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Hva er hvitvasking?

«Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare 
handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, 
eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav»

- ØKOKRIM

Definisjon
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Hva er hvitvasking?

§ 337 – hvitvasking:
«For hvitvasking straffes den som yter bistand til å sikre utbyttet av en straffbar 
handling for en annen ved for eksempel å innkreve, oppbevare, skjule, 
transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller investere»

§ 334 – heleri:
«For heleri straffes den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en 
straffbar handling».

Straffelovens bestemmelser



Hva er hvitvasking?

• Ska$eunndragelse
• Korrupsjon 
• Bedrageri
• Organisert 

kriminalitet
• Narko8ka- og 

menneskesmugling

01

• Det mest sårbare 
8dspunktet for 
hvitvaskingen

02

• Fjerner sammenhengen 
mellom den straffbare 
handlingen og 
personene

• Blir vanskeligere å 
oppdage

03

• Foregår når pengene 
kommer 8lbake 8l den 
kriminelle

• Fremstår som lovlige 
midler

04

StraFar 
handling

Plassering Tilsløring Integrering



Risiko for hvitvasking i verdipapirbransjen

«Norske myndigheter er kjent med at det eksisterer forbindelser mellom kriminelle 
miljøer og aktører som opererer i verdipapirmarkedet, der det er mistanke om at 
utbytte fra kriminell aktivitet, for eksempel narkotikavirksomhet, reinvesteres og 
integreres i verdipapirmarkedet»

- Nasjonal risikovurdering, Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge, 2016

Nasjonal risikovurdering – verdipapirmarkedet generelt



Risiko for hvitvasking i verdipapirbransjen

«Verdipapirfond anses i utgangspunktet lite egnet 3l å plassere ulovlig ervervede 
midler. Verdipapirfond er transparente og dermed også lite egnet i 3lsløringsfasen, 
men vil kunne være et mål for endelig integrering av ulovlige midler» 

- Finans'lsynet, Risikovurdering, Hvitvasking og terrorfinansiering, 2018

Finans5lsynet – forvaltningsselskaper spesielt 



Risiko for hvitvasking i verdipapirbransjen

• Store verdier og komplekse produkttilbud gjør verdipapirmarkedet egnet til å skjule 
hvitvaskede midler.

• En særlig risiko for at utenlandske kriminelle benytter det norske verdipapirmarkedet.

• Forvalterkontoer, bruk av stråmenn og internasjonalt eierskap er egnet til å tilsløre hvem 
som er reelle rettighetshaver.

• Børsnoterte verdipapirer er mindre egnet for hvitvasking. 

• Risikoen er betydelig større for unoterte aksjer og andre mindre likvide verdipapirer. Kjøp 
og salg i disse markedene kan avtales basert på fiktive verdier.

Sårbarheter og utfordringer



Risiko for hvitvasking i verdipapirbransjen

«Verdipapirmarkedet kan være egnet 1l 
hvitvasking. Spesielt gjelder de8e 
investeringer i unoterte verdipapir. 
Risikoen for hvitvasking gjennom 
verdipapirforetak anses imidler1d å
være rela1vt lav» 

Konklusjon



Risiko for hvitvasking i verdipapirbransjen



Profesjonelle hvitvaskere
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Ny hvitvaskingslov

Basert på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.
Formålet med loven er å beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt 
samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes 
som ledd i hvitvasking.

Register over reelle rettighetshavere vil komme, men er ikke del av 
hvitvaskingsloven.

Innledning



Ny hvitvaskingslov

• Nye rapporteringsplik0ge er spillselskap.
• Agenter av utenlandske betalingsforetak blir ikke rapporteringsplik0g, men det er 

foreslå; egne regler for disse i forskri< (høring)
• Forslag om regulering av oppbevaringstjenester for virituell valuta mv. 
• Tilsynsmyndigheter e;er ny lov er: Finans0lsynet, Tilsynsrådet for 

advokatvirksomhet og Lo;eri- og s0<elses0lsynet

Rapporteringspliktige og tilsynsmyndigheter



Ny hvitvaskingslov

• Risikovurdering: Tydelig krav til at virksomheten skal identifisere og vurdere 
risikoen for hvitvasking knyttet til  egen virksomhet.
• Momenter i en tilpasset risikovurdering som skal dokumenteres: 

o virksomhetens art og omfang, 
o produkter og tjenester, 
o type kunder, 
o geografiske forhold m.m.

• Risikovurderingen skal holdes oppdatert.

Risikobasert 3lnærming



Ny hvitvaskingslov

• Utslag av «kjenn-din-kunde»-prinsippet.
• Vurderes på bakgrunn av kundeforholdets formål, mengden kundemidler, 

transaksjoners størrelse, og varigheten på kundeforholdet.
• Kunde&ltak: Skal gjennomføres ved etablering av kundeforhold. DeAe omfaAer:

o Innhente og bekreDe opplysninger om fysiske og juridiske personer.
o Kartlegge og bekreDe idenGteten Gl disponenter og reelle reHghetshavere.
o Undersøke om kunden er en poliGsk eksponert person («PEP»).
o Innhente nødvendig informasjon om kundeforholdets formål og Glsiktede art.

Kunde3ltak (f.d. kundekontroll) og løpende oppfølging



Ny hvitvaskingslov

• Forenklede kundetiltak: unntar ikke plikten til å innhente opplysninger om 
kundens identitet.
• Forsterkede kundetiltak: gjelder PEP og høyrisikokunder

• PEP – omfatter også personer med høytstående stillinger i Norge. Det skal også undersøkes 
om reelle rettighetshavere eller personer som disponerer konto er PEP. Plikten til å 
gjennomføre kundetiltak gjelder også for de som tidligere var PEP.

• Konsekvenser dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres – er videreført (MT-
rapport?).
• Løpende oppfølging: Virksomheten skal løpende følge opp kundeforholdet og 

vurdere om transaksjoner er i samsvar med opplysningene om kunden, midlenes 
opprinnelse og kundeforholdets formål.

Kundetiltak og løpende oppfølging (forts)



Ny hvitvaskingslov

• Undersøkelsesplikt:  Dersom virksomheten «avdekker forhold som kan indikere» 
at midlene har 4lknytning 4l hvitvasking.
• De8e omfa8er forhold som avviker fra den rapporteringsplik4ges kjennskap 4l 

kunden, kundeforholdets formål, eller en transaksjon:
o synes å mangle et legi4mt formål.
o er uvanlig stor eller kompleks.
o er uvanlig ut fra kundens mønster av transaksjoner.
o foretas 4l eller fra person i et høyrisikoland. 
o på annen måte har uvanlig karakter.

Undersøkelse av mistenkelige transaksjoner



Ny hvitvaskingslov

• Rapporteringsplikt: Opplysninger skal oversendes ØKOKRIM dersom 
undersøkelsene avdekker «forhold som gir grunnlag for mistanke om 
hvitvasking».
• Virksomheten skal ikke gjennomføre mistenkelige transaksjoner før ØKOKRIM er 

underreAet. ØKOKRIM kan forby gjennomføring av en transaksjon.
• Virksomheten har taushetsplikt om rapportering Cl ØKOKRIM.
• Rapporteringsplikten er også et personlig ansvar for styremedlemmer, ledere o.a.

Rapportering av mistenkelige transaksjoner



Ny hvitvaskingslov

• Rutiner: Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for å 
håndterer identifisert risiko for hvitvasking. 
• Internkontroll: Sørge for etterlevelse av regelverket.
• Behandling av personopplysninger er hjemlet i 

hvitvaskingsloven.
• Vern av varsler og vern mot negative reaksjoner ved 

rapportering.

Øvrige regler



Ny hvitvaskingslov

• Sanksjoner: Tilsynsmyndigheten kan ilegge virksomheten, styremedlemmer, ledere og ansatte 
gebyrer på NOK 44 millioner, det dobbelte av vinningen, eller inntil 10 % av omsetningen.

• Gebyr kan være aktuelt ved disse regelbruddene:
o risikovurdering
o rutinebeskrivelser
o risikobasert tilnærming
o kundetiltak og løpende oppfølging
o undersøkelses- og rapporteringsplikten
o plikten til ikke å gjennomføre mistenkelige transaksjoner
o oppbevarings- og registreringsplikt
o brudd på avsløringsforbudet
o internkontroll og opplæringsplikt

• Ledelseskarantene
• Straffeansvar: Både fysiske og juridiske personer risikerer straffeansvar for manglende etterlevelse 

av regelverket (hvitvaskingsloven og/eller straffeloven). 

Sanksjoner
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Ny hvitvaskingslov

• Opplæring: Rapporteringspliktige skal sikre at ansatte og andre som utfører 
oppdrag for foretaket, gis opplæring slik at de er kjent med virksomhetens 
forpliktelser etter loven her og i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere 
hvitvasking og terrorfinansiering.
• Opplæringen skal gis jevnlig slik at kunnskapen vedlikeholdes og oppdateres.

Opplæring





Relevant og aktuelt innhold for rapporteringsplik4ge e5er 
hvitvaskingsloven av 2018



Gamification driver repetisjon og øker læringseffekten betraktelig

Tid

Beste praksis adopsjon

Første trening
Repetisjon

Repetisjon

Repetisjon

Effekt av en engangstrening
(tradisjonell e-læring eller klasserom)

Beste praksis adopsjon med 
spillbasert trening



Wiki Kompetanseapp Individuell feedback
1 2 3

Kompetansetrening: Anti-hvitvasking

Obligatorisk lesing først 
for å gi brukerne et 

grunnlag for å senere å 
besvare de forskjellige 

oppgavene

Gjennom en aktiv form for 
trening og bruk av 

spillmekanismer skal de 
ansatte trigges til å 
repetere treningen

Detaljert oppsummering 
etter gjennomført trening 

som gir oversikt over 
hvilke deler rundt AML 

man har scoret riktig på

Rapportering
4

Effektivt måleverktøy som 
viser en fullstendig 

oversikt over alle ansattes 
treningsprogresjon



Hva er AML kompetanseapp?

Hvem er den for?

• Relevant for alle ansatte i rapporteringspliktige foretak og 
andre virksomheter som vil beskytte seg mot økonomisk 
kriminalitet

Hva oppnår man ved å trene?

• Kompetanseappen gir en solid grunnforståelse av anti-
hvitvaskingsregelverket. Dette er noe av innholdet:  
• Hvitvasking og terrorfinansiering
• Kundetiltak
• Risikobasert tilnærming
• Undersøkelse og rapportering

Gjennom treningen vil du få bedre overblikk over hvordan du og 
ditt foretak kan møte de nye endringene som innføres med ny 
hvitvaskingslov.
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