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FORMÅL

De etiske retningslinjene fastsetter «kjøreregler» som skal bidra til at personer som representerer
banken utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder banken setter
gjennom sine styrende dokumenter. De etiske retningslinjene skal bidra til at bankens og dens
interessenters hensyn ivaretas på en uhildet og etisk måte.
Retningslinjene gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte, samt innleide konsulenter, når de opptrer på
vegne av selskapet. Ledere har et særlig ansvar og må fremstå som gode eksempler for andre.
Bankens etiske retningslinjer gir ikke kunder eller andre tredjeparter juridiske rettigheter.

2

DEFINISJONER
-

-

-

-

-

Nærstående: Med dette menes ektefelle, samboer, mindreårige barn (egne, samt ektefelles
eller person som man er i et ekteskapslignende forhold til), samt selskap og lag/foreninger
hvor den ansatte/tillitsvalgte eller noen av de nevnte personer har bestemmende innflytelse.
Også andre relasjoner kan omfattes når de er av en slik art at de for tilfellet må likestilles
med «nærstående».
Ansatte: I denne sammenheng skal det forstås alle hel- eller deltidsansatte, ansatte i
permisjon. Innleid personale og konsulenter o.l. når disse representerer banken omfattes
tilsvarende der dette er naturlig.
Tillitsvalgte: personer som er valgt som medlem eller varamedlem til bankens styrende
organer, herunder ansatterepresentanter.
Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som
formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller
ydmykende
Seksuell trakassering: Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell
oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende,
fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
Makt: Med makt menes evnen til å nå mål, om så mot andres vilje og interesser, og kan også
bety det å ha autoritet eller myndighet over noe.
Maktmisbruk: Med maktmisbruk menes bruk av makt som bryter med gjeldende internt og
eksternt rammeverk, samt generelle atferdsnormer.

Det vises for øvrig til Policy for risikostyring og internkontroll for definisjoner tatt inn der.

3

FORHOLDET TIL LOVER, REGLER OG ØVRIGE STYRENDE DOKUMENTER

I Policy for risikostyring og internkontroll er det inntatt en oversikt over bankens styringssystem. De
etiske retningslinjene inngår i styringssystemet på nivå 1. Retningslinjene utfyller lover, regler,
instrukser, policies og bestemmelser som gjelder for bankens virksomhet og angir prinsipper for adferd
og handlinger der regelverket for øvrig ikke strekker til. Retningslinjene gir et rammeverk for det
Side 2 av 10

Dokumenttittel:
Fastsatt av:

Etiske retningslinjer
Styret

Versjon:
Dato:

3.5
23.09.2020

banken anser som ansvarlig atferd, men er ikke uttømmende. Som representant for Komplett Bank
skal man alltid søke å utøve godt skjønn, forsiktighet og omtanke.

4

ANSVAR OG ORGANISERING

Ansvarsforhold for styret, administrerende direktør, ledergruppen, herunder Compliance- og
Risikokontrollfunksjonen fremgår av Policy for risikostyring og internkontroll. I tillegg til det som der
fremkommer gjelder følgende:

4.1 Nærmere om ansvar for ledere
Alle ledere på alle nivåer skal
-

gjøre sine medarbeidere kjent med disse reglene og eventuelle endringer i disse.
legge til rette for at berettigede motforestillinger og innspill kan komme frem før
beslutninger tas.

4.2 Ansvar som gjelder alle ansatte og tillitsvalgte
Den enkelte plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter de etiske retningslinjene, og har et
selvstendig ansvar for å opptre på en måte som er i tråd med disse. Dersom en er i tvil om
handlingen er i tråd med de etiske retningslinjene skal en avstå fra handlingen eller ta opp
spørsmålet med nærmeste overordnede.
Ansatte og tillitsvalgte svarer også for nærståendes handlinger så langt dette er naturlig. Dersom
nærstående er i en posisjon som gjør at enkelthandlinger kan tenkes å komme inn under
bestemmelser her uten at dette kan anses utilbørlig, kan den ansatte eller tillitsvalgte det gjelder
rapportere forholdet til sin overordnete. Dette skal da hensyntas i vurdering av om forholdet er å
anse som brudd på retningslinjene.

5

OVERORDNEDE PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER

Integritet
-

Den enkelte skal opptre slik at tilliten til banken blir opprettholdt.
Informasjon som gis skal være sann og slik at ikke vesentlige elementer er utelatt.

Lojalitet
Den enkelte skal:
-

opprettholde lojalitet overfor banken, medarbeidere, kunder og andre interessenter.
åpent tilkjennegi sine meninger, reise berettigede motforestillinger og sørge for at ens
argumenter og kunnskap legges frem før beslutninger tas.
følge de instrukser, regler, retningslinjer og beslutninger for øvrig som er fattet.
melde fra til nærmeste leder ved mistanke om at det foreligger forhold knyttet til kolleger
og/eller overordnede som kan være i strid med lover, interne instrukser eller etiske regler.
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Dersom den overordnedes atferd er del av problemstillingen, kan den ansatte henvende seg
til administrerende direktør eller annen leder man har tillit til.

Uavhengighet
-

Den enkelte må avstå fra handlinger som kan skape en konflikt mellom egne interesser og de
interesser en skal ivareta som ansatt eller tillitsvalgt banken, eller som er egnet til å fremstå
slik utad. Dette gjelder også i forhold til situasjoner der egne interesser kommer i konflikt
med tredjeparts interesser.

Hensyn til kunder
-

-

-

6

Banken skal ikke legge opp til salg eller markedsføring som kan oppfattes som støtende eller i
strid med alminnelige samfunnsnormer. All kontakt og kommunikasjon med kunder, herunder
gjennom reklame og informasjon skal preges av respekt for kundene og samfunnet.
Banken skal innrette virksomheten på en slik måte at det er liten risiko for interessekonflikter
mellom foretaket og dets kunder, eller mellom foretakets kunder, eller for kundebehandling i
strid med kravene til god forretningsskikk. Det skal være etablert betryggende prosesser for å
identifisere og motvirke potensielle interessekonflikter.
Banken skal utvikle og forvalte produkter med egenskaper som er attraktive for selskapets
kunder og i tråd med god forretningsskikk.

NÆRMERE KRAV OG RETNINGSLINJER FOR PERSONLIG ATFERD

6.1 Diskriminering og mobbing
Det skal ikke forekomme diskriminering eller mobbing på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,
avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Tilsvarende gjelder for kjønn, alder, seksuell
orientering, politisk syn eller funksjonshemming. Den som føler seg diskriminert eller mobbet skal tas
på alvor.
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig
inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering.

6.2 Trakassering og maktmisbruk
Det skal ikke forekomme trakassering eller maktmisbruk (se retningslinjenes pkt. 2) fra bankens
ansatte og tillitsvalgte. Ansatte og tillitsvalgte i ledende posisjoner har et særlig ansvar. Brudd på
bestemmelsen vil anses som en alvorlig overtredelse av selskapets regler jf. Pkt. 7.2.

6.3 Korrupsjon
Korrupsjon er å misbruke sin stilling for å oppnå personlige eller forretningsmessige fordeler for seg
selv eller andre. Banken er imot alle former for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke
forekommer i selskapets forretningsaktiviteter.
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Ingen må selv eller for andre motta en utilbørlig fordel (jfr. Pkt. 6.6) fra bankens forbindelser dersom
fordelen har sin bakgrunn i ansettelsesforholdet. Tilsvarende skal ingen gi slike fordeler til
forretningsforbindelser. Fordeler kan være gaver, rabatter, reiser og bonus ved private innkjøp
og/eller tjenester, låneopptak eller lignende, men kan også omfatte tjenester uten økonomisk verdi
(så som medlemskap i lukkede foreninger og lignende). Uttrykket omfatter også invitasjoner til
deltakelse på arrangementer, reiser m.m. betalt av andre. Unntatt fra denne regelen er fordeler
banken har oppnådd for alle ansatte i hele eller deler av land som den har virksomhet i.

6.4 Forhold til forretningsforbindelser
Ingen må foreta handlinger som kan hindre upartisk opptreden i forhold til bankens kunder,
leverandører, aksjonærer eller andre av bankens forbindelser. Det må vises tilbakeholdenhet med
private avtaler og utveksling av ytelser med bedrifter og personer som man gjennom sitt arbeid i
banken har forretningsforbindelser med. Videre må det vises tilbakeholdenhet med
forretningsmessige avtaler med personer man har private relasjoner til.
Dersom en medarbeider har private relasjoner med en forretningsforbindelse, må dette meldes til
nærmeste overordnede. For å vurdere om en relasjon er privat kan medarbeider spørre seg selv om
hva som er gitt og gjort for å fortjene, og beholde denne kontakten.

6.5 Representasjon og arrangementer
Det forventes at medarbeidere som i kraft av sin stilling representerer eller kan bli identifisert med
selskapet, oppfører seg på en måte som inngir tillit både til selskapet og medarbeideren.
Arrangementer i regi av banken skal preges av nøkternhet og ha et relevant faglig innhold. Dersom
arrangementet medfører reise og overnatting for eksterne som inviteres, skal dette normalt dekkes
av de inviterte (enten direkte eller gjennom en deltakeravgift). Banken kan imidlertid dekke
oppholdsutgifter for de inviterte dersom formålet med arrangementet er opplæring. Ansatte som
inviteres til seminarer eller kurs med leverandører eller andre forretningsforbindelser skal normalt få
sine reise- og oppholdskostnader dekket av banken. Dersom formålet med invitasjonen er opplæring,
kan oppholdskostnader dekkes av forretningsforbindelsen jfr. pkt. 6.6.

6.6 Økonomiske fordeler, gaver mv
Som hovedregel skal ingen motta utilbørlige fordeler, herunder gaver og invitasjoner, av bankens
forretningsforbindelser dersom fordelen har sin bakgrunn i ansettelsesforholdet. Det er tillatt å
motta sedvanlige oppmerksomhetsgaver i tilknytning til eksempelvis jul eller andre spesielle
anledninger, bevertning innenfor vanlig nøktern standard, samt fordeler av begrenset verdi. Med
fordeler av begrenset verdi menes fordeler der antatt verdi ikke overstiger NOK 500 i Norge, SEK 500
i Sverige og EUR 50 i Finland. Dersom fordelen overstiger de nevnte beløp må overordnet leder
godkjenne fordelen, være åpen med den, og den ansatte må eventuelt innrapportere den i henhold
til gjeldende skatteregler. Gaver som gis på vegne av banken skal ha et nøkternt nivå og må ikke
kunne oppfattes som en utilbørlig fordel for mottaker. Bankens motiver og mottakers integritet må
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ikke kunne trekkes i tvil. Ingen må gi gaver eller andre fordeler på vegne av banken i den hensikt å
oppnå gjenytelser til egen fordel.
Ved tvil skal nærmeste overordnede rådspørres.

6.7 Lån fra andre
Ansatte og tillitsvalgte må ikke motta lån fra noen av selskapets forbindelser. Unntatt er lån på vanlige
markedsvilkår fra forbindelse som har utlån som en ordinær del av sin virksomhet, og lån på
personalvilkår som noen nærstående har oppnådd som ledd i ansettelsesforhold.

6.8 Private forhold
Private forhold er i utgangspunktet banken uvedkommende. Det kan likevel oppstå situasjoner der
private forhold påvirker den nødvendige tillit og uavhengighet banken er avhengig av. Særlig relevant
i denne sammenheng er økonomiske forhold. Bankens ansatte og tillitsvalgte må til enhver tid sørge
for at økonomiske forpliktelser overfor banken holdes i orden, samt tilstrebe å ha en ryddig privat
økonomi. Dersom det oppstår situasjoner der en ansatt kommer under press av noe slag, herunder
økonomisk press av en slik art at vedkommende ikke klarer å dekke sine økonomiske forpliktelser, må
den ansatte ta forholdet opp med sin overordnete.

6.9 Aktiviteter utenom selskapet
Ingen ansatte eller tillitsvalgte kan uten bankens skriftlige samtykke arbeide, ha styreverv, drive eller
ha betydelig eierinteresse i foretak som driver samme type virksomhet som banken, eller som har en
forretningsrelasjon til denne. Med betydelig eierinteresse menes i dette tilfelle 20 % eller mer av den
ansattes eller tillitsvalgtes plasserbare formue.
Arbeidsgiver ved overordnet og HR må forespørres skriftlig hvis en ansatt med hovedstilling i banken
ønsker å drive privat næringsvirksomhet eller ta lønnet arbeid i fritiden – bortsett fra enkeltstående
oppdrag. Banken kan motsette seg slik virksomhet dersom det antas å gå utover arbeidet i selskapet,
eller svekke tilliten til banken. Tilsvarende gjelder for styreverv.
Politiske tillitsverv, som er regulert i lov, skal informeres om til leder og bli lagt til rette for slik at det
blir til minst mulig ulempe for banken.

6.10 Familieforhold (Nærstående)
Søsken, foreldre/barn eller ektefeller/samboere skal som hovedregel ikke arbeide under samme leder
eller arbeide i samme avdeling. Slike personer skal som hovedregel heller ikke ha stilling der
vedkommende har mulighet til å godkjenne, bedømme, hindre, revidere eller på annen måte påvirke
den andres arbeid.

6.11 Kjøp av eiendeler fra bobehandling eller inkassovirksomhet
Ansatte og deres nærstående har ikke anledning til å ta seg ut eller å kjøpe gjenstander eller rettigheter
i forbindelse med at kunde av banken er under bobehandling, under inkassopågang eller lignende.
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Dette gjelder likevel ikke dersom gjenstander eller rettigheter selges på det åpne markedet gjennom
selskapets salgsforbindelse. Det skal for slike tilfeller utvises særlig aktsomhet.

6.12 Habilitet
Ingen må delta i behandlingen eller avgjørelsen av en sak når det foreligger omstendigheter som kan
svekke tilliten til vedkommendes uavhengighet. I slike tilfeller må det heller ikke øves påvirkning på
andre i banken.
Ikke under noen omstendighet skal noen behandle, avgjøre eller øve påvirkning i en sak når
vedkommende selv eller nærstående, direkte eller indirekte, har økonomiske eller andre personlige
interesser i saken. Dersom en overordnet er inhabil i en sak, kan saken som hovedregel heller ikke
avgjøres av en direkte underordnet.
Medarbeideren skal underrette sin nærmeste overordnede straks han/hun blir oppmerksom på at en
habilitetskonflikt kan oppstå. Den overordnede skal vurdere om andre medarbeidere eller
omverdenen vil kunne trekke medarbeiderens habilitet eller etiske redelighet i tvil. Dersom det
konstateres at inhabilitet foreligger, skal han/hun ikke delta.
Ansatt eller tillitsvalgt må ikke ta del i eller forsøke å påvirke behandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål som han selv eller noen som han er gift med eller så nær i slekt- eller svogerskap med som
søskenbarn, har personlig eller økonomisk særinteresse i. Han må heller ikke ta del i behandlingen eller
avgjørelsen av noe spørsmål som har økonomisk særinteresse for kommune, selskap, samvirkeforetak,
forening eller annen offentlig eller privat institusjon hvis interesser han i egenskap av ordfører,
styremedlem, daglig leder, forretningsfører eller partsrepresentant har som oppdrag å ivareta.
Reglene her gjelder dog ikke ved valg av tillitsmenn eller ved fastsettelse av godtgjørelse for tillitsverv.
Før en sak, som nevnt i foregående avsnitt, blir behandlet, skal den som ikke har rett til å ta del i
behandlingen eller avgjørelsen av saken, si fra om det.
Det skal utvises varsomhet ved saker dersom det foreligger omstendigheter som kan føre til at
vedkommende av andre oppfattes å legge vekt på annet enn bankens rettmessige interesser.
Nærmeste overordnede skal underrettes dersom det foreligger inhabilitet eller spørsmål om
inhabilitet. Dersom en leder er inhabil skal normalt også dennes underordnede anses som inhabile. En
ansatt hvis leder er inhabil kan likevel forberede saker for besluttende organ såfremt han eller hun,
etter å ha vurdert sin situasjon, anser seg habil.

6.13 Interessekonflikter
En interessekonflikt kan oppstå når ansattes, ledergruppen, styrets eller andre nøkkelpersoners
individuelle interesse står i motsetning til, eller risikerer å stå i motsetning til bankens interesse.
Interessekonflikten kan for eksempel oppstå i en situasjon hvor det inngås en avtale, eller noen på
annen måte kommer i en posisjon hvor personens lojalitet til banken utfordres. Interessekonflikten
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kan for eksempel oppstå ved: et eksternt tilbud eller oppdrag fra en konkurrent, leverandør, kunde,
eller annen utenforstående kilde.
Videre kan en interessekonflikt oppstå når bankens eller ansattes, ledergruppens, styrets eller andre
nøkkelpersoners individuelle interesse står i motsetning til kunders interesser. Banken skal iverksette
alle rimelige tiltak for å identifisere og håndtere de interessekonflikter som kan oppstå i forhold til
bankens kunder, og forhindre at kunders berettigede interesser påvirkes negativt
Ansatte, ledergruppen, styret og andre nøkkelpersoner har plikt til å melde fra om forhold som kan
resultere, eller allerede har resultert i en interessekonflikt, til nærmeste leder eller til
compliancefunksjonen. For styrets medlemmer samt administrerende direktør skal slik rapportering
skje til styreleder.
En interessekonflikt kan godkjennes om den er minimal i sin art, og det ikke finnes noen risiko for at
banken bryter gjeldende lover og regler, at bankens omdømme skades, eller at den forårsaker
ulempe for kunde(r). Godkjenning foretas av daglig leder, eller av nærmeste leder i samråd med HR
Direktør.
Dersom en interessekonflikt ikke kan godkjennes, må tiltak iverksettes. Dersom interessekonflikten
er av vedvarende art, må den møtes med permanente tiltak. Engangstilfeller som oppstår for
eksempel i forbindelse med en transaksjon eller valg av leverandør, kan løses gjennom enkeltstående
tiltak.

6.14 Taushetsplikt
Ansatte og tillitsvalgte plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysninger
om kunders og andres forretningsmessige eller personlige forhold som de under utførelsen av sitt
arbeid eller verv for foretaket blir kjent med, med mindre de etter lov eller forskrifter gitt med hjemmel
i lov enten har plikt til å gi opplysninger eller er gitt adgang til å gi ellers taushetspliktbelagte
opplysninger. Tilsvarende gjelder enhver som utfører oppdrag for banken, selv om vedkommende ikke
er ansatt i banken.
Taushetsplikten etter bestemmelsene her er ikke til hinder for at opplysninger utleveres etter skriftlig
samtykke fra de som har krav på taushet.
Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at et annet finansforetak i særlige tilfeller gis opplysninger
som banken har mottatt under utøvelsen av virksomheten, dersom:
a) formålet er å avdekke eller motvirke økonomisk kriminalitet eller annen alvorlig kriminalitet,
b) formålet er å gjennomføre kundeoppdrag og oppgjør av krav fra eller mot kunder, eller annen
berettiget ivaretakelse av bankens eller kunders interesser, eller
c) det er nødvendig å meddele opplysninger om kunders helseforhold og andre
personopplysninger til annet finansforetak, unntatt når annet følger av bestemmelser i
personopplysningsloven.
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Den enkelte ansatte skal rådføre seg med bankens Compliance- og Risikokontrollfunksjon før
utlevering av slike opplysninger gjennomføres.
Utlevering av nødvendige opplysninger til bankens databehandlere omfattes ikke av taushetsplikten.
Taushetsplikten omfatter også bankens forhold, herunder strategi- og markedsplaner og alle andre
forhold av konkurransemessig betydning.
Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre ansatte/tillitsvalgte i banken som ikke
har et tjenstlig behov for å gjøre seg kjent med opplysningene/informasjonen for utførelse av sitt
arbeid.
Taushetsplikten gjelder også etter arbeidsforholdet i selskapet er opphørt. Brudd på lovpålagte
taushetspliktsbestemmelser er straffbart.

6.15 Rett til varsling
Bestemmelsene om taushetsplikt er ikke til hinder for at en ansatt kan informere sin nærmeste leder
alternativt hotline for varsling dersom han eller hun får kunnskap om;
-

forhold som er i strid med lover, forskrifter eller andre offentlige regelverk
brudd på interne retningslinjer
feil som er begått og/eller forhold for øvrig som kan skade selskapets omdømme
forhold som oppfattes som urimelige og som kan være til skade for ansatte eller selskapet

Er nærmeste leder involvert i saken det gjelder, tas saken opp med leders nærmeste overordnede –
alternativt HR Manager.
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten selv om disse ikke er
straffesanksjonerte. Selskapet har etablert egne varslerrutiner som medfører at ansatte kan varsle
anonymt om kritikkverdige forhold.

6.16 Forholdet til mediene
Ansatte og tillitsvalgte skal ikke uten forhåndsaksept fra administrerende direktør eller IR-ansvarlig
uttale seg til mediene om forhold som gjelder selskapet eller selskapets virksomhet. For øvrig vises til
den til enhver tid gjeldende kommunikasjonspolicy.

6.17 Egenhandel med verdipapirer/finansielle instrumenter
Ansattes handel med verdipapirer/finansielle instrumenter, herunder verdipapirer/instrumenter
utstedt av Komplett Bank ASA må ikke stå i et urimelig forhold til den ansattes økonomiske situasjon
(ref. pkt. 6.7). Aktiviteten må ikke ha et slikt omfang i volum og/eller antall transaksjoner at det går på
bekostning av arbeidet i selskapet.
For ansatte som normalt har innsyn i eller arbeider med forvaltning av verdipapirer/finansielle
instrumenter for foretaket vises til bankens regler om ansattes egenhandel.
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6.18 Innsideinformasjon
Innsideinformasjon er presise opplysninger om selskapet, selskapets aksjer eller andre forhold som
er egnet til å påvirke kursen på selskapets aksjer (eller børsnoterte obligasjoner, hvor relevant)
merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.
Ansatte og tillitsvalgte er pålagt å følge kravene i verdipapirhandelloven kapittel 3. Personer som har
kjennskap til innsideinformasjon må ikke selge, kjøpe, tegne eller bytte aksjer i foretaket de har
innsideinformasjon om, eller børsnoterte obligasjoner utstedt av foretaket de har innsideinformasjon
om. De må heller ikke inngå, kjøpe, selge eller bytte opsjons- eller terminavtaler eller tilsvarende
rettigheter knyttet til selskapets aksjer eller børsnoterte obligasjoner. Dette er likevel ikke til hinder
for normal utøvelse av tidligere inngått opsjons- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp.
Personer som har kjennskap til innsideinformasjon må heller ikke:
i.
ii.

tilskynde til slike handler, eller
gi råd om slike handler.

Det må utvises særlig aktsomhet for innsideinformasjon som gjelder banken.
For ytterligere informasjon vises til bankens retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon.

6.19 Egenekspedering
Egenekspedering i form av at ansatte selv bokfører på egne konti eller foretar vilkårsendringer,
oppdateringer, eller lignende av egne kontoforhold, ut over den selvbetjening som bankens ordinære
kunder kan gjennomføre, er forbudt og vil anses som en alvorlig overtredelse av selskapets regler jf.
Pkt. 7.2.
Ansatte har ikke anledning til å kvittere for betaling av egne reiser eller andre utlegg ved søknad om
utleggsrefusjon.

7

OPPFØLGING OG RAPPORTERING

7.1 Oppfølging av brudd på etiske retningslinjer
Overtredelse av de etiske retningslinjer vil kunne føre til arbeidsrettslige tiltak og vil i noen tilfeller
være straffbart. Ved gjentatte og/eller alvorlig overtredelse vil arbeidsforholdet kunne bli avviklet. Det
vises for øvrig til retningslinjer vedrørende oppfølging av brudd på rutiner mv. i policy for risikostyring
og intern kontroll.
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