
Hva er IDD?

• EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD – Insurance distribution directive)

• Formål er å gi økt kundevern og sikre at kundene kan ha tillit til oss som selskap 
og våre rådgivere

• Nye krav til ansatte:

• Hederlig vandel og egnethet

• Nødvendig kunnskap og kompetanse

• 15 timers årlig etterutdanning

• Gjelder i Norge fra 1. januar 2022
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Hvem omfattes av reglene

• Ansatte som driver med salg og rådgivning av kunder («direkte beskjeftiget 
med forsikringsdistribusjon»)

• Ansatte som utelukkende har administrative oppgaver faller utenfor

• Teamledere og ledere som er i direkte kontakt med kunder om salg

• Digitale salgskanaler?

• UW assistenter? 

• I hvilken grad har de direkte kontakter med kunder, salgsrådgivning?

• Rollene «tagget» i Workday
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Vandelskrav

• Ordinæ r politiattest

• Medarbeider må selv søke

• Bekreftelse fra Brønnøysundregistrene på at en ikke er under 
konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling

• HR innhenter bekreftelse
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• Opplysninger som kommer med:

• Dom på ubetinget fengsel

• Dom på betinget fengsel – de siste tre årene

• Dom på samfunnsstraff /samfunnstjeneste 
(sammenlignet med 6 måneders fengselsstraff)

• Fullstendig liste: 
Opplysninger i politiattesten – Politiet.no
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• Opplysninger som ikkekommer med:

• Bøter

• Forenklet forelegg

• Påtaleunnlatelse

• Overføring til barneverntjeneste

• Tap av førerkort

Hva står i politiattesten?

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/opplysninger-i-politiattesten/#undefined


Slik søker du om politiattest
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• Før du søker må du skrive ut bekreftelse fra 
arbeidsgiver. Vedlegget i eposten

• Skriv navnet, fødselsnummer, opplysninger om 
stilling

• Skann dokumentet. 

• Søk digitalt: Politiattest - søk på nett –
Politiet.no

• Logg inn med din bankid

• Fyll ut kontaktinformasjonen din, og velg 
kategori og formål med politiattesten. Her 
skriver du: Finans og forsikring, 
forsikringsdistribusjon.

• Last opp bekreftelsen du har oppdatert med 
dine personopplysninger.  

MÅ FYLLES UT AV MEDARBEIDER
Må fylles ut

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/


Hva skjer hvis det er merknader i politiattesten?

• Ikke alle straffbare forhold som får konsekvenser

• I utgangspunktet er det forhold knyttet til formuesforbrytelser som her er 
relevant

• Forholdet må væ re av en slik art at det er grunn til å tro at medarbeider ikke 
kan ivareta stillingen på en forsvarlig måte

• Totalvurdering av forholdet

• Oppsigelsesgrunn?

• If vil primæ rt forsøke å finne andre passende oppgaver
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Endringer rekrutteringsrutiner

• Forsterket bakgrunnsjekk – alle roller uavhengig av IDD

• Annonser – info om krav

• Arbeidskontrakt – klausul forbehold om godkjennelse
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Kompetansekrav og årlig etterutdanning

• Kompetansekrav ikke nytt

• Finaut – autorisasjon for alle rådgivere, Private og Commercial

• Øvrige roller stilles det krav til høyere utdanning 

• 15 timers årlig etterutdanning

• Ivaretas i dag, men må systematiseres og registreres i Workday 

• Internopplæ ring? 
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