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Sounder
Virksomhetsinnrettet risikovurdering
Dette er startpunktet for implementering av hvitvaskingsloven.
Vurderingene vil påvirke utarbeidelsen og gjennomføring
av virksomhetens rutiner.

Sounder 1 Virksomhetsinnrettet risikovurdering
Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen er startpunktet ved implementering av hvitvaskingsloven

og påvirker utarbeidelsen og gjennomføringen av virksomhetens rutiner. Den er derfor en viktig byggestein
for å forebygge mot og avdekke potensielt misbruk av virksomheten.

Identifisere og
vurdere risiko § 7 (1)

Funksjon

Godkjenning

Hvordan?

Hvem utarbeider?

Hvem?

Oppfølging

Hvordan?

Oppdatering

Hvem?

Hvem?

Større gjennomgang:
Intervall/ansvar

Grunnlag for rutiner

Generelt

Implementering

Hvordan?

Mindre gjennomgang:
Intervall/ansvar

Lister over høyrisikoland
Risikovurderinger

EUs overnasjonale risikovurdering

Recommendations
Sanksjonslister

EU

Guidelines

EBA-dokumenter

Opinions

Virksomhetsinnrettet risikovurdering

Norsk

Reports

Nasjonal risikovurdering

Andre lands risikovurdering

G7

OECD

Liste over land: Utvekslinger av
opplysninger til skatteformål
Liste: Golden visa-programmer

FATF
Typologirapporter

Grunnlag

FN

Sanksjonslister

Nasjonale tilsynsmyndigheter

Risikovurderinger

Landvurderinger: «Mutual evaluations»

Veiledninger for ulike bransjer

Lister over høyrisikoland

Virksomhetens egne erfaringer

Rapporter om metoder og trender

Ileggelse av reaksjon
World Bank, International
Monetary Fund 1, lovens
forarbeider, nasjonale
Financial Intelligence Units 2
organisasjoner 3, media,
akademia, statistikk 4
og private selskaper 5

Vedtaksbrev

Annet grunnlag
Finans Norge

Bransjevurderinger

Virksomhetsrisiko

Advokatforeningen
Andre lands bransjevurderinger

Navn, org. form, org. nr.,
adresse, styre, daglig leder

Virksomhetens art og karakter

Hvor lenge drevet?
Årsomsetning

Grad av åpenhet
Produkt-, tjenesteog transaksjonsrisiko

Hvor mange ansatte?

Kompleksitet

Revisor?

Verdi eller størrelse

Hvordan organisert?

Risikofaktorer
til vurdering

Leveringskanalrisiko

Personlig vs. ikke personlig kontakt
Bruk av ev. mellommenn

«Introducers»
Fullmektig

Kundens virksomhet
Kunderisiko

Agent

Kundens omdømme
Kundens art og atferd

OECD-standarder om skatt

Oppfyller internasjonal rett / anbefalinger
Geografirisiko

FN-standarder om korrupsjon

Landets kvalitet på AHV/TF-lov og praksis
Eksistens og omfang av primærlovbrudd
som genererer hvitvasking

1 Virksomhetsinnrettet risikovurdering
1 Virksomhetsinnrettet risikovurdering
Her identifiseres
og vurderes
risikoen
for for
Her identifiseres
og vurderes
risikoen
hvitvasking
og terrorfinansiering
i virksomheten.
hvitvasking
og terrorfinansiering
i virksomheten.

Landvurderinger og FSAP-rapporter 2 Økokrim, FinCEN, NCA og
Deutschezoll 3 Transparency International (Corruption Perception
Index), Basel AML Index og Tax Justice Network 4 SSB og Økokrim
5
knowyourcountry.com, World Check, Dun & Bradstreet,
Dow Jones, Bisnode, LexisNexis, Westlaw, Bureau van Dijk
1

2 Rutiner
1

3 Kundetiltak

4 Løpende

5 Undersøkelser

Landvurderinger og FSAP-rapporter 2 Økokrim, FinCEN, NCA og Deutschezoll
&AML
rapportering
Transparency International (Corruptionoppfølging
Perception Index), Basel
Index og
Tax Justice Network 4 SSB og Økokrim 5 knowyourcountry.com, World Check,
Dun & Bradstreet, Dow Jones, Bisnode, LexisNexis, Westlaw, Bureau van Dijk

3

Quesnay er bank- og ﬁnanssektorens
digitale problemløsere

Vår domenekunnskap innen regtech og ﬁntech sikrer
at vi leverer de tekniske løsningene du faktisk trenger.
Vi er lidenskapelig opptatt av å ﬁnne løsninger
der andre gir opp. Vi løser ﬂokene i dine systemer
– alt med et mål om å gjøre dine digitale prosesser
solide, kostnadseﬀektive og compliant.
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Rutiner



Rapporteringspliktiges rutiner baserer seg på virksomhetens
risikovurdering og er viktige for den praktiske etterlevelsen
av Hvitvaskingslovens krav.

som utarbeidet forslag til hvitvaskingsloven 2018.
professor Jon Petter Rui. Han ledet lovutvalget
Quesnay har utviklet kartene i samarbeid med

og heller kan gå målrettet etter den store ﬁsken.

peile deg inn slik at du slipper unødvendig ressursbruk
kunne hjelpe deg å navigere loven med presisjon og
Etter ekkoloddprinsippet skal disse prosesskartene
måte ved hjelp av moderne teknologi.

kan oppnås på en eﬀektiv og strukturert

Vi mener Hvitvaskingslovens forpliktelser

Hva er Sounder?

Quesnay.com

Sounder 2 Rutiner
I dette prosesskartet beskrives rutiner for rapporteringspliktige. Utarbeidelse, gjennomføring
og oppdatering av rutiner er viktig fordi rutinene beskriver rapporteringspliktiges praktiske
gjennomføring av Hvitvaskingsloven basert på den virksomhetsrettede risikovurderingen.

Håndtering av identifisert
risiko § 8 (1)

Funksjon for mål

Sikre etterlevelse av
loven § 8 (1)

Beskyttelse av omdømme

Andre formål

Reduksjon av risiko for HV/TF

Virksomhetsinnrettet
risikovurdering

Grunnlag

Loven
Spesialtilpasning

Hvem utarbeider
Godkjenning § 8 (4)

Generelle rutiner

Oppfølging § 8 (5)

Større gjennomgang intervall/ansvar

Oppdatering

Mindre oppdateringer intervall/ansvar

Implementering

Hvem har ansvar?

I virksomheten § 35 (1)

Internkontroll

Hvordan?

Etterlevelsesansvarlig § 35 (2) a
Gjennomføre sikkerhetsvurderinger av ansatte § 35 (2) b
Uavhengig kontroll § 35 (2) c

Rutiner

Grunnopplæring § 36 (1)

Opplæring

Sounder-kart 3
Oppfølgende opplæring § 36 (2)

Supplerende rutiner

Vern mot negative
reaksjoner § 37 (1)

Kundetiltak overfor kunde
Generelle rutiner

Bekreftelse av reell
rettighetshavers identitet

Varslingssystemer
§ 37 (2)

Ev. andre kundetiltak
overfor andre § 15

Bekreftelse av rett til å
handle på kunders vegne

Kundetiltak

Rutiner for om/når bruk av
forenklede kundetiltak § 16

Innhente / vurdere opplysninger
om kundeforholdets formål /
tilsiktede art

Rutiner for forsterkende
kundetiltak

Når?

PEP

Virksomhetsrisiko

Hva går de ut på?

Andre situasjoner
vurdert som
forhøyet risiko

Produkt-, tjenesteog transaksjonsrisiko

Løpende oppfølging

Sounder-kart 4
Supplerende rutiner

Gjennomføring av
undersøkelser

Leveringskanalrisiko

Sounder-kart 5

Kunderisiko

Supplerende rutiner

Informasjon til kunder

Rutiner for håndtering
av personopplysninger
og andre opplysninger

Plikt

Plikt til registrering og lagring
av opplysninger § 30 (1)

§ 28 (2) meddelelse
§ 28 (7) meddelelse

Plikt til sletting av personopplysninger § 30 (2)

§ 26 (1) (2) utlevering av opplysninger
til myndighetene (Økokrim)

Informasjonsﬂyt

Rutiner for rapportering
til Økokrim

Geografirisiko

Unntak fra innsyn § 32

Utlevering ifm. deling av
opplysninger v/ kundetiltak § 22 (5)

§ 31 (2) (3)

Sounder-kart 5

Annen utveksling av opplysninger

§ 28 (5)

Supplerende rutiner

Utlevering av opplysninger i konsern
§ 31, Hvitvaskingsforskriften § 6-5

§ 28 (6)

1 Virk.-innrettet 2 Rutiner
Rutiner
risikovurdering
Rapporteringspliktige
rutiner
virksomhetens art og omfang
It odistium estiberferum
id quia sim es
estiistilpasset
atiis
å håndtere
risikoinciendae
identifisert
i den virksomhetsrettede risikovurdering.
sapicit estibuscifor
dendi
blatur mint
vider

3 Kundetiltak

4 Løpende
oppfølging

5 Undersøkelser
& rapportering

Quesnay er bank- og ﬁnanssektorens
digitale problemløsere

Vår domenekunnskap innen regtech og ﬁntech sikrer
at vi leverer de tekniske løsningene du faktisk trenger.
Vi er lidenskapelig opptatt av å ﬁnne løsninger
der andre gir opp. Vi løser ﬂokene i dine systemer
– alt med et mål om å gjøre dine digitale prosesser
solide, kostnadseﬀektive og compliant.
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Kundetiltak ved onboarding



I onboarding-prosessen plasseres kundene i risikoprofiler
basert på innsikt og dette danner grunnlag for den
løpende oppfølgingen av kunden.

som utarbeidet forslag til hvitvaskingsloven 2018.
professor Jon Petter Rui. Han ledet lovutvalget
Quesnay har utviklet kartene i samarbeid med

og heller kan gå målrettet etter den store ﬁsken.

peile deg inn slik at du slipper unødvendig ressursbruk
kunne hjelpe deg å navigere loven med presisjon og
Etter ekkoloddprinsippet skal disse prosesskartene
måte ved hjelp av moderne teknologi.

kan oppnås på en eﬀektiv og strukturert

Vi mener Hvitvaskingslovens forpliktelser

Hva er Sounder?

Quesnay.com

Sounder 3 Kundetiltak ved onboarding
Dette prosesskartet gir en oversikt over onboarding-prosessen med hensyn til antihvitvasking
og terrorfinansiering. Basert på kundetiltak plasseres kunden i risikoprofiler. Dette vil være neste
steg i prosessen. Dette danner grunnlaget for en lovlig, løpende og mer eﬀektiv oppfølging.

§ 13 (1)

Juridisk person

PEP?
§ 13 Forstå eierskaps- og
kontrollstrukturen i kunden

Hvem er kunden?

Fysisk person

§ 12 (1) og (4)
PEP?

Har noen relevant
forhold til kunden?

Personer som er gitt
disposisjonsrett

Fysiske personer § 12 (1)
Personer som handler
på vegne av kunden

PEP?
Reelle rettighetshavere
bak juridisk person § 14
Reelle rettighetshavere
bak fysisk person § 12 (3)

PEP § 18 (1)

Utenlandske truster mv. § 14 (1)
Stiftelser § 14 (3)
Juridisk person
§ 14 (1)

Forskrift til Hvitvaskingsloven 2018
Fysisk person
eier over 25%
§14 (1) a)
Fysisk person
har kontroll
§ 14 (1) b) til e)

Unntak § 13 (3)
Normalt

Kundetiltak

Hva er kundeforholdets formål
og tilsiktede art?
§ 12 (5) og § 13 (5)

Forventet
transaksjonsmønster

Regularitet / hyppighet

Planlagt varighet

Volum / type / størrelse

Hvilke produkter
handler kunden med?
Forventet utvikling
av kundeforhold
Hvem skal kunden
handle med / overføre
til / motta fra?

Korrespondentforbindelse § 19
Tomt bankselskap § 20

Private banking
Visse typer livsforsikring
Gjennomstrømming, holding,
skattemotivert m. v.
Mellommannskonto
Crowdfunding

Høyrisikoprodukt

Bitcoin

Lavrisikoprodukt

Forskrift til Hvitvaskingsloven 2018

Figurerer kunden på lister?
Opplyst om tidligere sanksjoner?
Straffeforfølgelse? Ilagt forv. reaksjon?

Land / lokasjon
Type business
Sammensatt eller
homogen kundemasse?

Opplyst om
tidligere sanksjoner?
Straffeforfølgelse?
Ilagt forv. reaksjon?

Unormalt kort

Kontanthåndtering

Generelle / andre omdømmerelaterte opplysninger
Sårbarhet

Plassering av kunde i risikoklasse

Finnes det reelle
rettighetshavere
bak kunden? § 13 (3)

Juridiske personer § 13 (1)

Kundenes omdømme, sårbarhet mv.,
særlig ved få/utsatte kunder.

Hvorfor?
Lignende parallelle
kundeforhold

Hvor?

Generelle / andre
omdømmerelaterte
opplysninger

Åpne eksterne kilder,
god kvalitet

NGO
Media
Virksomheter

Forskrift til Hvitvaskingsloven 2018

Søkemotor/indeksering

Øvrige relevante
forhold ved
kunden?

Tidligere tilsvarende
kundeforhold andre
steder?

Nei. Hvorfor ikke?
Ja. Hvorfor avsluttet?

Tiltak mot hvitvasking, terrorfinansiering
og økonomisk kriminalitet forøvrig

Sårbarhet

Figurerer kunde på lister?

Likviditet

Statlige / oﬃsielle lister / info
Kommersielle
ikke-statlige lister

Andre tiltak mot
sårbarhet
Type bransje

1 Virk.-innrettet 2 Rutiner
3 Kundetiltak ved onboarding
risikovurdering
Informasjon
fra onboarding innhentes, bekreftes, vurderes og dokumenteres.
Informasjon fra onboarding
innhentes,
Informasjonen brukes til å sette kunden i en risikoklasse.
bekreftes, vurderes og dokumenteres.

Revisor
Interne kontrollsystemer

5 Undersøkelser
4 Løpende
& rapportering
oppfølging
Plassering av kunde i risikoklasse: H, M+, M, M- og L

Hva er Sounder?
Vi mener Hvitvaskingslovens forpliktelser
kan oppnås på en eﬀektiv og strukturert
måte ved hjelp av moderne teknologi.

Etter ekkoloddprinsippet skal disse prosesskartene

kunne hjelpe deg å navigere loven med presisjon og

peile deg inn slik at du slipper unødvendig ressursbruk
og heller kan gå målrettet etter den store ﬁsken.
Quesnay har utviklet kartene i samarbeid med

professor Jon Petter Rui. Han ledet lovutvalget

som utarbeidet forslag til hvitvaskingsloven 2018.

I den løpende oppfølgingen av kundens avgjør
den aktuelle risikoklassen omfanget og
hyppigheten av oppfølgingen.
Quesnay.com
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Løpende oppfølging



Quesnay.com

Sounder
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Vi er lidenskapelig opptatt av å ﬁnne løsninger
der andre gir opp. Vi løser ﬂokene i dine systemer
– alt med et mål om å gjøre dine digitale prosesser
solide, kostnadseﬀektive og compliant.
Vår domenekunnskap innen regtech og ﬁntech sikrer
at vi leverer de tekniske løsningene du faktisk trenger.

digitale problemløsere

Quesnay er bank- og ﬁnanssektorens

Sounder 4 Løpende oppfølging
Dette prosesskartet gir en oversikt over den løpende oppfølgingen av kundeforhold i samsvar
med §24 Hvitvaskingsloven 2018. Omfanget og hyppigheten av oppfølging avhenger av
kundens risikoprofil som er en konkret risikobasert vurdering i det enkelte foretak.

H: Manuelt/konkret
M+: Hvert år
Jevnlig § 24 (2)

Når?

Jevnlig
gjennomføring
av kundetiltak
som ledd i
løpende oppfølging § 24 (2)

Mistanke om HV/TF

Tvil om innhentede
opplysninger er
korrekte eller
tilstrekkelige § 24 (2)

Hvordan?

Baseres på eksisterende risikoprofil

M: Annethvert år
M -: Annethvert år
L: Hvert 3. år

H
M+
M
M-

Løpende oppfølging

L

Fra nasjonal
myndighet

Gjentagende
prosess

Spesielle scenarioer

Identifiserbare
scenarioer basert
på opplæring
om HV/TF

Fra overnasjonal /
nasjonal risikovurdering

Mva.

Fra interne
organ

Regnskaps- /
oppgjørsbasert

Klassebaserte
scenarioer samme
som generelle
scenariorer, men
mer finmasket

Overvåke
transaksjonsmønster og
kundeatferd

Faktorer
uavhengig av
kjennskap til
kunden

Generelle scenarioer

Skatt

Finanstilsynet
Økokrim

Listeføring
Nye metoder
for HV/TF

H
M+
M

Kontanter
Hyppighet

ML

Transaksjonsvolum
Til/fra land/lokasjon
Beløpsstørrelse
Følge med
om kunden
handler i samsvar med den
kjennskap man
har til kunden

Overvåking av at
transaksjoner er
i samsvar med
kjennskap § 24 (1)

Overvåking av
andre relevante
forhold primært
basert på
kundetiltak

4 Løpende oppfølging
1 Virk.-innrettet 2 Rutiner
3 Kundetiltak
Kundetiltak
Løpende oppfølging etter plassering
risikovurdering
fra onboarding
i risikoklasse: H, M+, M, M- og LBasert
og på plassering av kunde i risikoklasse Høy,
Medium +, Medium, Medium -, og Lav.

5 Undersøkelser

Undersøkelser
& rapportering
hvis funn i oppfølgingsfasen

Quesnay er bank- og ﬁnanssektorens
digitale problemløsere

Vår domenekunnskap innen regtech og ﬁntech sikrer
at vi leverer de tekniske løsningene du faktisk trenger.
Vi er lidenskapelig opptatt av å ﬁnne løsninger
der andre gir opp. Vi løser ﬂokene i dine systemer
– alt med et mål om å gjøre dine digitale prosesser
solide, kostnadseﬀektive og compliant.
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Ved avvik eller mistanke i den løpende oppfølgingen
av kunden må rapporteringsplikte gjennomføre
undersøkelser og rapportering.

som utarbeidet forslag til hvitvaskingsloven 2018.
professor Jon Petter Rui. Han ledet lovutvalget
Quesnay har utviklet kartene i samarbeid med

og heller kan gå målrettet etter den store ﬁsken.

peile deg inn slik at du slipper unødvendig ressursbruk
kunne hjelpe deg å navigere loven med presisjon og
Etter ekkoloddprinsippet skal disse prosesskartene
måte ved hjelp av moderne teknologi.

kan oppnås på en eﬀektiv og strukturert

Vi mener Hvitvaskingslovens forpliktelser

Hva er Sounder?

Quesnay.com

Sounder 5 Undersøkelse & rapportering
Dette prosesskartet viser fremgangsmåten ved undersøkelser av indikasjoner på hvitvasking og
terrorfinansiering, og ved rapportering av mistanke. Dette skal alltid gjennomføres når rapporteringspliktige
observerer avvik fra sin kjennskap til kunden / kundeforholdet eller når en transaksjon har en uvanlig karakter.

Forhold som
kan indikere
HV/TF § 25 (1)

Når?

Skillet etterforskning /
etterretning

På Økokrims
forespørsel
§ 26 (1) 2. setning

Forhold som avviker
fra kjennskap til
kunde/kundeforhold
§ 25 (2)

Fremgangsmåte

Unntak § 26 (3)

Bestemte scenarioer
ved transaksjon
§ 25 (2) a til e

Når?

Mistanke § 26 (1) 1. setning

Innhold i rapport
§ 26 (1)
Åpen dialog med
personer i § 28 (2) til (6)
Kommunikasjon
med kunden

Hvordan?

Hvordan?

Fortsett dialog med
kunde og øvrige
tredjepersoner § 18 (1)

Kundens historikk

Internett

Oversendelse av
rapport § 26 (5),
Hvitvaskingsforskriften 5-1

Innenfor rammer
i § 28

Advokater

Rapportering

Undersøkelser

Andre eksterne
kilder

Eget tiltak
§ 26 (1) 1. setning

Unntak fra
rapporteringsplikt § 26 (3)

Rettshjelpere

Andre rapporteringspliktige når advokat/
rettshjelper bistås

Gjennomføring
av transaksjon
ved rapport § 27

Hovedregel: ikke gjennomfør
før underretning

Mulighet: Stansing av
transaksjon ved Økokrim

Dokumentasjon § 30

Unntak: ved mulighet/vanskeliggjøring av undersøkelse av
person som kan dra fordel
av mistenkelig transaksjon

Dokumentasjon § 30

Gjør følgende:
1. Gjennomfør før underretning
2. Varsle Økokrim umiddelbart

Hvem?

Evaluering etter
undersøkelser

Hvem?

Evaluering etter
rapportering

Hvordan?

Konsekvens

Konsekvens

4 Løpende
1 Virk.-innrettet 2 Rutiner
3 Kundetiltak
Undersøkelse
oppfølging
risikovurdering
Gjennomføres ved indikasjon på hvitvasking eller
terrorfinansiering i den løpende oppfølgningen.

Hvordan?

5 Undersøkelser & rapportering

Rapportering
Undersøkelser gjennomføres
ved indikasjon
hvitvasking
Gjennomføres
vedpå
mistanke
om eller terrorfinansiering i den
løpende oppfølgingen. Rapportering
skal
gjøres
om
det
avdekkes mistenkelige forhold.
hvitvasking eller terrorfinansiering.

Hva er Sounder?
Vi mener Hvitvaskingslovens forpliktelser
kan oppnås på en effektiv og strukturert
måte ved hjelp av moderne teknologi.
Etter ekkoloddprinsippet skal disse prosesskartene
kunne hjelpe deg å navigere loven med presisjon og
peile deg inn slik at du slipper unødvendig ressursbruk
og heller kan gå målrettet etter den store fisken.
Quesnay har utviklet kartene i samarbeid med
professor Jon Petter Rui. Han ledet lovutvalget
som utarbeidet forslag til hvitvaskingsloven 2018.

Quesnay er bank- og finanssektorens
digitale problemløsere
Vår domenekunnskap innen regtech og fintech sikrer
at vi leverer de tekniske løsningene du faktisk trenger.
Vi er lidenskapelig opptatt av å finne løsninger
der andre gir opp. Vi løser flokene i dine systemer
– alt med et mål om å gjøre dine digitale prosesser
solide, kostnadseffektive og compliant.
Kontakt oss
hello@quesnay.com
tlf. 922 19 441

