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Fra utsikt til innsikt...
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Drivere i finansbransjen
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Foto: Lifewire

 En uavhengig og selvstendig bank fra 1878

 Forvaltningskapital 25 mrd.

 13 % vekst i personmarkedet i 2017 

 10,3 % egenkapitalavkastning etter skatt Q2-2018

 15,2 % ren kjernekapital Q2-2018

 Primær markedsområder: Bergen og omegn

 45.000 privatkunder og 3.500 bedriftskunder

 Markedsandel PM 10 % og BM 6% 

 130 årsverk i konsernet, 101 i banken 

 Moody’s rating A3 og Aaa (OMF)

#stolte fakta
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Bankens visjon # Nær der du er...

24.09.2018 |   Side 5



|

Nærhet i flere dimensjoner....

Emosjonell nærhet
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Vi tilrettelegger organisasjonsstrukturen slik at vi kan være liten og kjapp
…vi unngår kunstige organisatoriske skiller og silobaserte prosesser

«En bank – ett 
team!»

Bankens organisering
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Min erfaring med compliance...

• Fana Sparebank – CEO

• Tide ASA – CEO

• BN Bank ASA – CEO

• Sparebanken 1 SR-Bank – CFO

• BNR/Fjord Line AS - CFO

• Sparebanken Vest – CFO

• +++ 

Fra administrasjonen

•Marine Harvest – nestleder i styret
• Bergen Næringsråd – styreleder

• Finans Norge - styremedlem

• Sparebankforeningen – nestleder i styret

• Holberg Fondene - styremedlem

• Frende Holding AS- styremedlem

• Balder AS - Styremedlem

• Fana Sparebank Boligkreditt AS - Styreleder

• Fana Sparebank Eiendom AS - Styreleder

• Stiftelsen for NHH - Styremedlem

• Rafto stiftelsen Fond - Styremedlem

• ++

Fra styrerommet
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Riktig balanse 
mellom 
personvern og 
åpenhet
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Åpenhet…Åpenhet....Åpenhet.....

16.06.2016 |   Side 10



|

Kan det 
skje igjen...
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Tydeligvis – hele tiden.....
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Drep meg, 
herre Konge, 

men ikkje i forskrifts 
form!

Tormod Kolbrunarskald lett omskrevet

Regulatoriske forhold
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Hva er compliance?

Investopedia describes the 
compliance department as a 
bank's internal police force. It 
is the unit that ensures that a 
financial institution complies 
with applicable laws, 
regulations and rules, and it 
plays an essential role in 
helping to preserve the 
integrity and reputation of the 
bank.

Investopedia
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Hvordan kan en liten mygg fra Fana slåss mot 

gigantiske, teknologistyrte konkurrenter?
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Må vi være 
stor for å 

være 
compliant?
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Skal vi være flinkest i klassen, eller flink nok?

• Ansvar

• Kompetanse

• Risikotoleranse

• Etterlevelse

• Kontroll
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Fra stordrifts- til småskalafordeler

Ill.: Visual Impact
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Det handler om mennesker og kultur
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Det handler om involvering…
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Noen initiativ implementert 
siste to år... 
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Compliance
initiativ 

Utkontraktering av 
IKT-virksomhet til 

skyløsninger 

Kapitalkravregler 
CRR/CRDIV

Ny 
hvitvaskingslov

Compliance-
initiativ og 

-forpliktelser fra 
leverandører Utfordret 

internrevisjon til å 
ha et eget GDPR-

prosjekt 

Ny compliance
ressurs/CCO

Utfordret internrevisor til å 
ha et eget prosjekt på 
operasjonell risiko og 

compliance

E-læringsprogrammer 

MIFID II og MIFIR – Nytt 
direktiv og forordning på 

verdipapirområdet

MREL - Minstekrav til 
ansvarlige forpliktelser 

etter EUs 
krisehåndterings-

direktiv

PSD2-
Betalingstjenestedirektivet
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Prosjekter og organisering

25.09.2018 Compliance sett fra et lederperspektiv

GDPR
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GDPR - Dokumenthieraki
Policy for 

personvern

Dok. 01

Policy for informasjonssikkerhet

Dok. 02

Retningslinjer 
for behandling 

av person-
opplysninger

Dok. 03

Retningslinjer 
for innhenting 

og tilbake-
trekking av 
samtykke

Dok. 04

Retningslinjer 
for overføring 

av person-
opplysninger 

til tredjestater

Dok. 06

Rutiner for 
behandling 
av person-

opplysninger
Dok 14

Forespørsel 
om innsyn

Dok 15

Retningslinjer 
for 

automatiserte 
avgjørelser

Dok. 09

Forespørsel 
om 

korrigering/ 
supplering

Dok 16

Forespørsel 
om begrenset 

behandling

Dok 17

Innsigelse 
mot 

behandling

Dok 18

Data
porta-
bilitet

Dok 20

Samtykke-
erklæring

Dok 22

Sjekkliste ny 
behandling

Dok 28

Taushets-
erklæring 

Intern/ Ekstern
Dok 29 A&B

Sikkerhets-
instruks

Dok 30

Konfig.-
beskrivelse

Dok 31

Retningslinjer 
for avviks-

rapportering

Dok. 13

Avviksrapport

Dok 24

Retningslinjer for 
gj. av 

internkontroll/ 
informasjons-

sikkerhet

Dok. 11

Skjema 
internkontroll/r

evisjon 
Dok 23

Mal

Sjekkliste

Dok 28
Mal

Mal

Mal

Rutine for 
DPIA

Dok 27

Retningslinjer for 
utvikling, innkjøp 

og 
implementering 

av IKT/
applikasjoner

Dok. 05

Rutine for 
ROS-

analyse

Dok 25

Skjema for 
rutine for ROS-

analyse
Dok 26

Retningslinjer 
for 

informasjon 
som skal gis til 

registrert

Dok. 12

Personvern-
erklæring

Dok 32

Stauts – Manger fra PWC

Prosedyrer

Retningslinjer

Policy

Maler/ skjema

Retningslinjer 
for sletting

Dok. 07

Rutiner ved 
forespørsel 
om sletting

Dok 19

Rutiner for 
sletting

Dok 08

Mal

Retningslinjer 
for bruk av 

DBH og 
overføring til 

DBH

Dok. 10

DBA / 
Standard 

Agreement
Dok 21/ 35

Policy for 
personvernombud

Dok. 36

Kontaktinfo
Personvern-

ombud
Dok 37

Rutine 
manuell 
kontroll

Dok 33

pcdocs://DM/209483/R
pcdocs://DM/209484/R
pcdocs://DM/209868/R
pcdocs://DM/209485/R
pcdocs://DM/209487/R
pcdocs://DM/209869/R
pcdocs://DM/209496/R
pcdocs://DM/209490/R
pcdocs://DM/209497/R
pcdocs://DM/209498/R
pcdocs://DM/209870/R
pcdocs://DM/209871/R
pcdocs://DM/209871/R
pcdocs://DM/209502/R
pcdocs://DM/209502/R
pcdocs://DM/209877/R
pcdocs://DM/211352/R
pcdocs://DM/209510/R
pcdocs://DM/209495/R
pcdocs://DM/209504/R
pcdocs://DM/209493/R
pcdocs://DM/209503/R
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GDPR

Obligatorisk 
E-læring for 
alle ansatte 
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Det handler om digitalisering og innovasjon
– er det en mulighet, eller er det en trussel?
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I et compliance-perspektiv muliggjør 
digitalisering....

• Sporbarhet

• Informasjonstilgang

• Samspill med andre aktører

• Effektivisering
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Fra kontroll av mennesker til kontroll av software....
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Regulatorisk 
sandkasse..
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Tone at the top –
mood in the middle

24.09.2018

Izquotes.com, afrique.lalibre.be

It is better to lead from behind and to 
put others in front, especially when 
you celebrate victory when nice 
things occur. You take the front line 
when there is danger. 

Then people will appreciate your 
leadership. 

Nelson Mandela

«At the end of the day» handler det om lederskap
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Kan god compliance gi et konkurransefortrinn?
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Himla eiendomsmegling
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• Himla - eiendomsmegling til fast lav pris

• Blir er del av eksisterende eiendomsmeglervirksomhet som er 
compliance og har relevant og god compliance-kompetanse.

• Gode interne regler sikrer at alle vanlige fallgruver i 
prosjektarbeidet blir sikret

• Minimerer risiko for mediefokus rundt lovlighet m.m.

• Prosjektet kan ha fullt fokus på kreativitet og på 
markedsforståelse

• Vi har truffet markedet med en tjeneste som markedet ønsker
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Takk for oppmerksomheten

«Symbolet på det digitale»

24.09.2018 |   Side 33


