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Nye reguleringer

• Strengere regelverk i de fleste bransjer

• Raskere endringstakt

• Økte krav og forventninger til åpenhet og samfunnsansvar

• Flere rapporteringskrav knyttet til ikke-finansiell informasjon

• Mer risikobasert tilnærming

• Økte krav til  dokumentasjon og rapportering

• Behov for mer kompetanse

• Særskilt kontrollsystem: Finansforetak, regnskapsførere og 
inkassoselskaper.



Compliance («Etterlevelse»)

• Etterlevelse av lover, regler, standarder og formaliteter 
(GDPR, ISO osv.)

• Etterrettelighet i forhold til dokumentasjon 
(internkontroll/revisjon osv.)

• Risikohåndtering og etablering av rutiner (Hva skjer 
hvis…)

• Dokumentasjonskrav, interne retningslinjer og kultur 
(sånn gjør vi det her…)



Roller og ansvar

• I private selskaper er styret selskapets øverste ledelse

• Ansvaret bør forankres og godkjennes på øverste nivå i 
virksomheten

• Compliance-avdeling/compliance-ansvarlig



Hvorfor bruke tid på dette?

• Aksjeloven § 6-13: 

«Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske 
stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll»

• Skaper rutiner for effektivitet, god struktur og innsikt 

• Sender et tydelig budskap for kultur og integritet

• Eliminerer risiko og skaper gevinst

• «Gjennomsiktighet» er bra for internt og eksternt 
omdømme

• Skaper tillit blant kunder, leverandører og investorer. 



Konsekvenser

• Straff- som oftest bøter

• Administrative sanksjoner ilagt av 
forvaltningsmyndighetene:

• Overtredelsesgebyr

• Tilleggsbetaling

• Inndragning av bevillinger osv.

• Formell advarsel



Åpenhetsloven

• Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold

• Trådte i kraft 1. juli 2022

• Forbrukertilsynet fører tilsyn med loven



Hvem gjelder loven for?

• Loven gjelder for «større virksomheter» hjemmehørende i 
Norge som leverer til Norge eller utlandet

• Samt utenlandske virksomheter som leverer til Norge og som er 
skattepliktig hit etter norsk internlovgivning

• Større virksomheter:
• Noterte selskaper, jf. rskl. § 1-5, eller

• selskaper som oppfyller to av tre vilkår:
• Salgsinntekt på 70MNOK

• Balansesum på 35 MNOK

• Gjennomsnittlig antall ansatte årsverk: 50

• Hvis morselskap + datterselskap oppfyller vilkårene ovenfor 
skal mor regnes for å være «større virksomhet»

• Også aktuell for mindre selskaper

• Underleverandør 

• Forretningspartner

• Anbudsprosesser



Aktsomhetsvurderingen

• Virksomhetene skal utføre og redegjøre for 
aktsomhetsvurderinger foretatt i tråd med OECDs 
retningslinjer, jf. §§ 4 og 5

• Med aktsomhetsvurderinger menes å:

• Aktsomhetsvurderingens omfang vil variere fra selskap til 
selskap, avhengig av størrelsen, virksomhetens art, og 
sannsynligheten og alvorlighetsgraden av negative konsekvenser 
for menneskerettigheter og arbeidsforhold.



Aktsomhetsvurderingen

• Aktsomhetsvurderingen skal redegjøres for, jf. § 5
• Skal gjøres tilgjengelig på nettside, kan inngår i redegjørelse om samfunnsansvar etter 

rskl. § 3-3 c. Skal også henvises til i årsberetningen

• Markedsrådet og Forbrukertilsynet kan fatte vedtak om:
• Påbud eller forbud, jf. § 12

• Tvangsmulkt, jf. § 13

• Overtredelsesgebyr, jf. § 14

• Kommer antakeligvis forskrift om størrelse og retningslinjer for sanksjoner

• Skal leveres 30. juni hvert år- første gang i 2023



Hva bør du gjøre nå?

• Forankre ansvarlighet i styret

• Retningslinjer og bedriftskultur

• System for håndtering av informasjonsplikten

• Kartlegging

• Risikoanalyse




