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Sensitivitet: Åpen

1. Bakgrunn og innhold
• Lovkrav om å utnevne etterlevelsesansvarlig i 

hvitvaskingsdirektivet (Direktivet) Art 8 (4) og 
hvitvaskingsloven § 35

• 2. august 2021: European Banking Authority
(EBA) publiserte høringsdokument om et nytt 
sett med guidelines (Guidelines) for AML/CFT 
Compliance Officer (etterlevelsesansvarlig, 
AMLCO)

• 14. juni 2022: Final Report for Guidelines 
publisert

• Guidelines blir gjeldene i EU fra 1. desember 
2022

• Virkeområde – hvitvaskingsloven
• "Følg eller forklar"

• Formål bak nye Guidelines:
• En felles forståelse mellom myndighetene og 

institusjonen om rollen og ansvaret til AMLCO, 
ledelsen/styre og hvitvaskingsansvarlig

• Sikre konsekvent håndhevelse samt forsvarlige og 
effektive prosesser og kontroller 

• Flere rapporter tyder på at kravene i Direktivet 
er implementert ulikt på tvers av ulike sektorer 
og medlemsland – vil Guidelines endre på 
dette? 



2. Rolle, ansvar og oppgaver for øvrige funksjoner

Styret

• Overordnet ansvarlig for AML/CFT strategi 

• Adekvat kunnskap, kompetanse og erfaring til å 
være i stand til å forstå virksomhetens ML/TF risiko

• Være informert om resultatet av virksomhetens 
risikovurdering

• Overvåke hvorvidt AML/CFT rutiner er adekvate og 
tilstrekkelige i lys av risikoeksponering, samt sikre 
at nødvendige tiltak blir igangsatt

• Minst årlig evaluere AMLCO-funksjonen, herunder 
vurdere rapporter fra intern- og ekstern revisor og 
ressursene som er tilgjengelig for AMLCO

• Sikre at hvitvaskingsansvarlig;
• har nødvendig kunnskap, kompetanse og 

erfaring;
• har god forståelse av virksomheten og 

risikoeksponering; og
• er løpende informert om beslutninger som kan 

påvirke risikoeksponering 

Ledelsen

• Implementere passende og effektiv
organisasjonsstruktur i tråd med AML/CFT 
strategien, herunder sikre ressurser

• Sikre implementering av AML/CFT rutineverk

• Minst årlig evaluere rapporten fra AMLCO

• Sikre adekvat, rettidig og tilstrekkelig detaljert
AML/CFT rapportering til kompetent myndighet

• Hvis AMLCO-funksjonen er utkontraktert, sikre at 
dette er i tråd med utkontrakteringsregelverket

• Utpeke hvitvaskingsansvarlig fra ledelsen med 
tilstrekkelig kunnskap, kompetanse og erfaring, 
herunder vurdere eventuelle interessekonflikter

Hvitvaskingsansvarlig

• Sikre at ledelsen og styret er informert og har en 
forståelse av virksomhetens ML/TF risiko

• Sikre at virksomhetens AML/CFT rutiner og tiltak er 
adekvate og proporsjonale

• I samarbeid med styret og resten av ledelsen 
vurdere behovet for å utpeke AMLCO og eventuelt 
en egen AML/CFT compliance-enhet 

• Er AMLCO sitt kontaktpunkt i virksomhetens ledelse

• Sikre at AMLCO rapporterer periodisk til styre og 
ledelse slik at de har tilstrekkelig informasjon til å 
overholde sine forpliktelser innen AML/CFT

• Informere styre og ledelse om alvorlige eller 
materielle hendelser og brudd, samt foreslå tiltak

• Sikre at AMLCO har direkte tilgang til all nødvendig 
informasjon, ressurser og verktøy tilgjengelig for å 
utføre sine oppgaver



3. Rolle, ansvar og oppgaver for AMLCO

Når?

• Utgangspunktet er at alle foretak  
skal utpeke AMLCO 

• Men: unntak etter en 
proposjonalitetsvurdering

• Der hvor det ikke utpekes AMLCO 
skal uansett ansvaret for oppgavene 
etter Guidelines fordeles

Hvem?

• AMLCO skal utnevnes som en del av 
management (på "management level")

• Må ha tilstrekkelig autoritet
• Del av andrelinjeforsvaret sammen med 

compliancefunksjonen (sammenslåing?)
• Uavhengighet
• Styret og ledelse avgjør stillingsprosent, 

samt vurderer eventuelle 
interessekonflikter 

• Egnethetsvurdering 
• Kan ikke kombineres med internrevisjon

Delegering og/eller 
utkontraktering

• AMLCO kan delegere oppgaver til sine 
underordnede, men ikke ansvaret

• AMLCO- funksjonen kan utkontrakteres, 
men ikke foretakets ansvar

• Anbefaler AMLCO på konsernnivå, men 
fritar ikke plikt til AMLCO i 
datterselskaper (må ses i sammenheng 
med proporsjonalitetsprinsipp) 

• Ved utkontraktering i konsern må 
interessekonflikter identifiseres og 
håndteres

Hvitvaskingsloven § 35 og Art. 8 (4) i Direktivet 



3. Rolle, ansvar og oppgaver for AMLCO, forts.

AMLCO/CFT 
Compliance

Førstelinje 
(ex. hvitvaskingsansvarlig)

Hvitvaskings-
ansvarlig

Generell 
compliance

Styret



3. Rolle, ansvar og oppgaver for AMLCO (forts.)
Mer om proposjonalitetsvurderingen:

• "Scale and complexity"

• Risikoeksponering 

• "Sole trader" eller få "very limited employees" 

• Arten av virksomheten (geografisk eksponering, kundebase, distribusjonskanaler, 
produkter og tjenester)

• Størrelse på driften (antall kunder, transaksjonsvolum, i lys av antall fulltidsansatte)

• Organisasjonsform (del av et konsern?)

Dersom AMLCO ikke utnevnes skal det gis begrunnelse og vurderingene skal 
dokumenteres 
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Risikovurdering 

• Utvikle og vedlikeholde 
rammeverk for 
virksomhetsinnrettet
risikovurdering og 
enkeltstående 
risikovurdering

• Rapportere resultat til 
styre, ledelsen og 
hvitvaskingsansvarlig 

• Foreslå nødvendige 
tiltak

Rutiner/
prosedyrer

• Sikre at AML/CFT 
rutineverk og kontroller 
er på plass, oppdaterte 
og effektivt 
implementert

• Fange opp endringer i 
regulatorisk ramme-
verk, risiko eller interne 
"gap" blir adressert og 
rådgi styret 

Ekstern rapportering

• AMLCO skal være 
tilgjengelig for relevante 
myndighetsorganer

• Rapportere mistenkelige 
transaksjoner til relevant 
myndighet (MT-rapport 
til EFE)

Trening og opplæring

• Bevisstgjøring og 
adressering av  
AML/CFT risiko i 
virksomheten

• Overvåke utarbeidelse 
og implementering av 
AML/CFT opplærings-
program og vurdere 
effekten av dette

Intern rapportering 

• Årlig rapportering 
("activity report"), eller
rapportering på ad hoc 
basis, til styre og ledelse 
med nærmere 
spesifisert informasjon, 
herunder, organisering 
av AML/CFT arbeidet 
(ressurser), nye 
prosedyrer/rutiner, 
avdekkede svakheter, 
opplæring, revisorfunn, 
myndighetsaktiviteter 
mv.

D

Interne kontroller og 
overvåking

• Overvåke AML/CFT 
compliance, bl.a. 
kontroller i førstelinjen

• Bli konsultert ved 
onboarding eller videre-
føring av høyrisikokunder

• Avdekke forbedrings-
punkter og anbefale tiltak 
til styret/ledelsen 

• Utarbeide årlig "activity
report"

3. Rolle, ansvar og oppgaver for AMLCO (forts.)
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4. Organisering av AML/CFT på
konsernnivå - oversikt
• Rollen til konsernledelsen:

• Sørge for koordinert utarbeiding av risikovurderinger basert 
på felles metodeverk tilpasset hver enkelt virksomhet

• Sikre at tiltak som følge av feil/mangler avdekket ved tilsyn 
fra kompetent myndighet gjennomføres rettidig og effektivt i 
datterselskaper

• Morselskapet skal/bør:
• Utnevne hvitvaskingsansvarlig og AMLCO på konsernnivå

• Organisatorisk og operasjonell struktur som er koordinert og 
med tilstrekkelig beslutningsmyndighet

• Godkjenne konserninterne rutiner (og jevnlig evaluere)

• Etablere AML/CFT kontrollmekanismer på konsernnivå

• Gi oppgaver til AMLCO for å sikre adekvate og 
hensiktsmessige systemer og rutiner/prosedyrer for effektivt 
å forhindre ML/TF

AMLCO i konsern sine oppgaver

• Få oversikt over risikoeksponeringen i konsernet og 
koordinere lokale risikovurderinger

• Utarbeide risikovurdering for konsernet

• Definere konsernstandard for AML/CFT og etterlevelse i 
lokale retningslinjer og prosedyrer 

• Koordinere aktivitetene til lokale AMLCOs

• Sikre etterlevelse mtp. personvern og deling av informasjon 
mellom konsernselskapene

• Sikre at konsernselskapene har adekvate prosedyrer for 
rapportering av mistenkelige transaksjoner, og for deling av 
informasjon om dette

• Utarbeide årlig "activity report" til styret og ledelsen på 
konsernnivå



4. Organisering av AML/CFT på konsernnivå - eksempel

Mor

Datter I Datter II Datter III

Hvitvaskingsansvarlig
AMLCO (100 %)

Hvitvaskingsansvarlig +
AMLCO (X %), kombinert 

med utkontraktering

Hvitvaskingsansvarlig, men 
ingen AMLCO etter prop. 

vurdering

Hvitvaskingsansvarlig +
AMLCO (X %), kombinert 

med utkontraktering

Primære oppgave: følge opp og 
kontrollere den utkontrakterte 
virksomheten



5. Utfordringer og gjennomføring
Utfordringer

• Enkelte operasjonelle oppgaver og ansvar som i 
dag ligger hos hvitvaskingsansvarlig flyttes til 
AMLCO

• Norsk (og nordisk) skille mellom første og 
andrelinjen 

• Utfordringer også i andre nordiske land, 
eksempelvis Sverige 

• Ikke i tråd med etablert praksis for foretakenes 
interne organisering i Norge, herunder 
andrelinjens tradisjonelle kontrollfunksjon 



5. Utfordringer og gjennomføring (forts) 
Gjennomføring

• Kommer Norge til å følge Guidelines - eventuelt
fullt ut?

• Guidelines er nivå 3-regelverk 

• "Comply or explain" for nasjonale 
tilsynsmyndigheter i EU

• Finanstilsynet har foreløpig ikke uttalt hvorvidt de 
skal følge Guidelines
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Legal disclaimer: This presentation comprises a general description of certain rules of Norwegian law. It does not constitute legal advice, and should not form the basis for any commercial decisions.
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Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse af enkelte regler i norsk rett. Den utgjør ikke juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.
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Takk for oss!

Snorre Nordmo

partner
sno@wr.no

Stina Tveiten

advokatfullmektig
sti@wr.no
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