsel – tilbaketrekk av 
autorisasjon

Hva skjer når robotene blir mer intelligente? 
Ordningen vil være i utvikling…

Forhåndsgodkjenning og kontroll
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Høst 2020
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Spørsmål?

Rapporten og informasjon om pilotprosjektet:

https://www.finaut.no/dashboard/2019/-badashboard-rapport-
utredning-digitale-losninger/

Kontakter

– Siv Seglem siv@finaut.no 913 51 081

Pilotprosjektet:

– Martin Dræge martin.draege@gmail.com 959 37 195

– Vibeke Høsteng vibeke@finaut.no 913 66 874

https://www.finaut.no/dashboard/2019/-badashboard-rapport-utredning-digitale-losninger/
mailto:siv@finaut.no
mailto:martin.draege@gmail.com
mailto:vibeke@finaut.no

