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Oppsummering av PwCs rapport om bedragerihendelse 

Styret i Norfund har behandlet rapporten fra PwC etter deres uavhengige gjennomgang. Rapporten 
konkluderer med at det ikke er en enkeltstående kontrollfeil som er årsak til hendelsen, men en kombinasjon 
av flere faktorer som til sammen gjorde Norfund utsatt for bedrageri. 
 

I rapporten redegjør PwC for de faktorene som medvirket til å gjøre bedrageriet mulig, og kommer 

med forslag til tiltak som kan forhindre at noe slik skal skje igjen. Forslag til tiltak knytter seg til; 

1) Betalingsprosessen  

2) IT-systemer og –kunnskap 

3) Styring gjennom interne retningslinjer, prosesser og prosedyrer   

I det følgende vil vi kort gjengi hovedfunnene fra rapporten og Norfunds oppfølging av rapportens 

anbefalinger. Flere av tiltakene som foreslås i rapporten er allerede implementert eller i ferd med å 

bli implementert. Styret og administrasjonen vil fremover systematisk gjennomgå og følge opp 

funnene og tiltakene som er anbefalt i rapporten. 

1.  PwCs mandat og uavhengige gjennomgang 

PwC ble engasjert av Norfunds styre 6. mai for «en uavhengig gjennomgang av hendelsen for å 

identifisere rotårsaker og identifisere mulige tiltak virksomheten kan implementere». 

Gjennomgangen har fokusert på håndtering av finansiell kontroll, betalingsrutiner og IT-

infrastruktur, samt styring og styringsverktøy relatert til disse prosessene.  

Endelig rapport ble avgitt til Norfunds styre 30. juni 2020. PwC har i perioden gjennomgått 

hendelsesforløpet og relevant intern dokumentasjon, herunder Norfunds prosess- og 

rutinebeskrivelser. Videre er det gjennomført intervjuer med ansatte, styremedlemmer og 

leverandører innen IT, regnskap, betalingsformidling og banktjenester. 

PwC har benyttet COSOs rammeverk for internkontroll som underlag for sine vurderinger. 

2.  Hovedfunn i rapporten 

Verken PwCs eller politiets undersøkelser har så langt kunnet avdekke hvem som står bak 

bedrageriet. PwC skriver i sin rapport at det er grunn til å tro at en profesjonell kriminell gruppe 

med betydelige ressurser står bak. Det er på dette tidspunktet ingen holdepunkter for å mistenke at 

noen internt har hatt en rolle i bedrageriet. Politiets etterforskning er ikke avsluttet, og både politiet 

og Norfund har igangsatt separate prosesser mot banken i Mexico som mottok utbetalingen.  

PwC skriver i sin rapport at gjerningspersonene sannsynligvis kompromitterte e-postkontoen til en 

ansatt i Norfund gjennom såkalt «phising», og dermed fikk tilgang til relevant 

e‑postkorrespondanse. Dette dataangrepet satte gjerningspersonene i stand til å infiltrere Norfunds 

dialog med mikrofinansinstitusjonen i Kambodsja slik at de derved kunne gjennomføre bedrageriet. 
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Rapporten gjengir for øvrig ikke noen vesentlige nye elementer i hendelsesforløpet.  

PwC konkluderer med at det ikke er en enkeltstående kontrollfeil som er årsak til hendelsen, men 

en kombinasjon av flere faktorer som til sammen gjorde Norfund utsatt for bedrageri av denne 

typen, og som listes opp som følger: 

a)  Behov for en mer strukturert tilnærming til operasjonell risikostyring 

Norfund er satt opp for å ta høy risiko i sine investeringer og PwC bekrefter i sin rapport at Norfund 

har et robust rammeverk for risikohåndtering. PwC har imidlertid identifisert et behov for en mer 

strukturert tilnærming til operasjonell risikostyring, herunder hvordan potensielle svakheter innen 

IT-sikkerhet og kontroller i betalingsprosessen kunne utnyttes av eksterne trusselaktører. PwC har 

videre påpekt at Norfund har etablert tilfredsstillende rutiner for å skille mellom ansvar og roller i 

betalingsprosessen, men kommer også med konkrete forslag til tiltak for ytterligere å forbedre og 

effektivisere rutiner og prosedyrer. PwC påpeker at Norfunds størrelse og kompleksitet har økt, og 

at trusselbildet for datakriminalitet har blitt betydelig skjerpet de siste årene. En mer strukturert 

tilnærming til denne typen operasjonell risiko ville kunnet gjøre Norfund mindre utsatt for denne 

typen bedrageri. 

b)  Ikke tilstrekkelig intern IT-ekspertise i Norfund til å håndtere ekstern IT-leverandør 

Norfund outsourcet IT-driften til sin nåværende leverandør i 2010. Gitt Norfunds organisasjon og IT-

behov ønsket man ikke å bygge opp en intern IT-avdeling, men valgte å overlate driften til en 

ansvarlig ekstern leverandør. Norfund har i avtalen med ekstern leverandør satt en rekke krav til 

leverandøren, blant annet på bistand til og rådgivning på IT-sikkerhet. Norfund har inntil nylig ikke 

hatt interne ressurser med spesialkompetanse på IT. PwC påpeker i sin rapport at Norfund neppe 

har hatt tilstrekkelig intern kompetanse og dedikerte ressurser til å kunne følge opp ekstern IT-

leverandør på en tilfredsstillende måte. Ansvarsfordelingen mellom Norfund og IT-leverandøren for 

oppfølging av IT-sikkerhet generelt, og for konkrete sikkerhetshendelser, har etter PwCs oppfatning 

ikke vært klar nok. Det har vært et forventningsgap mellom Norfund og IT-leverandøren med 

hensyn til håndtering av IT-sikkerhet. 

c)  Forsinket implementering av IT-sikkerhetstiltak  

I etterkant av hendelsen der en av Norfunds låntakere ble utsatt for en svindel i 2018, ble det 

initiert en rekke tiltak for å styrke Norfunds IT-sikkerhet. Tiltakene ble konkludert i samarbeid med 

Norfunds IT-leverandør og en ekstern ekspert på IT-sikkerhet. Blant tiltakene som ble bestilt var 

overgang til Office 365 og to-faktor autentisering. Overgang til Office 365 ble gjennomført høsten 

2019 og to-faktor autentisering tidlig i april 2020. PwC påpeker i sin rapport at implementering av 

disse tiltakene av ulike årsaker ble forsinket, blant annet som følge av oppfølgingen etter 

terrorangrepet som rammet Norfunds kontor i Nairobi i januar 2019, mangel på dedikerte ressurser 

i Norfund til oppfølging av prosjektet, men også forhold hos leverandøren. PwC mener at dersom 

disse sikkerhetstiltakene hadde vært implementert tidligere, ville gjerningspersonenes angrep vært 

vanskeligere å gjennomføre. 

d)  Behov for mer regelmessig trening og bevisstgjøring av risikoelementer  

PwC påpeker i sin rapport at Norfund har god evne til å identifisere tiltak for å adressere 

sårbarheter, krav og forventninger, men at det er rom for forbedring i å kommunisere og 



implementere slike tiltak ut i organisasjonen. PwC påpeker i sin rapport at Norfund bør legge til 

rette for jevnlig bevisstgjøring og trening blant annet innen IT-sikkerhet og ha det som en integrert 

del av opplæringen av nyansatte. 

3.  Allerede igangsatte tiltak 

Norfund som organisasjon har vokst betydelig de siste årene, både i antall ansatte og kapital under 

forvaltning. Samtidig og uavhengig av dette, har kompleksiteten og risikobildet rundt 

datakriminalitet også endret seg betydelig.  

Uavhengig av dette bedrageriet har Norfunds styre og administrasjon over de siste årene 

gjennomført viktige tiltak innen risikostyring og internkontroll, herunder: 

• styrket selskapets finansielle styring og kontrollfunksjon ved å øke antall ansatte i 

finansavdelingen fra 3 til 6, sentralisert en rekke kontrollfunksjoner og forbedret rutiner og 

krav til dokumentasjon,  

• etablert en intern juridisk avdeling i selskapet, ledet av Norfunds juridiske direktør som også 

inngår i Norfunds ledergruppe, 

• gjennomgått og godkjent kontrolltiltak på dokumentasjon og verifikasjon av 

utbetalingsanmodninger som del av årlig internkontroll fremlagt for styret, 

• i forbindelse med den årlige revisjonen av selskapet, har revisor ved avleggelse av 

årsregnskapet vært til stede i styremøte og presentert revisjonsprosessen, eventuelle funn 

og vurdering av økonomifunksjonen, 

• I forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2019 var et fokusområde internkontroll av 

forretningsprosesser og sentrale kontrollfunksjoner 

• jevnlig oppdatert eller utarbeidet nye policyer og styringsdokumenter på en rekke områder, 

inkludert rutiner for varsling, forretningsintegritet, anti-hvitvasking, 

antikorrupsjonsprogram, finansiell risikostyring, skatt, krisehåndtering, og krav til ansattes 

bruk av Norfunds IT-systemer,  

• ansettelse av operasjonell IT-leder for koordinering og profesjonell oppfølging av 

underleverandører og selskapets IT-infrastruktur, 

• opprettet et risiko- og revisjonsutvalg under selskapets styre, og  

• besluttet å engasjere en ekstern internrevisor som aktivt kan følge opp selskapets rutiner og 

kontrollfunksjoner.  

Det har vært arbeidet målrettet med styrking av risikostyring og internkontroll i Norfund, særlig de 

siste 18 månedene. Som en del av dette gjøres en bred gjennomgang av selskapets samlede 

styringsrammeverk og etterlevelsfunksjon. Det er en løpende utfordring å tilpasse 

styringssystemene til et komplekst og skiftende risikobilde. 

4.  Forslag til tiltak – videre oppfølging fra Norfund 

PwC har i rapporten foreslått ytterligere tiltak for å forbedre IT-sikkerhet, interne rutiner og 

implementering av disse, samt risikostyring. I etterkant av bedrageriet har Norfund jobbet 

systematisk med egen forståelse av hendelsesforløp, vurdering av interne rutiner og hvilke 

ytterligere tiltak som bør iverksettes.  

PwC har i rapporten foreslått følgende hovedtiltak: 

a)  Styrke interne prosedyrer og rutiner knyttet til betalingsprosessen 



PwC stadfester i rapporten at Norfund har etablert tilfredsstillende rutiner for å skille mellom 

ansvar og roller i betalingsprosessen, men har i rapporten også påpekt enkelte punkter for 

forbedring og effektivisering av interne rutiner og prosedyrer. Norfund ønsker av sikkerhetshensyn 

ikke å gå inn på detaljene her, men har i etterkant av hendelsen allerede etablert skjerpede rutiner 

som vil styrke beredskapen mot fremtidig bedrageri. Videre har PwC foreslått at Norfund bedre 

definerer og tydeliggjør roller og ansvar mellom investeringsavdelingene og finansavdelingen, samt 

gitt forslag til effektivisering av interne kontroller. Dette er anbefalinger som Norfund nå aktivt 

jobber med å utforme og i tiden fremover vil implementere. 

b)  Løfte intern bevissthet og kompetanse på IT-sikkerhet 

I etterkant av hendelsen har Norfund, foruten de strakstiltak som ble iverksatt umiddelbart, begynt 

på en større kartlegging og gjennomføring av et løft på IT-sikkerhet. Dette prosjektet har blant 

annet anbefalt og innført en rekke sikkerhetstiltak og -produkter fra Microsoft. Interne 

retningslinjer og rammeverk har blitt oppdatert og vil bli ytterligere skjerpet i tiden som kommer. 

PwC anbefaler at Norfund regelmessig gjennomfører en mer helhetlig risikovurdering på IT-siden og 

en vurdering av mulige sårbarheter i eksisterende systemer og prosesser, samt en oversikt over 

mulige trusselaktører og scenarioer som kan påvirke Norfunds virksomhet negativt. Konklusjoner og 

observasjoner fra en slik vurdering bør deretter inkluderes i det pågående prosjektet for å løfte IT-

sikkerhet i Norfund. 

PwC har også påpekt at Norfund bør styrke intern bevisstgjøring og trening på IT-sikkerhet i 

organisasjonen. I etterkant av hendelsen har selskapet hatt to sesjoner på IT-sikkerhet og 

implementeringen av nye sikkerhetsapplikasjoner i allmøter med alle ansatte. IT-sikkerhet vil være 

en integrert del av opplæringen av nyansatte, og det vil bli lagt til rette for regelmessig trening, 

testing, oppdatering og bevisstgjøring av slike problemstillinger for alle ansatte. 

c)  Styrke interne ressurser og kompetanse på oppfølging av IT-leverandør 

PwC konkluderer i sin rapport med at Norfund i for stor grad har stolt på sin IT-leverandør og at 

selskapet neppe har hatt tilstrekkelig intern kapasitet til oppfølging av denne leveransen. PwC 

anbefaler at Norfund i større grad presiserer og avklarer fordelingen av roller, ansvar og 

forventninger i skjæringspunktet mellom Norfund og leverandør. Norfund initierte høsten 2019 

rekruttering av en operasjonell IT-leder som ble ansatt i april 2020. PwC anbefaler videre at Norfund 

aktivt søker støtte i ekstern kompetanse relatert til IT og oppfølging av eksterne leverandører, og at 

Norfund styrker interne IT-ressurser med en operasjonell rolle som støtte til allerede tilsatt IT-leder. 

d)  Styrket håndtering av operasjonell risiko 

Norfund har, og er satt opp for å håndtere, en høy iboende risiko i sin portefølje og virksomhet. PwC 

stadfester i sin rapport at Norfunds styre og ledelse har et sterkt fokus på håndtering av risiko, med 

en åpen risikokultur fokusert på læring og målrettede tiltak. PwC påpeker imidlertid at det er rom 

for å forbedre og strukturere tilnærmingen til håndtering av operasjonell risiko i Norfund. PwC 

foreslår at operasjonell risikostyring styrkes i den overordnede risikostyringsmodellen for Norfund, 

og at operasjonell risiko i større grad tas inn som del av selskapets generelle risikovurderinger, 

kontrollmiljø og -aktiviteter, monitorering og rapportering. Det vil i Norfund jobbes mer systematisk 

med opplæring i og bevissthet rundt operasjonell risiko, spesielt IT-sikkerhet. Det nylig etablerte 

risiko- og revisjonsutvalget vil ha styrket håndtering av operasjonell risiko som et prioritert område. 



e)  Forbedre prosess for implementering av interne rutiner og retningslinjer 

PwC anbefaler i rapporten at Norfund styrker kommunikasjon, trening og bevisstgjøring av nye 

rutiner og retningslinjer for bedre å kunne forhindre muligheten for bedrageri og dataangrep 

fremover. Foruten de tiltakene som er nevnt over, jobber Norfund med å se på mulige forbedringer 

av prosesser for implementering av nye retningslinjer. I tråd med virksomhetens vekst, har også 

oppgaven med å oppnå en effektiv og helhetlig implementering gjennom hele organisasjonen og på 

tvers av lokasjoner økt i omfang. Dette er noe Norfund vil ha et sterkt fokus på i tiden fremover, 

ikke minst i forbindelse med innføringen av nye rutiner i etterkant av denne hendelsen.  

5.  Oppsummering 

Rapporten fra PwC viser at det er et behov for å ytterligere forbedre Norfunds rutiner og prosesser, 

samt styrke organisasjonen på enkelte områder. Styret vil i tiden fremover jobbe sammen med 

Norfunds administrasjon og se til at målrettede tiltak og forbedringer implementeres, og at dette 

arbeidet prioriteres fremover. 

Dette har vært en svært alvorlig hendelse som vi beklager på det sterkeste. Vi er opptatt av at 

arbeidet som nå er gjort med å avdekke hendelsesforløp, sårbarheter og det trusselbildet som 

foreligger, kan danne grunnlag for læring og refleksjon i Norfund, og at de tiltakene som nå 

implementeres bidrar til å hindre at noe slikt kan skje igjen. Gjennom å utvise åpenhet i hvordan vi 

håndterer det som har skjedd, håper vi også at vi kan sette risikoen for denne typen hendelser på 

dagsorden og bidra til at også andre virksomheter kan lære av og unngå å bli utsatt for noe 

lignende. 


