
 
 

Pengeinstitutternes kamp mod hvidvask 

The financial institutions fight against money laundering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatafhandlingen er udarbejdet af: 

Stine Holst Christensen, studie nr.: 116359 

Kasper Beenfeldt Engskov, studie nr.: 116635 

Uddannelse: Cand.merc.aud. 

 

Antal anslag: 263.817   Copenhagen Business School 

Antal normalsider: 116   Vejleder: Leif Christensen 

Dato for aflevering: 15. maj 2019 



Side 1 af 121 
 

Abstract 
The purpose of the thesis is to identify how compliance has changed in the financial institutions in 

Denmark including what has been done to make these changes and how the risks considering money 

laundering can be minimized in the future. In context to this we have analyzed some of the problems 

there is in anti-money laundering both for the financial institutions, but also for the governmental 

authorities. 

Our analysis and discussion indicate, that overall there has been an improvement on the subject 

from especially the financial institutions that are aware that they have been too slow to take the 

subject seriously and is therefore in these years spending more and more money on improving their 

anti-money laundering departments so they forward can stay compliant with the ever changing 

laws. When it comes to the public authorities’ involvement in anti-money laundering it has become 

clear, that they also need to keep improving and make the necessary investments, so they can keep 

with the ever rising cases that is being send from the financial institutions to the authorities, and 

most likely will continue to do so in the future. 

There have been several cases in the press lately about money laundering through big Danish 

financial institutions which we consider the main reason behind the many amendments in the law. 

We believe it is important for the financial institutions to have the necessary time to react and to 

implement the regulations the best way possible, whereas in the last few years there has been a 

constant change on the laws. 

We can thereby conclude, that the improvements made by the financial institutions has decreased 

the risks they have regarding potential money laundering, but there are still need for improvements 

on the subject, especially needed by the public authorities if we want to see a big step forwards in 

the fight for anti-money laundering. We do not think it is possible at least in the near future to 

completely eliminate the risks of possible money laundering but we will definitely see 

improvements that will reduce the risk. 
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Del 1: Introduktion 

 

Kapitel 1: Indledning og problemfelt 
Compliance er et bredt begreb i den forstand, at det kan dække over forskellige områder hos 

specielt pengeinstitutterne som følge af de mange lovændringer, der specielt rammer denne sektor 

på grund af de mange sager der har været i de senere år omkring hvidvask og øvrige besvigelser. 

Compliance dækker over både intern og ekstern regulering samt interne kontroller med mere og er 

derfor afgørende for, om man overholder lovgivningen. Dette er egentlig præcis hvad compliance 

handler om, nemlig at overholde intern og ekstern lovgivning, men der er mange forskellige måder 

at gøre det på internt i virksomhederne. 

Alle disse ting viser, at man ikke kan putte compliance i en bestemt boks og sige, at compliance er 

en bestemt ting der virker på en bestemt måde, men i stedet et udtryk der bruges vidt forskelligt i 

de forskellige banker. Bankerne ønsker det samme mål, nemlig at overholde lovgivningen og på den 

måde undgå eventuelle bøder og lignende der meget vel kan følge, hvis lovgivningen ikke 

overholdes. Men der er stor forskel på måden bankerne opnår disse mål på, hvilket derfor kan gøre 

det svært at udpege bestemte banker, der er bedre eller dårligere til at være compliant, da 

forskellige metoder kan være lige så gode som andre. Compliance er et område, som kræver større 

og større opmærksomhed, da lovgivningen kontinuerligt bliver skærpet, i takt med de sager der 

kommer frem om, at bankerne har handlet uetisk eller handlet i en gråzone i lovgivningen. Det stiller 

stadig større krav til compliance afdelingerne i bankerne, samt alle de øvrige medarbejdere i 

bankerne, da et brud på compliance både kan udløse store bøder, men kan også have store 

konsekvenser i forhold til kundebasen og kundeflugt fra banken. 
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Figur 1 - Stigende bøder til pengeinstitutterne 

 

Kilde: (McKinsey & Company, 2016) 

Figuren ovenover viser indtægter, nedskrivninger på lån og bøder og forlig hos de 20 største 

universelle US og EU-banker. Indtægter og nedskrivninger på lån er begge indekstal. Disse viser 

begge to et fald, hvilket er i tråd med at bankerne er presset på indtjeningen som følge af de lave 

rentesatser som beskriver faldet i indtægterne. Imens passer faldet i nedskrivninger både med den 

lave rente, der giver låntager flere penge mellem hænderne, samt at der er begyndt at komme rigtig 

gang i økonomien igen efter finanskrisen i årene efter basisåret. Ser man på den grønne streg som 

viser bøder og forlig, så kan man se, at den er stødt stigende i alle årene. Dette er altså klare 

indikationer på, at bankerne har større og større problemer med at være compliant i forhold til 

lovgivningen, hvilke udløser flere og flere bøder og sagsanlæg. Dette viser virkelig nødvendigheden 

for, at bankernes compliance afdeling fungerer så effektivt som overhovedet muligt og noget 

bankerne bør prioritere endnu højere end de gør i dag. Dette er der også et klart bevis på, når man 

ser på sager mod bankerne i de senere år, hvor næsten alle større banker i Danmark har været i 

søgelyset af medierne grundet enten mangler i compliance, eller at kontrollerne ikke har været 

effektive og dermed har forårsaget, at bankerne har handlet i strid med gældende lovgivning. Det 

viser endvidere, at det er et område som bankerne har svært ved at kontrollere og finde ud af, 

hvordan de skal gebærde sig for at undgå bøder. 
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Problematikken omkring den konstante udvikling på området bringes op til diskussion om, hvorvidt 

det er den bedste måde at håndtere problemerne på, eller om der er andre alternativer. Dertil vil 

der blandt andet blive kigget på, hvordan pengeinstitutterne fremadrettet skal arbejde med 

compliance, herunder den udvikling som området kommer til at gå igennem i den nærmeste 

fremtid. 

 

1.1 Problemformulering: 

På baggrund af ovenstående indledning er vi kommet frem til følgende problemformulering 

 

Hvilke udfordringer står pengeinstitutterne over for i forbindelse med compliance inden for 

hvidvask – og hvordan kan dette ændre sig fremadrettet? 

 

Uddybende problemformulering 

Med denne problemformulering ønsker vi at redegøre for og analysere udviklingen inden for 

compliance i forhold til de mange lovændringer der har været de seneste år. I forbindelse hermed 

kigger vi på nyere større sager inden for hvidvask som har været inspirationen bag valg af emne til 

specialet, samt analysere på hvordan hvidvaskrisiciene kan formindskes i pengeinstitutterne. Vi vil i 

forlængelse heraf diskutere de nye tiltag fra lovgivers side og se på mulige fordele og ulemper og 

dele vores egne holdninger til håndteringen af hvidvaskområdet. Dertil vil vi kigge på hvilke mulige 

ændringer der kan ske på compliance området fremadrettet for på lang sigt at kunne følge med 

ændringerne i loven. 

Problemstillinger 

Til dette har vi følgende underspørgsmål: 

- Hvad er compliance og hvad er compliance i den finansielle sektor? 

- Hvordan er lovgivningen inden for compliance? 

- Hvilke risici er der forbundet med compliance? 

- Hvad kommer der til at ske med compliance i fremtiden hos pengeinstitutterne? 

- Hvad er myndighedernes rolle inden for hvidvask og hvordan kan det forbedres? 
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1.2 Afgrænsning 

Denne afhandling er blevet meget begrænset, da der i øjeblikket stadig fremstår en stor form for 

usikkerhed hos de finansielle virksomheder på grund af de mange nye tiltag og implementeringer 

der lovmæssigt bliver tvunget ned over dem, og vi har derfor ikke kunne få nogle i tale. Det er vores 

klare opfattelse, at dette område er meget betændt, hvorfor ingen af de adspurgte personer, her 

inkluderet to direktører fra de største banker, har villet stille op til interviews omkring deres 

metoder og processor, ej har det heller ikke været muligt at få blot nogle udtalelser omkring deres 

generelle syn på hvidvask.  

Emnet er så stort og meget oppe for tiden, hvorfor der hver dag udgives nye artikler inden for emnet, 

med henholdsvis kritik af ny lovgivning og strategi, nye cases om hvidvask i de finansielle 

institutioner, politianmeldelser, afsløringer osv. Det meste lovgivning, der er inden for området, 

beskæftiger sig med to hovedpunkter – hvidvask og terror finansiering. Her er der afgrænset til 

hvidvask, hvorfor der ses bort fra terrorisme og finansiering. Det vil dog blive nævnt nogle få gange 

gennem afhandlingen for at skabe en bedre sammenhængende forståelse for lovgivningen og de 

øget tiltag, som er ændret på området.  

Vi har i opgaven ikke decideret kigget på implementeringen af compliance i de enkelte 

pengeinstitutter, men vil i enkelte kapitler blive berørt på et overordnet niveau, da vi ikke har haft 

materiale tilgængeligt til at gå mere i dybden med det. 
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1.3 Projektdesign 
 

Følgende projektdesign viser, hvordan opgaven er struktureret og er udarbejdet for at give læseren 

et overblik over indholdet i de forskellige dele i afhandlingen. 

Figur 2 - Projektdesign 
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Kapitel 2: Anvendt videnskabsteori 

 

Kritisk realisme som videnskabelig ramme 

Kritisk realisme bygger på den forestilling om, at der eksisterer en virkelighed uafhængig af vores 

forestilling omkring den og som en konsekvens af denne forestilling skelnes der her imellem to 

dimensioner kaldet den transitive og intransitive. Den transitive dimension indeholder vores viden 

omkring verden bestående af teorier, paradigmer, modeller, begreber, data, analyseteknikker osv. 

som er tilstede på et givent tidspunkt. Disse objektiver kaldes også for videnskabernes råmaterialer 

hvilket betyder, at den allerede frembragte viden er et uundværligt middel til at producere ny viden 

(Juul & Bransholm Pedersen, 2012, s. 280).  

Den anden dimension i kritisk realisme er den intransitive, der består af objekter, som 

videnskaberne har til formål at generere viden omkring. Disse objekter eksisterer uafhængigt af 

menneskers viden om dem, hvorfor det fastholdes, at objekterne ikke ændrer sig i takt med, at 

videnskabens forståelse af dem ændrer sig (Juul & Bransholm Pedersen, 2012, s. 281). Et eksempel 

på det kan ses ved skiftet i opfattelsen af, at jorden engang var flad til at den er rund, ikke har ændret 

på selve jordklodens form.  

Derved kan vi se, at sondringen mellem den transitive og intransitive indebærer en skelnen mellem 

viden og væren, hvor sidstnævnte prioriteres i forhold til førstnævnte.  

 

Den kritiske realismes domæner 

Ontologien er her realistisk, hvilket betyder, at vi tror på at der eksisterer en virkelighed uafhængigt 

af vores videnskabelige erkendelser og viden heraf. Denne ontologi adskiller sig fra positivismen ved 

at antage, at virkeligheden består af mere end det, der lader sig observere og erfare med de 

menneskelige sanser (Nesgaard Nielsen, 2018, s. 29).  

Den kritiske realismes virkelighedsforståelse er derfor, at det erkendes, at virkeligheden er dybere 

og grundlæggende består af tre inddelinger, hvilket også betegnes for domæner og ses beskrevet 

nedenfor.  
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Det første virkelighedsniveau – kaldet det empiriske domæne – består af alle vores erfaringer og 

observationer. Det næste virkelighedsniveau er det faktiske domæne, som består af begivenheder 

og fænomener. Der er ikke begrænsning på dette domæne, hvorfor det består af alle de 

fænomener, der eksisterer og alle de begivenheder, som finder sted – uanset om de bliver erfaret 

eller ej (Juul & Bransholm Pedersen, 2012, s. 281).  

Disse to domæner alene svarer tilsammen til empiriske realistiske ”flade” verdensbillede, hvor deres 

virkelighedsforståelse er afgrænset til det observerbare, herunder også begivenheder og 

fænomener, som endnu ikke er observeret. Den kritiske realisme tilføjer hermed et ekstra tredje 

domæne –  det dybe domæne – som består af ikke observerbare strukturer og mekanismer, som 

under visse omstændigheder understøtter og forårsager begivenheder og fænomener inden for det 

faktiske domæne (Juul & Bransholm Pedersen, 2012, s. 282).  

Det er også det dybe domæne, som videnskaben kan og skal hjælpe med at oplyse, hvilket bliver 

defineret i epistemologien, hvor dens syn på erkendelse, viden og videnskab fremkommer. Det er 

med andre ord videnskabens opgave, at bidrage til og med at få identificeret og afdækket strukturer 

og mekanismer i det dybe domæne, der, selvom de ikke direkte lader sig observere med sanserne, 

jo antages at ligge under og påvirke de fænomener og begivenheder, der kan observeres inden for 

det empiriske og faktisk domæne (Nesgaard Nielsen, 2018, s. 31). 

 

Relationen mellem aktører/strukturer 

Der findes grundlæggende tre måder at forholde sig til aktør/struktur-forholdet på, hvor kritisk 

realisme er én af dem. Her bibeholdes den traditionelle modstilling mellem aktører og strukturer, 

som fastholdes at være ”radikalt forskellige former for ting”, hvor der fokuseres på samspillet 

mellem aktører og strukturer over tid. Dette samspil kan analytisk forstås som en endeløs række 

cyklusser af strukturelle betingelser, social interaktion og strukturel udvikling.  

Ved strukturel betingelse, er der tale om, at aktører på et hvilket som helst tidspunkt støder på 

allerede eksisterende strukturer, som konfronterer dem som objektive fænomener. At strukturerne 

opfattes som objektive vil sige, at de påvirker aktørerne, uanset hvordan aktørerne opfatter dem – 
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hvis de overhoved opfatter dem (Nesgaard Nielsen, 2018, s. 292). Vi bliver altså påvirket som aktører 

i den sociale verden af strukturelle forhold, som vi ikke selv har skabt, eller er herre over.  

Det andet trin er social interaktion, som vedrører de menneskelige aktiviteter, som de sociale 

strukturer er et produkt af. Disse aktiviteter er altid strukturelt betinget, men aldrig strukturelt 

bestemmende, hvilket hænger sammen med menneskers egenskaber, der ikke lader sig reducere 

til den strukturelle kontekst de indgår i (Nesgaard Nielsen, 2018, s. 294). Eksempler på de 

menneskelige egenskaber er bl.a. reflekterende, strategiske, rationelle, kreative, venlige, 

utålmodige osv. Som kritisk realist understreges det, at aktører og strukturer aldrig står i et-til-et 

forhold med hinanden. Aktører bliver aldrig konfronteret med en enkelt struktur, men derimod med 

flere forbundne strukturer, som blandt andet politiske, økonomiske, videnskabelige, kulturelle.  

Eftersom aktører ikke anses for at have en perfekt viden inden for den kontekst de opererer i, må 

de se sig nødsaget til at fortolke på virkeligheden, hvilket oftest foregår i samspil med andre aktører, 

hvor de kan påvirke hinanden med ideer og diskurser.  

Det sidste trin i cyklussen er den strukturelle udvikling, som indebærer en udvikling i den strukturelle 

kontekst, hvor aktørernes aktiviteter har fundet sted. Eftersom denne kontekst har eksisteret forud 

for den social interaktion, skaber aktørerne ikke sociale strukturer efter ønske eller ud af ingenting, 

men i stedet genskaber eller omdanner de den eksisterende struktur ud fra deres aktiviteter 

(Nesgaard Nielsen, 2018, s. 294), og hermed indledes starten på en ny cyklus.  

Dermed kan det siges, at der med passende mellemrum erstattes et tiltag, lov, strategi osv. Med en 

ny, der således kommer til at udgøre en ny strukturel betingelse for medarbejderne, som herefter 

igen genskaber og omdanner denne igennem deres aktiviteter osv.  

 

Hermeneutikken, som supplering i den videnskabelige ramme 

Da afhandlingen omhandler diverse lovgivninger og tiltag, der er udgivet i den seneste tid og som 

skal implementeres, har vi gennem opgaven været inde og give vores fortolkning på dette igennem 

diskussionsafsnittet. Derved er det relevant at inddrage hermeneutiske overvejelser omkring 

forståelse og fortolkning i undersøgelsen.  
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Dette gælder også især på hvidvask området, hvor der pt ikke er nogen endegyldig vej eller løsning, 

da meget stadig fremstår usikkert i forhold til afprøvning og introduktion af diverse metoder. 

 

Kapitel 3: Metode 
 

 3.1 Undersøgelsesdesign 

Der er i denne afhandling benyttet et casestudie til at undersøge afhandlingens problemformulering 

og problemstillingerne, da det er tilstræbt at undersøge et fænomen i form af lovgivning og det 

forsøges derved, at opnå en dybere viden omkring emnet.  

Et casestudie er en empirisk undersøgelse, hvor konklusionerne drages på grundlag af data. Hermed 

bekender studiet sig, at der findes en virkelighed uden for den menneskelige bevidsthed og at denne 

kan studeres. Dette er i fuld tråd med afhandlingens paradigme kritisk realisme, som beskrevet i 

kapitel 2. Afhandlingens problemformulering er bestående af et åbent spørgsmål, som ikke 

indeholder en veldefineret hypotese om, hvordan det er muligt at komme hvidvask til livs. Det ligger 

dog i formuleringen en eksplorativ intention om at finde ud af, hvordan fænomenerne compliance 

og intern kontrol kan beskrives konkret og hvordan de herefter kan påvirke hvidvask nu og i 

fremtiden.  

I afhandlingen anvendes der ikke en specifik case, men der anvendes eksempler fra forskellige cases 

inden for hvidvask som empiri til at belyse en generel tilværelse.  

 

3.2 Dataindsamlingsmetode 

Som nævnt i indledningen under afhandlingens begrænsning har det ikke været muligt for os at 

fremskaffe primære data i form af interviews eller udtalelser omkring compliance og hvidvask fra 

personer i finansielle institutioner, hvilke også har sin påvirkning på dataindsamlingsmetoderne. I 

stedet er der anvendt sekundære data i form af årsrapporter, nyhedsmagasiner, rapporter, 

lovgivning mm.  Der er dermed tale om data, der allerede er udarbejdet til et andet formål end 

afhandlingen. Fordelen ved at anvende sekundære data er at den allerede eksisterer og er 

indsamlet. 
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De forskellige former for sekundære data bliver benyttet til at skabe en valid og velbegrundet 

afhandling. Der er benyttet Danske Bank og Københavns Andelskasses’ årsrapport for at få deres 

syn på compliance området samt hvilke tiltag de påtænker nu og for fremtiden. Hertil er 

lovgivningen benyttet til at skabe en teoretisk ramme. Til at analyserer Danmarks effektivitets 

niveau både teknisk og reelt indenfor compliance og hvidvask er FATF’s rapporter benyttet. 

Nyhedsmagasinerne er anvendt til to formål gennem afhandlingen; De benyttes både til at finde 

information om tidligere begivenheder og til at få nogle udtalelser og holdninger frem fra relevante 

erhvervsfolk omkring hvidvask og lovgivningen heraf.  

Den indsamlede empiri og data er blevet belyst fra forskellige sider, da der både er konkluderende 

rapporter fra anerkendte internationale instanser og udtalelser fra finansverdenen, som peger i 

samme retning, hvorfor det vurderes værende validt. 

Det hermeneutiske paradigme anvender kvalitative data til at skabe en kontekstafhængig 

forstående fortolkning. Brugen af de kvalitative data handler derfor om at få en forståelse af de 

tanker, følelser og overvejelserne som respondenterne gør sig. I takt med den manglende 

sekundære data, har specialet benyttet udtalelser i diverse artikler til at fortolke de interviews der 

er givet til medierne og herpå forsøgt, at få en forståelse for de bagvedliggende tanker og følelser.  

I afhandlingen er det interessen i, hvordan compliance inden for hvidvask fremtræder, og hvordan 

denne kan udvikles fremadrettet. Herpå opfylder afhandlingens kvalitative forskning begrebet, som 

betyder at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller udvikles, 

modsat den kvalitative forskning, som interesserer sig for, hvor meget der findes af noget.  

For at sikre en så høj kvalitet som mulig gennem afhandlingen er det vigtigt at have en høj validitet 

og reliabilitet. Ved reliabilitet forstås det som, hvorvidt det er muligt at gentage konklusionerne fra 

et studie, hvis en person havde det samme datasæt og problemstilling. Validiteten omhandler 

derimod, hvorvidt man kan stole på resultaterne og deres gyldighed. 

Det vurderes, at validiteten af afhandlingen er gyldig til besvarelse af skrevne problemstilling. Det 

er dog muligt, at der ved en senere efterprøvelse af problemstillingen, kan forekomme en ændring 

i validiteten, da der sker rigtig meget inden for området i denne tid, hvorfor der efter aflevering af 

afhandlingen stadig vil fremkomme ny og måske endda bedre viden til besvarelse af 

problemstillingen.  
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For at afgøre reliabiliteten af de angivne kilder og data er det prøvet at kontrollere, om kilder og 

data anvendes andetsteds inden for samme emnefelt. Det er vores opfattelse, at reliabiliteten for 

de anvendte data, kilder og information er konsistent på tværs af de forskellige informationskilder, 

hvorved det er muligt for andre der anvender samme kilder at kunne komme frem til samme 

resultat.  

 

Dataindsamlingsperiode 

Dataindsamlingen til afhandlingen er påbegyndt d. 2. januar 2019 og er afsluttet d. 1. maj 2019. 

Denne skæringsdato er brugt, da vi har fundet det nødvendig at lukke redaktionen pr. Denne dato 

for at kunne få færdiggjort afhandlingen. Dette er gjort fordi, at området har meget højt fokus i 

medierne i øjeblikket, hvilket gør at der hele tiden bliver offentliggjort ny information om området.  

 

Kapitel 4: Teori 
Til udarbejdelse af dette speciale har vi benyttet os af en række forskellige teorier til at afdække 

området. Vi har heriblandt benyttet COSO og Risk map i forbindelse med de risici og kontroller med 

mere, som pengeinstitutterne er nødt til at være opmærksomme på. Dette er især gældende fordi 

branchen som helhed er i konstant forandring og man er derfor nødt til at være klar på at behandle 

nye former for risici som kan ramme pengeinstitutterne. Dertil har vi benyttet hvidvaskloven, 

hvidvaskstrategien og den nye hvidvaskpakke som alle er vedtaget i de seneste år og derfor har haft 

stor indvirkning på den måde, som pengeinstitutterne skal agere i hverdagen for at være compliant 

med den gældende lovgivning. 

I redegørelsen vil vi blandt andet forklare om begreberne compliance og interne kontroller, hvor der 

vil blive gennemgået forskellige metoder til at gribe opgaverne an på. Der har fra politikkernes og 

dele af befolkningens side været en generel mistro til pengeinstitutterne i den senere tid, hvilket 

har resulteret i den hurtigt forandrende lovgivning, som har ændret processer og arbejdsgange i de 

enkelte pengeinstitutter og kan derfor være en hæmsko for dem i den forstand, at det skaber en 

form for usikkerhed blandt pengeinstitutterne omkring, hvordan situationen skal gribes an. Der er i 

forbindelse hermed lavet illustrationer til at vise stigningen i antal indberetninger pr. år fra 

pengeinstitutterne til hvidvasksekretariatet. 
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I analysen vil vi kigge nærmere på lovgivningen på området samtidig med, at vi analyserer 

hvidvasksager som er kommet frem i den senere tid i medierne, og analysere på, hvad det egentlig 

var der gik galt, og hvad der kunne være blevet gjort for at have mindsket risiciene for at 

besvigelserne skete i det omfang som de gjorde. I forlængelse heraf analyserer vi på, om det vil være 

muligt at undgå disse risici helt, eller om der altid vil være en risiko til stede. 

I diskussionen bliver fordelene og ulemperne ved den nye hvidvaskpakke diskuteret, og om hvorvidt 

det er den rigtige måde at gøre det på. Vi bruger i den forbindelse Levels of embeddedness til at 

diskutere mulige reaktionstider for pengeinstitutterne i forbindelse med implementering af ny 

lovgivning, så der er tid til at justere systemer og processer til den nye lovgivning inden den træder 

i kraft. 

Alt i alt har parametrene været med til at klarlægge, hvordan compliance og hvidvask situationen er 

i pengeinstitutterne og hvordan de bliver anset af politikkerne og myndighederne, samtidig med at 

vise den rivende udvikling, som området har været omfattet af og fortsat vil være det fremadrettet. 

De udfordringer der stadig er til stede, bliver ligeledes udstillet for at vise, hvor fokus bør være på 

området i fremtiden. 
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Del 2: Redegørelse 

 

Kapitel 5: Compliance 
Compliance blev først rigtigt introduceret i år 2005, hvor Basel komiteen (BIS, 2005) udgav en 

rapport omkring hvordan bankerne skulle begynde at have øget fokus på at der er opsat en række 

interne kontroller, så man har mulighed for bedre at have styr på, at både interne og eksterne 

lovgivninger og regler opfyldes tilfredsstillende. Det er især i den finansielle sektor og i 

medicinalindustrien, at der er stigende fokus på compliance, da disse er områder med omfattende 

lovgivning og regulering, som man er nødt til at være i overensstemmelse med. Det har dog været 

et område, som har været svært for virksomhederne at implementere, og som der stadig bør være 

højt fokus på at forbedre. 

Compliance er derfor et begreb der bruges til at kendetegne, hvordan medarbejderne skal agere i 

dagligdagen for at kunne udføre deres arbejdsopgaver i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. Dette gøres ved hjælp af kontroller og oplæring af medarbejderne, så de er bekendt med 

virksomhedens interne regler, men samtidig også sikrer, at arbejdsopgaverne udføres i 

overensstemmelse med lovgivningen. Der er dog mange andre parametre hvor virksomheden 

påvirkes i forbindelse med forsøget på at opnå compliance. 

Der er mange forskellige måder at gribe compliance an på og det er derfor langt fra sikkert at to 

sammenlignelige virksomheder har den samme opfattelse af, hvad compliance er og hvordan man 

skal håndtere begrebet. Der er også forskel på, hvilke forventninger der er til omfanget af 

compliance funktioner afhængigt af, hvor stor en virksomhed der er tale om. Den finansielle sektor 

er i de senere år blevet pålagt en større og større mængde af lovgivning som de skal leve op til, 

hvilket stiller store krav til de finansielle virksomheders compliance afdelinger, for hele tiden at være 

sikker på, at man lever op til gældende lovgivning. Der vil med garanti komme endnu mere 

lovgivning på dette område i fremtiden, da der altid vil dukke sager op, som vil kræve enten 

stramninger i lovgivningen eller yderligere lovgivning, som eksempelvis den nyeste hvidvaskpakke 

fra 2018, samt yderligere tilsyn fra det offentlige. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne har en 

compliance afdeling som fungerer optimalt, da det vil være afgørende for, at virksomhederne er i 

overensstemmelse med lovgivningen, samt at det vil være med til at mindske risiciene for at have 
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sager der til dels giver dårlig omtale i medierne, som kan give forretningsmæssige problemer, men 

også eventuelle bødestraffe m.m. som man har set den senere tid både indenlands og udenlands og 

som der helt sikkert også vil være fremadrettet. 

Basel komiteen adresserer at compliance skal starte i toppen af virksomheden, hvilket betyder at 

det er bestyrelsen og den daglige ledelse der skal gå forrest når compliance skal implementeres og 

overholdes for at få gang i en sund kultur internt i virksomheden, hvor medarbejderne tager det 

alvorligt at overholde de opstillede krav til compliance. Medarbejderne skal således ikke se de ekstra 

kontroller og regler som tidsspilde og noget der er ligegyldigt, men i stedet som noget 

grundlæggende og vigtigt i udarbejdelsen af arbejdet. Hvis compliance funktionen ikke overholdes, 

så kan det få konsekvenser for virksomheden i form af dårlig omtale i offentligheden, fald i goodwill, 

men også i forhold til hvordan aktionærer, kunder og medarbejdere ser virksomheden.  

På baggrund af vigtigheden omkring implementering og brug af compliance er der i mange større 

banker nedsat en eller flere afdelinger som udelukkende beskæftiger sig med compliance, så man 

fra ledelsen hele tiden er sikker på, at de opstillede krav og regler også bliver fuldt. Compliance 

afdelingen vil ofte fremstå som en uafhængig enhed for at sikre, at der ikke er andre interessenter 

der kan have mulighed for at påvirke arbejdet som compliance afdelingen udfører. Den compliance 

ansvarlige vil ofte have direkte reference til ledelsen, så ledelsen kan blive oplyst løbende omkring 

forhold som der enten kræver yderligere fokus, eller områder hvor man har fået implementeret 

reglerne godt, samt om eventuelle ændringer til eksisterende regler. 

 

5.1 Opstilling af compliance afdeling 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Mckinsey, er der flere forskellige opstillinger, der hyppigt bliver 

brugt til placering af compliance afdelingen i organisationen (McKinsey & Company, 2016). 

Den første opstilling er hvor compliance afdelingen er en specialiseret del af den juridiske afdeling 

og er den opstilling der historisk er brugt oftest af bankerne. Dette kan ofte rent praktisk set være 

en fornuftig opstilling, da compliance afdelingen og den juridiske afdeling begge vedrører lovgivning 

og kan ofte hjælpe hinanden i forhold til afdækning af risici og forståelse af lovgivning. På denne 

måde samler man derfor ekspertisen i en samlet afdeling. 
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Den næste opstilling er hvor compliance afdelingen fungerer som en del af ”risk” afdelingen. Denne 

opstilling giver også god mening, da compliance afdelingen bestemt også behandler forhold der har 

risiko for banken og giver på den måde mulighed for at få et samlet overblik over samtlige risici, som 

banken står over for. Man har i de senere år set banker gå fra at have compliance afdelingen til at 

være en del af juridisk afdeling til at være en del af risk afdelingen, netop for at få et samlet overblik 

over alle risici. I denne sammensætning fungerer compliance afdelingen som dem der tester 

kontrollerne, mens juridisk afdeling yder rådgivning. 

Fælles for disse to måder at flette compliance afdelingen ind i organisationen på er, at chefen for 

compliance rapporterer til henholdsvis chefen for juridisk afdeling eller chefen for risk afdelingen 

og altså ikke direkte til den øverste ledelse. Der kommer derfor et ekstra led på inden nyheden når 

den øverste ledelse og der kan derfor være tilfælde, hvor der kan være interessenter der ikke 

ønsker, at den øverste ledelse får nyheden at vide, eller fordrejer informationen, hvis eksempelvis 

problemet/fejlen er opstået i enten juridisk afdeling eller i risk afdelingen. 

Den sidste opstilling er hvor compliance afdelingen er en helt separat afdeling direkte under den 

øverste ledelse. På denne måde bliver compliance afdelingen positioneret i organisationen på 

samme måde som intern revision er, og er derfor tydeligt separeret fra de øvrige 

forretningsenheder. Dette er med til at sikre, at compliance afdelingen har en klar uafhængighed i 

forhold til de øvrige funktioner, men kræver samtidig, at der er en koordinering med risk afdelingen 

for at få klarlagt alle de risici som banken står over for. Ved at gøre det på denne måde, refererer 

chefen for compliance afdelingen direkte til den øverste ledelse og der kan derfor ikke være 

interessekonflikter der gør at information kan blive holdt tilbage. Compliance afdelingen vil i sådan 

en opstilling typisk have et fokus på kontrolaktiviteter, så de ved at de opstillede kontroller er 

effektive, og har mulighed for løbende at tilpasse dem hvor det er nødvendigt. 

 

5.2 Basels ti principper 

Basel komiteen har i deres rapport omkring compliance opstillet 10 principper, som bankerne bør 

følge i forsøget på at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. Principperne foreskriver, 

hvilket ansvar direktionen og den øvrige ledelse har for opnåelsen af compliance, samt hvilke 
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forskellige funktioner der er ved compliance, herunder blandt andet omkring uddannelse og 

vejledning af medarbejdere. 

 

1. princip 

Det første princip vedrører det ansvar som den øverste ledelse/bestyrelse har for at overvære, at 

compliance risiciene bliver behandlet som ønsket og står for at godkende de politikker som 

virksomheden har omkring compliance og sikrer, at der er en kompetent afdeling til at tage sig af 

det. Det er samtidig den øverste ledelses ansvar at sikre, at disse politikker indføres effektivt og 

bliver respekteret og overholdt af den daglige ledelse og af compliance afdelingen. Så er der noget 

galt i forhold til overtrædelse af compliance, så falder det tilbage på den øverste ledelse. 

2. princip 

Princip 2 omhandler at det er direktionen, der har ansvaret for, at der er en effektiv ledelse af 

compliance risiciene. Det er altså direktionens ansvar, at der bliver oprettet en kompetent 

compliance afdeling, der kan udføre de nødvendige opgaver tilfredsstillende, så banken hele tiden 

handler i overensstemmelse med lovgivningen. 

3. princip 

Det tredje princip er en forlængelse af princip 2, hvori der er angivet, at det er direktionens ansvar 

at etablere virksomhedens politik med hensyn til compliance og kommunikere dette ud internt i 

virksomheden, samt løbende underrette bestyrelsen omkring virksomhedens risici forbundet med 

compliance. Virksomhedens politikker til hvordan de ansatte skal agere i forhold til compliance, skal 

være skrevet ned hvor de risici der er, er identificeret og forklaret gennem alle led i virksomheden. 

Det er også her, at der kan være mulighed for at indsætte bestemte standarder afhængig af hvilken 

afdeling der skal være opmærksom på bestemte risici. Direktionen bør derfor mindst en gang om 

året gennemse og revurdere compliance risiciene for at få et overblik over, hvor godt der er blevet 

taget hånd om risiciene og hvor der skal være øget fokus. Bestyrelsen skal mindst en gang årligt 

have en rapport omkring disse ting for at blive informeret omkring, hvorvidt virksomheden har en 

effektiv plan for at overholde compliance risiciene. Hvis der sker et brud på compliance reglerne, så 

skal bestyrelsen omgående have besked, såfremt der er tale om forhold, som kan give problemer i 

forhold til lovgivningsmæssige sanktioner, finansielle tab eller utilfredse kunder. På denne måde kan 
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bestyrelsen prøve at begrænse omfanget af bruddet og få lokaliseret hvad der præcist er sket, så 

man kan foretage de nødvendige foranstaltninger til, at det ikke gentager sig og eventuelt 

underrette de relevante myndigheder i tilfælde hvor dette er nødvendigt. 

4. princip 

Princip 4 behandler området omkring, at det er direktionen der er ansvarlig for, at der er en 

permanent og effektiv compliance afdeling i virksomheden og som er en del af virksomhedens 

compliance politik. Det er vigtigt at compliance afdelingen er en prioritet hos direktionen, da 

overtrædelserne falder direkte tilbage på bestyrelsen. 

5. princip 

Det femte princip handler om, at compliance funktionen i virksomheden skal være uafhængig, så de 

har mulighed for at implementere de tiltag der er nødvendige. Der er fire elementer forbundet med 

uafhængigheden. Det første element er at compliance funktionen skal have en formel rolle i 

virksomheden. Det andet element er, at der skal være en chef for compliance funktionen med det 

samlede ansvar. Det tredje element er, at de ansatte i compliance afdelingen ikke må være placeret 

i en position, så der kan være interessekonflikter i forhold til deres arbejdsansvar. Det fjerde 

element er at medarbejdere i compliance afdelingen skal have adgang til de informationer der er 

nødvendige for at kunne udføre deres arbejdsforpligtelser. Dette betyder dog ikke, at compliance 

afdelingen er afskåret fra de øvrige afdelinger i virksomheden. Det vil faktisk ofte gavne compliance 

afdelingen at være tæt på de øvrige afdelinger, da det bedre vil kunne klarlægge mulige 

problemstillinger og på den måde hurtigere få fundet en løsning. 

6. princip 

Princip 6 omhandler at der skal være afsat nok ressourcer til, at compliance afdelingen kan udføre 

deres arbejde på den bedst mulige måde. Det er her især vigtigt, at medarbejderne i afdelingen har 

de nødvendige kvalifikationer og erfaring til at udføre arbejdet. I forlængelse heraf er det vigtigt, at 

medarbejderne jævnligt er på kurser og anden videre uddannelse, da det er et område i konstant 

udvikling med ny lovgivning og reglementer. 

7. princip 

Det syvende princip vedrører compliance afdelingens ansvar som er at hjælpe direktionen i at 

håndtere de risici der er. Det er ikke nødvendigvis alt inden for compliance der bliver udført af 
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compliance afdelingen. Noget af det lovmæssige kan lige så godt blive udført af den juridiske 

afdeling, men det er vigtigt at det tydeligt er fremlagt hvilke afdelinger der samarbejder og hvordan, 

så man altid er sikre på at afdelingerne har adgang til de korrekte informationer. Det er samtidig 

compliance afdelingens ansvar at uddanne medarbejderne i de forskellige afdelinger, så der ikke 

sker fejl. Der skal her også kigges på de værktøjer der er til rådighed og overveje hvorvidt der er 

brug for ny teknologi for at minimere risici. Disse nye teknologiske værktøjer ville eksempelvis kunne 

bruges til at begrænse hvor meget information de enkelte medarbejdere har adgang til. 

8. princip 

Princip 8 omhandler samarbejdet mellem compliance afdelingen og virksomhedens interne 

revisionsafdeling. Det er den interne revisions opgave løbende at holde øje med de aktiviteter der 

er i compliance afdelingen, hvor der blandt andet skal testes kontroller, så man kan sikre sig, at de 

opstillede kontroller også fungerer korrekt og effektivt. Dette betyder samtidig, at compliance 

afdelingen og den interne revision ikke må være den samme enhed, da det vil kompromittere 

uafhængigheden og der ville i så fald være tale om selvrevision. Det er vigtigt at banken får 

udarbejdet en plan som klart beskriver, hvordan risikovurdering og test af kontroller fordeles 

mellem compliance afdelingen og den interne revision. Den interne revision skal dertil informere 

compliance afdelingen om eventuelle fund i revisionen, som kunne hjælpe i forhold til at overholde 

lovgivningen og interne regler. 

9. princip 

Princip 9 handler omkring problemer der kan opstå, hvis banken laver forretninger og har filialer i 

flere forskellige lande. Opererer banken i flere forskellige lande, er der forskellige nationale 

lovgivninger, der skal tages hensyn til i forhold til at være compliant med de lokale regler. Det er 

derfor vigtigt at have kompetente lokale medarbejdere, så man er sikker på at man overholder de 

lokale lovgivninger. Compliance afdelingen skal selvfølgelig være opmærksomme på, hvilke tiltag 

der indføres for at være compliant med lokal lovgivning, men det er vigtigt, at der er lokale ansatte, 

der har styr på lovgivningen i det pågældende land og at disse medarbejdere er med indover 

beslutningerne omkring kontroller og andre tiltag, da det er de lokale der har ekspertisen i 

lovgivningen i de enkelte lande. 
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10. princip 

Princip 10 handler om muligheden for at outsource compliance afdelingen. Compliance bør blive 

anset som værende en meget vigtig faktor i forhold til at minimere risici, men der er mulighed for 

at udlicitere en del af compliance afdelingen. Det er dog her stadig vigtigt, at chefen for compliance 

afdelingen holder nøje øje med hvordan den udliciterede del bliver håndteret. Dette er især vigtigt, 

fordi i sidste ende er det stadig bestyrelsen og den øvrige ledelse der har ansvaret for at banken 

agerer i overensstemmelse med gældende lovgivning i alle de lande, som banken opererer i. 

Det er svært præcist at sige, om disse 10 principper giver nok afdækning af bankernes risici og om 

det har haft en positiv indvirkning på hvordan bankerne er til at overholde både interne og eksterne 

regler og lovgivning. Principper er forslag til hvordan bankerne kan gribe compliance funktionen an, 

men det er ikke noget de er pålagt som sådan og kan derfor frit vælge en anden fremgangsmetode 

til dette. Derfor kan det også være svært at sammenligne virksomheder, da de har vidt forskellige 

fremgangsmåder til at opnå målene og afhængig af størrelsen på virksomheden, kan der også være 

forskellige lovgivninger der påvirker i hvor stort omfang de enkelte virksomheder bliver påvirket af 

lovgivningen. 

 

Kapitel 6: Intern kontrol 
I dette kapitel vil der blive redegjort for den teoretiske baggrundsviden inden for den interne kontrol 

til at få en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger i intern kontrol. 

I ordet kontrol ligger beskrivelsen af de tiltag ledelsen foretager sig for at sikre, at deres organisation 

fungerer godt. Generelt set skal et sådant kontrolsystem hjælpe organisationen med at tilpasse sig 

deres miljø samt levere de vigtigste resultater som interessenterne må have. En organisation med 

god kontrol vil højst sandsynligt opnå en god præstation mod sine målsætninger, uanset hvilke 

formål de må have. 

Der ses en varierende definition af intern kontrol igennem tiden og hos de enkelte forfattere, men 

generelt set indebærer de fleste skriv  1) fastsættelse af mål, 2) beslutning om foretrukne strategier 

til at nå disse mål og derefter 3) implementering af disse strategier, mens 4) sikrer at intet, eller så 

lidt som muligt, går galt (Merchant & Otley, 2007, s. 785). Der ses dog en betydelig variation i hvilke 

dele i denne proces som de enkelte forfattere vælger at inddrage som led i deres kontrolsystem, 
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selvom de fleste anerkender, at lederne benytter sig af forskellige steps for at holde deres 

organisation på rette spor. Der er samtidig en række forfattere, der anvender deres begrebsramme 

med forskellig tilgang til den overordnet organisatoriske kontrol og til kontrol i specifikke 

operationelle områder, såsom lagerstyring, omkostningsstyring og proceskontrol.  

Kontrol startede med at blive identificeret som en kernefunktion af ledelsen i tidsskrifter, som går 

tilbage til begyndelse af 1900’erne. Den akademiske begrebsramme for kontrol begyndte dog først 

sin udvikling i 1950’erne og 1960’erne, hvor blandt andet Burns & Stalker i 1961 startede 

diskussionen af den mekaniske vs. Den organiske organisation, til trods for den ikke havde et 

kontrolfokus, stadig fremtræder med indlysende implikationer for kontrolsystemet (Merchant & 

Otley, 2007, s. 788). 

Anthonys rapport fra 1965 skænkede den første diskussion om ledelseskontrol som et særskilt emne 

indenfor et akademisk studie. Han opdelte kontrol i tre forskellige processor: Strategisk 

planlægning, ledelseskontrol og operationel kontrol.  

Denne begrebsramme har en tendens til at lægge stærk vægt på den finansielle regnskabsbaseret 

kontrol, og dette skal findes i årsagen til Anthonys adskillelse af ledelseskontrol fra de to andre 

processorer. Han håbede på at kunne undgå de problemer, der var involveret i formuleringen af 

strategi samt kompleksiteten af den operationelle kontrol i forskellige teknologiske miljøer 

(Merchant & Otley, 2007, s. 788). 

Når man tager kompleksiteten og bredden af kontrolfeltet i betragtning må det siges at være 

naturligt, at der gennem årerne har været mange tilgange fra forfatterne. Der er nogle der har 

fokuseret på specifikke kontrolelementer, såsom budgettering, måling eller incitamenter, hvor 

andre har udviklet mere inkluderende kontrolrammer (Merchant & Otley, 2007, s. 788). 

For eksempel udviklede Ouchi i 1979 en begrebsramme, der identificerer tre former for kontrol: 

Adfærdskontrol, resultatkontrol og klankontrol. Disse kontroller afhænger af to kontekstuelle 

faktorer – kendskab til hvilken adfærd der ønskes og evnen til at måle resultaterne. 

En anden ramme blev udviklet af Simons i 1995, som med hans ”levers of control” bestemmelser, 

argumenter for, at de ledende ledere skal træffe eksplicitte beslutninger om, hvor meget de ønsker 
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af hver af de forskellig former for kontrol, som han identificerer som: Beliefs systems, boundary 

systems, interactive control and diagnostic control.  

Otley foreslog i 1999 hertil endnu en ramme, som skal sikre, at et mere holistisk syn på 

styresystemerne bevares, snarere end mere fokus på blot et eller få aspekter af kontrol. Han 

hævder, at det er sandsynligt, at der er mange alternative konfigurationer af styringssystemer, som 

kan give gode resultater, men ved at studere kun et aspekt af kontrol ad gangen er det mere 

sandsynligt at der vil blive tilført støj til resultatet. Dette forklarer han ved, at eksempelvis en svag 

anvendelse af et kontrolsystem fx budgetkontrol, kan blive kompenseret ved en tung anvendelse af 

fx balance scorecard, og omvendt. Derfor er det først når hele det overordnet system betragtes, at 

der vil opstå meningsfulde forbindelser mellem brugen af kontrolsystemer og de overordnede 

resultater.  

 

6.1 COSO’s begrebsramme 

Efter en teoretisk gennemgang fra forskellige forfattere, er det valgt at uddybe COSO’s 

begrebsramme da denne model er internationalt anerkendt og hvor bl.a. Sarbanes-Oxley act fra 

2002 anbefaler COSO-modellen til at identificerer og minimerer risikoen, som kan føre til økonomisk 

fejlinformation hos virksomhederne. 

COSO’s begrebsramme har eksisteret siden 1992, hvor det blev udgivet af ”the Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”, heraf COSO. Denne begrebsramme kaldes 

for den oprindelige, da der i 2013 kom en opdateret version af Internal Control – Integrated 

framework. Den nye version er kommet i lyset af den udvikling der er sket i de sidste tyve år i 

forretnings- og driftsmiljøerne, som stadig bliver mere komplekse, teknologiske og globale (COSO, 

2013, s. 7). Derudover er interessenterne mere engageret og de søger derfor, at der kommer en 

større gennemsigtighed og ansvarlighed for integrationen af de interne kontrolsystemer, som 

understøtter forretningsbeslutningerne og styringen af organisationen (COSO, 2013, s. 7). 
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COSO definerer interne kontroller som følgende:  

”Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other 

personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 

relating to operations, reporting and compliance” 

Denne definition beskriver intern kontrol som en proces til opnåelse af de satte mål i en eller flere 

separate men overlappende kategorier bestående af igangværende opgave aktiviteter. Der er 

således tale om, at denne begrebsramme er et middel til at komme til enden, og ikke enden i sig 

selv. Denne proces bliver påvirket af mennesker, således at den ikke kun omhandler politiker, 

procedurer og systemer men også om mennesker og de handlinger der flere foretaget på alle niveau 

i en organisation for at kunne gennemføre den interne kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (COSO, 2013) 

COSO’s begrebsramme ses i ovenstående figur og er opdelt i tre mål, fem komponenter og 17 

underliggende principper. 

Til at starte med kigges der kort på de tre mål (COSO, 2013, s. 3), der giver organisationer mulighed 

for at fokusere på forskellige aspekter af den interne kontrol: 

Under operations findes driftsmål, som vedrører effektiviteten og effekten af virksomhedens 

aktiviteter, herunder de driftsmæssige og finansielle præstationsmål og sikringen af aktiverne mod 

Figur 3 – COSO’s intern kontrol 
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tab. Ved reporting findes de rapporteringsmål, som vedrører den interne og eksterne finansiel og 

ikke-finansiel rapportering, og som kan omfatte pålideligheden, aktualiteten, gennemsigtigheden 

eller andre vilkår, der er fastsat at regulering, politikker eller standarder. Det sidste mål er 

compliance, der er et overholdelsesmål, som omhandler overholdelsen af love og bestemmelser, 

som organisationen er underlagt. Her skal der udføres aktiviteter og træffes handlinger som er er 

overensstemmelse med den gældende lovgivning, og det er derfor vigtigt at forstå, hvilke love og 

regler der gælder for hele virksomheden. Disse love og forskrifter fastlægger minimumsstandarder 

for den adfærd der forventes af virksomheden, og de forventes at blive inkorporeret i de fastsatte 

standarder der er i virksomheden. Derved er det muligt at sætte et højere niveau af compliance, 

end det er nødvendigt ifølge lovgivningen. Det ses i afsnittet ovenfor vedrørende compliance, hvilke 

rammer der er fastsat gennem Basels ti principper for de finansielle institutioner.  

For at forstå de interne kontroller er det væsentligt at identificerer COSO’s fem komponenter. Under 

hver af de fem komponenter fremstår i alt 17 principper, som individuelt har til formål at forklare 

hvad komponentdelen består af. Disse 17 principper vil ikke blive uddybet yderligere, da det ikke 

anses som værende relevant for udarbejdelsen af denne afhandling.  

 

Kontrolmiljøet: 

Kontrolmiljøet i COSO’s begrebsramme danner sit grundlag gennem sæt af standarder, processer 

og strukturer der hjælper til, at organisationer kan afdække skjulte risici og på den måde opnå et 

stærkt kontrolmiljø. 

En organisation, der formår at etablere og opretholde et stærkt kontrolmiljø, udviser en adfærd, 

som er i overensstemmelse med deres integritet, etiske værdier, procedurer og strukturer (COSO, 

2013, s. 4),  og sikrer sig derved en større modstandsdygtighed overfor både det indre og det ydre 

pres. Dette bliver understøttet af organisationskulturen, som via kontrolmiljøet sætter en 

forventning til adfærden, hvilket afspejler en forventning til medarbejdernes ansvarlighed og 

integritet.  Ved etableringen af en stærk kultur er det vigtigt med et godt kontrolmiljø, hvor der er 

nem adgang til bl.a. organisationens politiker, procedurer, respons og information (COSO, 2013, s. 

4). Det er bestyrelsen og ledelsen som sætter ”the tone at the top”. 
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Følgende 5 nøgleprincipper er ifølge COSO’s begrebsramme en forudsætning for et effektivt 

kontrolmiljø (COSO, 2013, s. 6): 

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values 

2. The board of directors demonstrates independence from management and exercises 

oversight of the development and performance of internal control 

3. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines, and appropriate 

authorities and responsibilities in the pursuit of objectives. 

4. The organization demonstrates a commitment to attract, development and retain competent 

individuals in alignment with objectives. 

5. The Organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in 

the pursuit of objectives.  

 

Risikovurdering: 

Enhver organisation vil opleve at stå overfor risici, som henfører til både eksterne og interne kilder. 

COSO’s begrebsramme definerer risici som: ”en mulighed for, at en begivenhed vil opstå og negativt 

påvirke opnåelsen af målet” (COSO, 2013, s. 4). 

På baggrund af denne definition, er det derfor væsentligt, at organisationerne laver en 

risikovurdering, som indebærer en dynamisk og iterativ proces, hvor risiciene bliver identificeret og 

vurderet i forhold til opnåelsen af målet.  

Det er ledelsen som specificerer målene indenfor rammerne vedrørende drift, rapportering og 

compliance, samt vurderer virkningen af de mulige ændringer der må forekomme i det eksterne 

miljø og inden for sin egen forretningsmodel, som kan gøre den interne kontrol ineffektiv.  

Følgende fire principper knytter sig, ifølge COSO’s begrebsramme, til at opnå en effektiv 

risikovurdering (COSO, 2013, s. 7): 

6. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the identification and 

assessment of risk relating to objectives. 

7. The organization identifies risk to the achievement of its objectives across the entity and 

analyses risk as a basis for determine how the risk should be managed. 
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8. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the achievement of 

objectives. 

9. The organization identifies assesses changes that could significantly impact the system of 

internal control. 

 

Kontrolaktiviteter: 

Kontrolaktiviteter bliver udført på alle niveauer i organisationen blandt andet på de forebyggende, 

de manuelle og de automatiserede aktiviteter (COSO, 2013, s. 4). De bliver benyttet til at 

understøtte opnåelsen af organisationens mål igennem handlinger, som er nedfældet i deres 

politiker og procedurer og derved også til at sikre en minimering af risici.   

Følgende tre principper knytter sig, ifølge COSO’s begrebsramme, til opnåelsen af effektive 

kontrolaktiviteter (COSO, 2013, s. 7): 

10. The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of 

risks to the achievement of objectives to acceptable levels. 

11. The organization selects and develops general control activities over technology to support 

the achievement of objectives. 

12. The organization deploys control activities through policies that establish what is expected 

and in procedures that put policies into action. 

 

Information og kommunikation: 

Ved en opdeling af denne komponent kan det siges, at information er nødvendig for at 

organisationen kan udføre sit interne kontrolansvar (COSO, 2013, s. 5) og derved understøtte 

opfyldelsen af sine målsætninger. Selve informationskravet er bestemt af de øvrige interne kontrol 

komponenter under hensyntagen til både interne og eksterne brugeres forventninger. Til dette 

benyttes informationssystemer, som er et sæt af aktiviteter, processer, data og teknologi, der gør 

det muligt for organisationen at opnå, generere, bruge og kommunikere deres præstationer eller i 

hvert fald fremskridt hen mod målet. 

Kommunikation er det middel der benyttes til at levere, dele og opnå den nødvendige information. 

Dette kan inddeles i henholdsvis intern og ekstern kommunikation, hvor den interne 
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kommunikation indeholder måden hvorpå informationen, som strømmer igennem organisationen 

både op, ned og på tværs, bliver viderebragt og formidlet på. Den eksterne information gælder både 

ved indgående kommunikation af relevant ekstern information og den gælder også ved information 

til eksterne parter. Selvom kommunikationen kan forekomme bred ved eksempelvis information 

omkring eksterne tendenser eller begivenheder, kan dette, når det bruges i begrebsramme-

sammenhæng, bruges til at gøre det muligt at udføre kontroller indenfor risikovurdering.  

Kontrolelementerne i denne komponent hjælper med at sikre relevant, rettidig og 

kvalitetsinformation fra interne og eksterne kilder til støtte for de andre komponenter i den interne 

kontrol (COSO, 2013, s. 5). Samtidig opnår organisationen en rimelig sikkerhed i et specifikt 

rapporteringsmål, da alle fem komponenter af intern kontrol er til stede og fungerer.  

Følgende tre principper udgør ifølge COSO’s begrebsramme forudsætningen for en effektiv 

information og kommunikation (COSO, 2013, s. 7): 

13. The organization obtain or generates and uses relevant, quality information to support the 

functioning of other components of internal control 

14. The organization internally communicates information, including objectives and 

responsibilities for internal control, necessary to support the functioning of other components 

of internal control. 

15. The organization communicates with external parties regarding matters affecting the 

functioning of other components of internal control. 

 

Overvågning: 

Overvågningsaktiviteterne benyttes til at identificere og undersøge eventuelle huller der måtte 

være i forbindelse med uregelmæssigheder, som der kan opstå i organisationens interne kontrol og 

manglerne heraf.  

En overvågningsaktivitet kan bestå i løbende- eller separate evalueringer eller en kombination af 

begge to. De løbende evalueringer er inkorporeret i organisationens processer på forskellige 

niveauer og giver rettidig information. De separate evalueringer udføres periodisk afhængig af 

risikovurderingen, effektiviteten af de løbende evalueringer og andre ledelsesmæssige overvejer 

(COSO, 2013, s. 5) og den kan derfor variere i omfang og hyppighed. 
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Disse aktiviteter benyttes til at sikre, at hver af de fem komponenter indenfor intern kontrol er 

tilstede og at de fungerer. For at sikre, at overvågningsaktiviteterne fortsat er tilstede og fungerer, 

bliver de udvalgt, udviklet og udført for at fastslå om en eventuel ændring af aktiviteterne er 

nødvendig for at sikre, at de stadig er relevante og kan løse risici.  

Der kan opstå ændringer i organisationens interne kontrol, hvorfor deres mål og komponenterne i 

den interne kontrol også kan ændre sig over tid. Der kan være tale om at procedurerne er blevet 

mindre effektive eller helt forældet, og de kan derfor ikke længere anses som værende 

tilstrækkelige til at understøtte opfyldelsen af nye eller opdaterede mål. 

Der skelnes mellem, at en aktivitet kan være en overvågningsaktivitet og en kontrolaktivitet. Her er 

det vigtigt, at organisationen overvejer, hvilken form for aktivitet der er tale om ved at kigge på den 

underliggende aktivitet og se om der er tale om en specifik risiko, hvor en kontrolaktivitet skal 

benyttes, eller om der er tale om en vurdering af, om kontrollerne fungerer som de skal indenfor 

hver af de fem komponenter.   

Følgende to principper udgør ifølge COSO’s begrebsramme forudsætningerne for effektiv 

overvågning (COSO, 2013, s. 7): 

16. The organization selects, develops, and performs on going and/or separate evaluations to 

ascertain whether the components of internal control are present and functioning. 

17. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies in a timely 

manner to those parties responsible for taking corrective action, including senior 

management and the board of directors, as appropriate.  
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Kapitel 7: Risikovurdering 
 

7.1 Definition af risiko 

For at kunne identificere og arbejde med risiko, er det væsentlige først at få en klar definition af, 

hvad risiko er. Her kigges der på Kaplan og Garrick (1981), der definerer risiko som et udtryk mellem 

sandsynlighed og konsekvens. Dette modsvarer den ofte beskrevne definition hvor det hedder, at 

risikoen består af sandsynlighed gange konsekvens. Med denne beskrivelse vil det medføre en 

kurve, der viser scenarierne høj sandsynlighed – lav konsekvens mod lav sandsynlighed – høj 

konsekvens (Kapland, Stanley; Garrick, 1981), hvilket ikke afbilder begrebet risiko i en konkret 

forstand. Det er med risiko ikke et mål i sig selv at undgå denne men derimod at sikre, at risikoen 

enten håndteres eller blot accepteres afhængig af størrelse. 

Ved definitionen af risiko er der tale om, at vi forsøger at forestille os, hvordan fremtiden vil tage 

sig ud, hvis vi påtager en bestemt handling, eller måske endda helt mangler en handling. Her 

bevæges der igen hen mod Kaplan og Garrick’s (1981) first-level definition, der mener, at ved at 

sætte adskillelige tænkelige scenarier op sammen med sandsynligheden og 

konsekvensen/størrelsen af skaden for dette i en tabel, vil nedenstående tre spørgsmål blive 

besvaret, og derved er dét risikoen. 

De tre essentielle spørgsmål for en risikovurdering er: 

• Hvad kan gå galt? 

• Hvor sandsynligt er det? 

• Hvad er konsekvenserne? 

 

Dette perspektiv bliver støttet op af Georg E. Apostolakis, der i hans artikel fra 2004 skriver, at de 

tre ovenstående spørgsmål bliver besvaret af den rene form af kvantitativ risikovurdering 

(Apostolakis, 2004). Apostolakis sammenligner i artiklen den traditionelle sikkerhedsanalyse mod 

den kvantitative risikovurdering, hvor de to tilgange komplementerer hinanden.  

Han har observeret et velkendt mønster af fremskridt, som kan inddeles i 3 faser. Den første fase 

identificerer skepsissen overfor anvendelse af ny teknologi. Den næste fase viser sig efter at de er 

blevet mere bekendt med teknologien, og hvor de hermed begynder at være opmærksomme på 
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den indsigt der kommer herigennem. Her vil opmærksomheden først være på de mere negative 

sider af indførelsen, såsom dem der afslører fejl i systemet, og som ikke er blevet identificeret 

tidligere. Ovenpå de eventuelle fejl skal der træffes foranstaltninger for at gøre denne fejl og 

konsekvensen heraf mindre sandsynlig. Med tiden, vil de overgå til den sidste og tredje fase, hvor 

tilliden til den kvantitative risikovurdering øges og de bliver mere opmærksomme på de positive 

indsigter i stedet for de negative. Denne fase vil dog normalt kræve en ændring i kulturen, hvilket 

ikke altid er let.  

De indsigter der stammer fra den kvantitative risikovurdering bør ikke benyttes i en 

beslutningsproces, medmindre de har været udsat for peer review af uafhængige eksperter 

(Apostolakis, 2004). 

 

Three lines of defence  

Som nævnt tidligere har enhver virksomhed nogle mål, som den stræber efter at opnå, men der kan 

forekomme begivenheder eller omstændigheder som truer opnåelsen af disse mål, hvorfor der 

bliver skabt risici, som organisationen skal identificere, analysere, definerer og adressere. En vigtig 

metode til at afgrænse disse risici er gennem udformning og gennemførelse af effektive interne 

kontroller, som beskrevet i ovenstående afsnit omkring COSO’s interne kontroller.  

For at en gruppe skal forstå deres rolle i at løse disse risici og kontroller skal der defineres nogle 

klare ansvarsområder. Modellen om ”three lines of defence” omhandler, hvordan specifikke 

opgaver relateret til risici og kontrol kan tildeles og koordineres inden for en organisation. 

Modellen ”three lines of defence” forbedrer forståelsen af risikostyring og kontrol ved at præcisere 

roller og pligter. Modellen giver en vejledning til den implementerede struktur og partiernes tildelte 

roller og ansvar for at øge effektiv styring af risiko og kontrol. Den underliggende forudsætning for 

modellen er, at der gennem ledelsen og bestyrelsen er brug for de tre lines of defence inden for 

organisationen for en effektiv styring af risiko og kontrol. Når disse linjer er ordentligt struktureret, 

har organisationen øget sandsynligheden for en effektiv styring. 

First line of defence er operationel ledelse. Den første forsvarslinje håndteres af den lokale ledelse, 

som har det daglige ansvar for forretningsgangene og de interne kontroller. Denne gruppe besidder 
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risikoen og udfører de tilsvarende kontroller for at øge sandsynligheden for, at organisationens mål 

nås. 

Second line of defence er overvågning og overvågningsfunktioner. Den anden forsvarslinje er indført 

for at støtte ledende medarbejdere ved at bringe ekspertise og overvågning af første linje for at 

sikre, at risici og kontroller styres korrekt i forhold til compliance, risikostyring, IT-sikkerhed, 

controllere m.fl. I det væsentlige er dette en ledelses- og tilsynsfunktion, der besidder aspekter af 

risikostyringsprocessen. Sekundære funktioner kan udvikle, implementere eller ændre 

organisationens interne kontrol og risikoprocesser. Afhængig af organisationens størrelse og 

industri kan sammensætningen af anden linje variere betydeligt. 

Third line of defence er intern revision. Den tredje forsvarslinje giver forsikring til direktionen og 

bestyrelsen om, at første og anden ”lines of defence” indsats er i overensstemmelse med 

forventningerne. Denne gruppe er en sikkerhedsfunktion udført af den interne revision. Interne 

revisorer opfylder deres mål ved at bringe en systematisk tilgang til evaluering og forbedring af 

effektiviteten af risikostyring, kontrol og styringsprocesser. De sikrer i sidste ende uafhængighed og 

professionalisme i organisationen. Hovedforskellen mellem denne tredje forsvarslinje og de første 

to linjer er dens høje niveau af organisatorisk uafhængighed og objektivitet. 

For at være effektiv bør hver organisation implementere modellen på en måde, som passer til deres 

branche, størrelse, driftsstruktur og tilgang til risikostyring. Organisationen bør opfordre ledelsen til 

at designe en styringsstruktur i overensstemmelse med modellen, således at de tre ”lines of 

defence” eksisterer uanset organisationens størrelse eller kompleksitet. Disse linjer skal være 

adskilte med særskilte roller og ansvar. 

De tre linjer skal have det samme mål: at hjælpe organisationen med at nå sine mål ved en effektiv 

risikostyring. Den overordnede ledelse bør sammen med bestyrelsen formidle forventningen til, at 

information deles og aktiviteter koordineres mellem hver af de tre ”lines of defence” for at 

understøtte den samlede effektivitet. Desuden er denne koordinering nødvendig for at undgå 

dobbeltarbejde, samtidig med at man sikrer styringen af væsentlige risici. Nogle tilfælde vil kræve, 

at koordinationen strækker sig ud over de tre ”lines of defence” for at medtage andre eksterne 

parter, såsom eksterne revisorer, for at øge effektiviteten.  
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Senere i afhandlingen kigges der på sagerne fra henholdsvis Danske Bank og Nordea, hvor nogle af 

områderne fra three lines of defence vil blive belyst ud fra deres sager og problematikker.  

 

7.2 COSO’s Enterprise Risk management 

Som led i virksomhedens risikovurdering, vil afhandlingen i dette afsnit komme med en ramme for 

hvordan der arbejdes med den identificeret risiko i ovenstående afsnit, således at virksomhederne 

opnår den mest optimale værdiforøgelse.  

Da COSO for mere end 20 år siden udgav rapporten “Internal control – Integrated Framework” var 

det med henblik på at hjælpe virksomhederne til at få et overskueligt overblik over deres interne 

kontroller og hvordan de herpå kunne forbedre deres kontrolsystemer.  

Der har i tiden op til tilblivelsen af rapporten Enterprise Risk Management – integrated framework, 

været en stigende interesse og fokus på risk management, hvorfor COSO iværksatte et projekt med 

det formål at udvikle en ramme, der var let anvendelig til evaluering og forbedring af 

virksomhedernes risk management. 

Enterprise risk management dækker grundlæggende på den forudsætning, at enhver virksomhed 

har til formål at tilføre dens interessenter værdi (COSO, 2004). Denne begrebsramme omhandler 

både den interne kontrol, og har samtidig et endnu mere omfattende fokus på bredere emner 

indenfor ERM. Det er derfor ikke hensigten, at denne begrebsramme skal erstatte den interne 

kontrol-ramme, men snarere inkludere den ved at udvide risikovurdering. 

Enterprise risk management omhandler de risici og muligheder der er for virksomhedens 

værdiskabelse og bliver defineret således (COSO, 2004, s. 2):  

”Enterprise risk management is a process, effected by an entity’s board of directors, management 

and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify 

potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide 

reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” 
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Denne definition fokuserer direkte på målopfyldelse, og anses som værende forholdsvis bred, 

hvilket også var tiltænkt ved tilblivelsen af rammen, hvor målet var effektivt at kunne identificere, 

vurderer og håndterer risici. 

Inden for rammerne af ERM og en virksomheds mission og vision, bliver der etableret strategiske 

mål af ledelsen, som derefter vælger strategi og fremsætter målrettede mål. ERM er rettet mod at 

nå virksomhedens mål, og er opstillet efter nedenstående fire mål, hvor COSO’s intern kontrol kun 

er opstillet efter 3 mål. Disse fire mål vil kun blive kort forklaret, da det, undtagen strategic, er de 

samme mål som beskrevet ovenfor under intern kontrol: 

• Strategic – strategiske mål på et højt niveau, som er tilpasset og understøttet af missionen.  

• Operations – operationsmål til at måle effekten og en effektiv udnyttelse af sine ressourcer. 

• Reporting – rapporteringsmål som sikre pålideligheden. 

• Compliance – overholdelse af gældende love og bestemmelser. 

Denne opdeling af mål gør det muligt at fokuserer på særskilte aspekter af virksomhedens 

risikostyring og sondringer mellem hvad der forventes af hver kategori.  

Målsætningerne rapportering og compliance ligger under virksomhedens kontrol og derfor kan 

risikostyringen forventes at give en sikkerhed inden for dette felt. Opnåelsen af det strategiske og 

operative mål ligger dog underlagt eksterne tiltag, hvorfor det ikke altid er muligt at give fuld 

sikkerhed heraf, men blot en rimelig sikkerhed for virksomhedens risikostyring, og derved kan der 

gøres ledelsen og bestyrelsen opmærksom på, i hvilket omfang virksomheden bevæger sig hen mod 

opfyldelsen af målene.  

ERM er, ligesom det ses under intern kontrol, inddelt i 8 komponenter. Disse komponenter er 

indbyrdes forbundne, og er afledt af hvordan ledelsen driver virksomheden. 

• Internt miljø – Det indre miljø omfatter en organisations ”tone” og danner grundlaget for, 

hvordan risikoen ses og behandles af medarbejderne i virksomheden, herunder 

risikovilligheden, integriteten og de etiske værdier i det miljø, som de opererer i. 

• Målindstilling – før ledelsen kan identificere potentielle hændelser, som kan påvirke deres 

præstation, skal målsætningerne eksisterer. Risikostyringen sikrer, at ledelsen har etableret 
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en proces til at fastsætte mål og at de valgte mål støtter og tilpasser sig virksomhedens 

mission og er i overensstemmelse med dets risikovillighed. 

• Identifikation af hændelser – der skelnes mellem risici og muligheder, hvorfor de interne og 

eksterne hændelser, som påvirker opnåelsen af virksomhedens mål, skal identificeres.  

• Risikovurdering – risici er analyseret under hensyntagen til sandsynlighed og påvirkning, som 

grundlag for at bestemme, hvordan risici skal styres.  

• Risiko respons – ledelsen skal vælge et risikosvar; undgå, accepterer, reducerer eller dele 

risikoen. Her skal der udvikles et sæt af tiltag for at tilpasse risikoen med virksomhedens 

risikovillighed. 

• Kontrol aktiviteter – politikker og procedurer skal etableres og implementeres for at sikre, 

at ovenstående risiko respons bliver udført effektivt. 

• Information og kommunikation – relevant information skal identificeres og formidles i en 

form, der gør det muligt for folk at udføre deres forpligtigelse. Effektiv kommunikation sker 

i en bredere forstand, hvor det strømmer op og ned og på tværs af virksomheden. 

• Overvågning – hele virksomhedens risikostyring overvåges og ændres efter behov, og sker 

gennem løbende ledelsesaktiviteter, separate evalueringer eller begge dele. 

ERM kan ikke ses som en stringent proces, hvor en komponent kun påvirker den næste, men i stedet 

er der tale om en multidirektionel iterativ proces, hvor næsten enhver komponent kan påvirke en 

anden.  

 

7.3 Typer af risici 

I en finansiel institution kan der ifølge Jørgen Just Andresen (2017) forekomme følgende typer af 

risici, som også anses som værende de mest almindelige former for risici (Just Andersen, 2017). 

Disse risici bliver yderligere nævnt og benyttet i afsnit 9.1, hvor der kigges på, hvilke risici bankerne 

står overfor i forhold til compliance ved brug af risk map.  
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Kreditrisiko: 

Kreditrisikoen kan defineres som risikoen for, at låntager eller modparter helt eller delvist 

misligholder deres forpligtelser (Just Andersen, 2017, s. 151). Den afspejler derved både 

sandsynligheden for misligholdelse og tabet i tilfælde af misligholdelse, hvorfor denne risiko 

traditionelt set udgør den største risiko.  

Der skelnes mellem den systematiske- og usystematiske kreditrisiko, hvor den systematiske risiko 

er risikoen for at økonomien generelt fører til kredittab og den usystematiske risiko er risikoen for, 

at virksomhedsspecifikke forhold eller personlige forhold hos en låntager vil føre til kredittab.  

 

Likviditetsrisiko: 

Ovenpå finanskrisen har netop denne risiko fået stor opmærksomhed, da likviditetsrisikoen og 

likviditetsrisikostyringen da de, sammen med den løbende regulering der er sket efterfølgende, har 

haft til hensigt at råde bod på de uhensigtsmæssigheder, som krisen blotlagde (Just Andersen, 2017, 

s. 197). 

Likviditetsrisikoen bliver opdelt i markedslikviditetsrisikoen, hvor man ikke kan sælge sine finansielle 

instrumenter, uden at markedsprisen bliver påvirket betydeligt og fundingslikviditetsrisikoen, hvor 

man ikke kan skaffe likviditet (til en rimelig pris), når man har brug for det. Det er sjældent der opstår 

en likviditetskrise alene, da denne typisk vil være affødt af anden risiko, såsom markeds-, kredit-, 

eller operationel risiko.   

 

Markedsrisiko: 

Markedsrisikoen er risikoen for, at renter, kreditspreads, råvarepriser eller aktie- og valutakurser 

udvikler sig ugunstigt; herunder også, at volatiliteten ændrer sig, som følge af ændringer i den 

finansielle verden(Just Andersen, 2017, s. 18). Under markedsrisikoen ligger derved tre typer af risici 

nemlig valutarisikoen, der er risikoen for tab på koncernens positioner i fremmed valuta, når 

valutakurserne ændrer sig, og renterisikoen, der består af risikoen for tab, som følge af at renten 
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enten falder eller stiger samt aktierisikoen, der er risiko for tab som følge af ændringer i 

aktiekurserne.  

 

Operationel risiko: 

Definitionen på operationel risiko bliver ofte defineret som ”øvrig risiko” eller ”ikke-finansiel risiko”. 

Dette skal forstås som risikoen for økonomisk tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfuld 

interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne 

begivenheder, inklusive retlige risici.  

Den operationelle risiko inkluderer de fleste risici, der ikke kan placeres under de finansielle risici 

såsom svindel (både intern og ekstern), fejlagtige afskedigelser, it-nedbrud, røverier, manglende 

kontrol mm. (Just Andersen, 2017, s. 221). Der er derfor ikke nødvendigvis tale om store 

beløbsmæssige tab af afgørende betydning, men disse sager kan have en uønsket og langsigtet 

effekt på bankens omdømme og ofte føre til større fald i aktiekursen end selve tabet kan berettige. 

Selvom at omdømmerisici ikke er med i selve definitionen af operationelle risici, er det alligevel 

noget der optager afdelingerne, som sidder med operationel styring, da ingen stor finansiel 

virksomhed ønsker dem selv på forsiden for eksempelvis en uberettiget afskedigelse eller en 

svindelsag.  

 

Omdømmerisiko og strategiske risici: 

Omdømmerisikoen er risikoen for, at begivenheder som eksempelvis intern eller ekstern svindel 

skal fører til forringelse af den finansielle institutions omdømme. Her gælder samme konsekvens 

som nævnt ovenfor i punktet operationel risici, hvor begivenhederne måske ikke har den store 

indflydelse på regnskabet, men det kan ramme kunde- og medarbejdertilfredsheden, 

aktiekursudviklingen eller en fremtidig økonomisk konsekvens der kan være svær at måle (Just 

Andersen, 2017, s. 19). Strategiske risici opstår, når en finansiel institution eksempelvis bevæger sig 

ud på nye markeder eller introducerer forretningsområder eller produkter, som de ikke tidligere har 

beskæftiget sig med. 
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Samspil mellem risici: 

Selvom risici kan opdeles i forskellige klasser, er det vigtigt at understrege, at risiciene spiller 

sammen og hurtigt kan sprede sig fra et risikoområde til et andet. Den spredningsrisiko der vil opstå, 

kan eksempelvis stamme fra en bank, som har store tab på deres udlån (kreditrisiko) eller 

investeringsportefølje (markedsrisiko) og dette medfører, at andre banker vil holde igen med at låne 

den bank penge (likviditetsrisiko) (Just Andersen, 2017, s. 19). Det at få integreret disse relationer 

mellem de forskellige risici er en af de store udfordringer i risikostyringen.  

 

Kapitel 8: Lovgivning 

 

8.1 Hvidvaskloven 

Formålet med hvidvaskloven er at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.  

Tilbage i midten af 2007 trådte den nye lov om hvidvask og bekæmpelse af terrorisme i kraft. Denne 

kom på baggrund af den gamle lov, som dog havde mangler i forhold til risikovurdering og 

risikostyring. Hermed er der sket en ændring fra en regelbaseret tilgang til en mere risikobaseret 

tilgang. Ved at indføre regler herom tvinges virksomhederne til at øge indsatsen mod de faktiske 

risikoområder, og dermed undgå at kriminelle misbruger danske virksomheder og det finansielle 

system til hvidvask af penge. Som en konsekvens af dette undgår man også skader på tilliden til det 

finansielle system.  

Hvidvask bliver Jf. hvidvasklovens § 3 defineret som (Folketinget, 2017): 

1. Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der 

er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. 

2. Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde 

efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar 

lovovertrædelse. 

3. Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner. 

 

Hvidvaskloven stiller krav til bl.a. legitimering og risikovurdering af sine kunder, samt underretning 

til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om potentiel økonomisk kriminalitet. 
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En ikke udtømmende beskrivelse af hvidvasklovens krav og forpligtelser ses nedenfor 

(Erhvervsstyrelsen.dk, 2019). Det er vigtigt her at påtale, at virksomheder og personer omfattet af 

loven selv har et ansvar for at skabe et udtømmende overblik over lovens indhold. 

Der skal jf. Hvidvaskloven § 7 foretages en risikovurdering, som tager udgangspunkt i virksomhedens 

eller personens forretningsmodel. Der skal hertil ske en vurdering af de risikofaktorer der er 

tilknyttet kunderne, produkterne, ydelserne og transaktionerne, samt der skal kigges på 

leveringskanalerne, landene og de geografiske områder som forretningsaktiviteterne opererer i. 

Denne risikovurdering skal dokumenteres og der skal løbende ske en opdatering.  

I forlængelse af denne risiko dokumentation skal der jf. Hvidvasklovens § 8 udarbejdes skriftlige 

retningslinjer vedrørende lovens forpligtelser indenfor kundekendskabsproceduren, 

undersøgelsespligten, noteringspligten, samt underretningspligten. Dette skal udmøntes i form af 

politikker, procedurer og kontroller, som skal tages deres udgangspunkt i den foretaget 

risikovurdering jf. § 7. 

Selve kundekendskabsproceduren er en forpligtelse og den omfatter de krav der jf. Hvidvasklovens 

§§ 10-21 er for virksomhederne og personernes oprettelse af forretningsforbindelser. Herunder ses 

der krav til kontrol af identitetsoplysninger for fysiske personer, reelle ejere, klarlæggelse af en 

juridisk persons ejer- og kontrolstruktur samt formålet med forretningsforbindelser.  

Selvom denne procedure godt kan tænkes som værende irriterende og endda i visse tilfælde også 

overflødige for visse kunder, er det dog i juridisk forstand først muligt at ”kende sin kunde” når 

identificeringen er korrekt og der er svaret på en lang række af spørgsmål. Det skal dog nævnes, at 

omfanget i kundekendskabsproceduren varierer alt efter den konkrete risikovurdering på kunden.  

Derudover stilles der krav til, at der skal vises opmærksomhed overfor kunderne og deres 

aktiviteter. Skulle det ske at der skal foretages en yderligere undersøgelse af denne aktivitet, kræves 

det at resultatet bliver noteret og opbevaret jf. Hvidvaskloven § 25. 

Hvis der ved undersøgelsen fremkommer en mistanke, et kendskab eller en rimelig formodning om 

hvidvask eller terrorhandling, skal der omgående ske en underretning til hvidvasksekretariatet jf. 

Hvidvaskloven § 26. Selvom der kun er tale om en henvendelse fra en kunde, udløser dette stadig 

en underretningspligt. 
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De indhentede oplysninger omkring identitet, kontrol, kopi af legitimationsdokumenter, 

registreringer som vedrører §25 skal opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør. 

For virksomheder med 5 ansatte eller derover gælder det, at de skal have en ordning, hvor de 

ansatte gennem en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser af 

hvidvaskloven, også kaldet whistleblower-ordningen jf. § 35. 

Rent strafferetligt indgår hvidvask i straffelovens §290 om hæleri. Her er det muligt at idømme straf 

til fysiske som juridiske personer for hæleri/hvidvask. 

Transaktioner indenfor hvidvask kan inddeles i forskellige former (Statsadvokaten - SØIK, 2015) da 

dette har til formål at ændre identifikationen af det kriminelle udbytte på en sådan måde at det på 

et tidspunkt kan komme til at fremstå som lovlige midler eller aktiver. 

Disse faser omhandler selve den fysiske anbringelse af udbyttet og hvor det er placeret i det 

finansielle system. Herefter kommer sløringen, hvor det gælder om at adskille udbyttet fra dets 

oprindelige kilde igennem finansielle transaktioner, for derpå at tildække revisionssporet og opnå 

anonymitet. Til sidst gælder det om at få integreret midlerne tilbage i en sådan form, at udbytterne 

af midlerne i formuesfæren fremstår som lovlige. 

 

8.2 Den nye hvidvaskstrategi 

På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse om hvidvask i Danske banks estiske filial blev det klart, 

at der var behov for yderligere skærpelser, hvorfor den siddende regering samt Socialdemokratiet, 

DF, SF og Det Radikale Venstre tilbage i september 2018 fremlagde den nye hvidvaskstrategi, der 

skal styrke indsatsen for at bekæmpe hvidvask og anden terrorfinansiering i de danske 

pengeinstitutter.  

Nedenfor ses en oversigt over de væsentligste initiativer i aftalen (ministry of Industry, 2018): 

1. Øget bødeniveau ved overtrædelse af hvidvaskloven, hvilket skal sikre at det danske 

bødeniveau er blandt den absolutte top i Europa. 

2. Fast-track ordning med statsadvokaten for alvorlig økonomisk og international kriminalitet 

(SØIK), hvor meddelelser om mistænkelige transaktioner bliver behandlet. 
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3. En udvidelse af Fit & proper-krav til at inkluderer hvidvaskansvarlige og samtlige 

nøglepersoner i pengeinstitutter.  

4. Krav om at banker og andre udbydere af betalingstjenester udarbejder en politik for sund 

virksomhedskultur. 

5. Krav om dokumenteret opfølgning på henvendelser til virksomhedens whistleblower 

ordning. 

6. Forbud mod at benytte 500€ sedler i Danmark 

7. Undersøge mulighederne for at stramme medvirken-ansvaret i tilfælde af udeladelser eller 

inaktivitet i hvidvaskning af pengesager.  

8. Aktiv dansk deltagelse i det kommende internationale arbejde i at styrke samarbejdet om 

bekæmpelsen af hvidvaskning på tværs af landene.  

 

Med disse skærpelser og initiativer har myndighederne fået bedre værktøjer til at sanktionerer og 

straffe hvidvask inden for den finansielle sektor.  

Ovenpå denne hvidvaskstrategi forpligter regeringen sig til hurtigst muligt at udarbejde forslag til 

nødvendig lovgivning. Samtidig vil der årligt blive gjort status på den effekt der må komme ud af 

hvidvaskindsatsen, samt følge op på om ressourcetilføjelsen hos Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 

er tilstrækkelig, samt ressourcesituationen hos SØIK. Den første status for indsatsen vil komme i juni 

2019.  

 

8.3 Den nye hvidvaskpakke 

Til trods for den nye hvidvaskstrategi, som beskrevet ovenfor, har de seneste sager omkring 

hvidvask i Danmark, som vil blive belyst yderligere i analysen, medfødt et endnu kraftigere ønske 

om at styrke myndighedernes bekæmpelse af finansiel kriminalitet i den finansielle sektor. 

Erhvervsministeriet tager stor afstand til disse sager og kalder det dybt uacceptabelt; det er både 

moralsk forkasteligt og dybt skadeligt for den finansielle sektor og Danmarks omdømme 

(Regeringen, 2019). 

I slutningen af marts 2019 kom den nye hvidvaskpakke, der er udarbejdet af den siddende regering 

og den finansielle forligskreds, og skal sikre en styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet. 
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Hvidvaskpakken er kommet i lyset af bl.a. Danske Bank skandalen i Estland, hvor det blev belyst, at 

Finanstilsynet i den grad har manglet de fornødne værktøjer og ressourcer. Med denne pakke har 

Finanstilsynet fået de redskaber de har manglet til at blive en stærkere kontrolenhed, og derved får 

de mulighed for at lave en mere aggressiv tilsynsmetode og for at reagere hurtigere og mere 

konsekvent, når der er en formodning om hvidvask.  

Ifølge erhvervsminister Rasmus Jarlov, vil dette initiativ hjælpe til ”..at Danmark bliver et af de 

hårdeste tilsyn med finansiel kriminalitet” (Børsen.dk, 2019a), men at dette samtidig ikke garanterer 

at der ikke vil komme flere hvidvask sager for fremtiden.  

Figur 4 - Initiativer mod hvidvask 

 

Kilde: Erhvervsministeriet 

 

Ovenstående figur illustrerer 9 af de 16 initiativer, som den nye hvidvaskpakke består af. Af Disse 

tiltag vil de mest relevante for afhandlingen blive analyseret og diskuteret, heraf de tiltag hvor der 

kan stilles en kritisk vinkel til dem.  
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8.4 Tidslinje over tiltag på hvidvaskområdet 

 

Nedenstående figur viser en tidslinje over de initiativer der er kommet på området inden for de 

sidste 3 år og den skal hjælpe til at skabe et overblik over ændringerne. 

 

Figur 5 - Tidslinje over tiltag 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det starter således ud med en rapport fra FATF i 2016, hvor de undersøger hvordan Danmark klarer 

sig i forhold til deres anbefalinger inden for bekæmpelse af hvidvask. Et halvt år senere i juni 2017 

kommer den nye hvidvasklov, hvor der bliver indført en række stramninger på området i forsøget 

på at mindske risiciene for hvidvask. Et par måneder efter bliver undersøgelsen fra FATF 

offentliggjort, hvor der bliver rettet kritik mod en række punkter omkring bekæmpelsen af hvidvask 

herhjemme. Dette bliver også uddybet yderligere længere nede i specialet. I efteråret 2018 kommer 

der så den nye hvidvask strategi, som skal styrke indsatsen yderligere mod hvidvask med en række 

nye tiltag. Et par måneder efter kommer der en ny rapport fra FATF som omhandler de rettelser til 

deres vurdering af Danmarks bekæmpelse af hvidvask oven på de lovændringer der har været. I 

marts 2019 bliver der indgået aftale om en ny hvidvaskpakke som foretager yderligere 

lovstramninger. 

Der har altså i de seneste 3 år været store ændringer på området omkring bekæmpelse af hvidvask 

hvilket stiller stadig større krav til den finansielle sektor. De mange ændringer på kort tid kan også 

være en indikation på, at politikkerne har ønsket at se forandringer hurtigst muligt og ikke har givet 

pengeinstitutterne den nødvendige omstillingstid. Vores syn på den nye hvidvaskpakke og 

eventuelle reaktionstider til pengeinstitutterne bliver uddybet andetsteds i specialet. 
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Del 3: Analyse 
 

Kapitel 9: Hvilke risici er der forbundet med compliance? 

Når der er tale om lovgivning, så er det sjældent, at reglerne er meget klart og specifikt nedskrevet, 

så der ikke kan opstå nogen tvivl omkring, hvordan lovene skal udføres i praksis. I stedet vil der ofte 

være tale om at lovgivningen er sat sådan op, at der vil være en ramme som man skal holde sig 

inden for. Denne måde at gøre det på, kan derfor gøre, at man forstår lovgivningen forskelligt og 

derfor har forskelligt fokus i forbindelse med implementeringen af lovgivningen. Dette medfører at 

man måske bevæger sig ud i yderområdet af lovgivningen, som kan give problemer i forhold til 

eventuelle sanktioner fra myndighederne, hvilket vil skabe en risiko for banken i forhold til at 

forblive compliant. 

Der kan dog også være risici forbundet med, at man går for meget i dybden med lovgivningen, da 

dette kan medføre, at man implementerer en masse interne regler der gør, at man ender med at 

være ”overcompliant” i forhold til konkurrenterne og lovgivningen. Dette kan have nogle 

konkurrencemæssige konsekvenser for den pågældende virksomhed, som følge af højere 

omkostninger forbundet med de ekstra regler, både ud fra hvad der er budgetteret, men også i 

forhold til at det kan tage længere tid for medarbejderne at udføre det samme stykke arbejde i 

forhold til medarbejdere i konkurrerende virksomheder på grund af ekstra kontroller og yderligere 

interne protokoller. Dette kan gøre, at der er en svær balancegang for compliance afdelingerne 

rundt omkring i bankerne, da man ønsker at være så konkurrencedygtige som overhovedet muligt, 

men man er heller ikke interesserede i at havne i sager, der kan resultere i påbud fra det offentlige 

eller dårlig medieomtale, der kan resultere i at man mister kunder og forretning, samt høje 

bødestraffe afhængig af omfanget af overtrædelserne. 

De finansielle virksomheder har alle sammen forskellige risici, da der er bestemte krav inden for de 

specifikke produkter og serviceydelser der sælges, men der kan også være forskel på 

kundeporteføljen i de enkelte banker (Thomson Reuters Legal, 2019). Ved nye produktgrupper kan 

det også være svært at klarlægge de fornødne regler og kontroller, da der oftest ikke vil være 

lovgivning og tidligere eksempler, der kan indikere, hvordan man skal gribe tingene an og derfor er 

nødt til at prøve sig frem. I sådanne tilfælde vil lovgivningen oftest komme hen ad vejen, og vil 

løbende blive tilpasset, hvilket også kan gøre det svært for bankerne, hvis de ikke får lavet 
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systemerne korrekt fra starten af, så de senere må tilrette systemerne, hvilket kan være 

omkostningstungt.  

Særligt banker, der opererer i flere forskellige lande i forskellige verdensdele, vil opleve de mange 

udfordringer der er forbundet hermed, da der vil være store kulturelle og lovgivningsmæssige 

forskelle, som kan gøre det svært for dem at få implementeret de nødvendige tiltag. Det fremgår af 

de sager, som har været fremme de senere år herhjemme, at det er yderst vigtigt, at man har sat 

sig grundigt ind i, hvilke forandringer der er i det nye land i forhold til her i Danmark. På den måde 

kan man bedst muligt forhindre, at der sker brud på lovgivningen, da det ellers vil have store 

påvirkninger på hvordan kunderne ser bankerne. 

Der er flere af de helt store internationalt førende banker, der alle er blevet sanktioneret med bøder 

(Thomson Reuters Legal, 2019) for overtrædelse af MiFID reglerne ved ikke at rapportere 

mistænkelige transaktioner som de skulle. Vi har dog også flere sager herhjemmefra, hvor bankerne 

kan risikere sanktioner i form af bøder og skærpet tilsyn fra myndigheder i både indland og udland. 

Dette viser, at det er et område, som bankerne både historisk men også i dag kæmper meget med. 

Med den hastighed samfundet bevæger sig med i dag, kan det være en kamp, der er svær for 

bankerne at vinde, hvis ikke de reagerer korrekt ved at få indhentet de områder, hvor de er bagud 

på lovgivningen og bliver bedre til at være hurtige til at omstille sig til de nye regler, der med 

sikkerhed også vil komme fremadrettet, og med en endnu hurtigere udvikling, end vi har set indtil i 

dag. Det vil derfor nok være en god idé for bankerne at tænke forud, så de har taget de fornødne 

forholdsregler, inden de implementerer et nyt produkt, eller hvis der er et område der ikke er 

beskrevet klart i lovgivningen, så enten spørge efter et bindende svar fra myndighederne, eller tage 

sine forholdsregler, så man er sikker på at leve op til de krav der allerede er eller kan komme i 

fremtiden. 

Det er dog ikke kun de eksisterende kunder man risikerer at miste, men også en masse potentielle 

nye kunder, samt ikke mindst eksisterende og nye investorer, der gør, at det potentielt set kan have 

stor indflydelse på aktiekurserne og dermed bankernes værdi. Dette kan gøre det svært for 

bankerne at komme ud af den krise de er havnet i, da det ikke kun er på en parameter, at de er 

ramt, men derimod flere dele af virksomheden og det er derfor ikke en bølge, som bankerne hurtigt 
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kan ride af, men i stedet noget der kan påvirke deres indtægt og vækstpotentiale i adskillige år, hvis 

kunderne og investorerne mister tiltroen til den pågældende bank. 

Et af de væsentlige områder som er vigtig for compliance afdelingen er, at 

overvågningsprogrammerne til hvidvask fungerer upåklageligt. Dette er et af de absolutte 

fokusområder for bankerne, da området er tungt reguleret og der er højt fokus på det fra alle 

interessenter. På trods af at hvidvask burde være et af fokusområderne, så er det ofte på præcis 

dette område, at der er store sager og er derfor et af de områder, der har den største indflydelse på 

om bankerne bliver indblandet i en ny stor sag, der kan give væsentlige økonomiske og 

forretningsmæssige konsekvenser. Dette er en klar indikation på, at hvidvask området kræver 

endnu større opmærksomhed og at compliance afdelingerne er nødt til at få opstillet de nødvendige 

kontroller og tilpasset IT-programmerne, så de til dels præcis kan styre hvem der har adgang til hvad, 

men også så programmerne selv kan overvåge, om der er nogle mistænkelige transaktioner i et 

bestemt område af banken. Disse tiltag vil være med til at give en større kontrol af, hvem der har 

adgang til informationerne, men også så det rent praktisk bliver sværere for personer, der ønsker 

at hvidvaske penge gennem banken, da transaktionerne hurtigt vil blive opdaget og indberettet til 

myndighederne. 

Et andet område som compliance afdelingerne skal være opmærksomme på er, at der kan være 

politiske uenigheder rundt omkring i verden, som kan komplicere hvordan man gør forretninger i 

de enkelte lande. Deutsche Bank er et eksempel på dette, hvor de har udført transaktioner på vegne 

af virksomheder i lande, som var sanktioneret af USA (Thomson Reuters Legal, 2019). I dette 

eksempel endte det med, at Deutsche Bank indgik et forlig med den amerikanske stat om en 

sanktionering på $258.000.000. Bøden blev givet fordi transaktionerne kunne have været undgået, 

hvis medarbejderne havde handlet etisk og moralsk korrekt. Dette kunne løses, hvis der havde 

været en anden kultur i virksomheden, som kan være styret af virksomhedens regler, som er opsat 

af compliance afdelingen. 

 

9.1 Hvordan kan et risk map bruges i forhold til compliance og interne kontroller? 

Et risk map går ud på, at man starter med at identificere sine risici. Når disse risici er fundet, så skal 

man vurdere, hvor høj risiko der er for at disse risici vil blive realiseret, så virksomheden havner i et 
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problem. Derefter skal der laves en plan for, hvordan man skal gribe de fundne risici an og til sidst 

hvad man skal gøre for at reducere risiciene, så man mindsker risikoen for at der skulle ske noget. 

Alle disse risici som pengeinstitutterne står over for skal behandles på den ene eller anden måde. 

Der er forskellige måder til at gøre dette på, men den ene metode er at bruge et risk map til at 

identificere de risici der er. Det kan her godt være svært for pengeinstitutterne at få klarlagt, hvilke 

risici det er som banken møder og der vil også være stor forskel på, hvor store risici der er forbundet 

hermed. Det første skridt i et risk map er at få identificeret de potentielle risici der truer 

pengeinstituttet. I denne branche er der en lang række af mulige risici, hvoraf en dem er compliance 

risici der går ud på, at pengeinstituttet skal overholde gældende love og regler, så de ikke risikerer 

at modtage bøder og sanktioner med mere på grund af overtrædelser. Det er dog også så de ikke 

mister deres omdømme på grund af, at de ikke har været i stand til at overholde lovgivningen, 

interne regler samt øvrige reguleringer (Sultania, 2018). Dette er et risikoområde, der er meget 

vigtigt at få afdækket for virksomhederne, da det ofte er her, at der medfølger store bøder, hvis 

man ikke overholder lovgivningen, som der snart har været en del eksempler på i den senere tid. 

En anden risiko som er stadig stigende for pengeinstitutterne, er cybersikkerheden. Det er en 

forholdsvis ny risiko i forhold til de mere klassiske risici, der blev beskrevet i afsnit 7.3 og som 

pengeinstitutterne har stået over for i tidens løb, som eksempelvis kreditrisikoen. Cybersikkerheden 

kan derfor også være sværere at håndtere, da der ikke er den samme mængde af erfaring på 

området og da det samtidig forandrer sig hurtigt, skal man være rigtig god til at omstille sig for at 

man ikke risikerer, at virksomheden modtager succesfulde hackerangreb. Dette kan forårsage 

meget store konsekvenser for den pågældende virksomhed, som man eksempelvis så med Mærsk 

for et par år siden, hvor store dele af deres IT-system blev lagt ned som følge af et hackerangreb og 

kostede Mærsk mellem 200 og 300 millioner kroner (Børsen.dk, 2017). Hvis der kommer et 

hackerangreb mod en større bank, og de får held med at få kontooplysninger på store kunder med 

sig, så kan det først for alvor få store økonomiske konsekvenser for det pengeinstitut, hvis ikke det 

bliver stoppet meget hurtigt. Derfor er det her et meget vigtigt område for pengeinstitutterne at få 

afdækket deres risici og hvor de skal forbedre sig, da der konstant vil være en stigende tendens til 

at der kan komme hackerangreb mod virksomhederne og der vil hele tiden være nye metoder, som 

man skal være opmærksom på at kunne forsvare sig mod. Ved denne type af risici er det dog ikke 

kun IT-programmerne, som skal være sikrede mod angreb, men alle de ansatte udgør også en risiko 
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i forhold til cybersikkerheden, da de kan få klikket på et forkert link der har været sendt til dem via 

e-mail, der giver hackerne adgang til systemerne den vej igennem. 

Af de mere traditionelle risici som eksempelvis kreditrisikoen er det et område, som bankerne 

historisk set har stor erfaring med, da der ved alle långivninger er en risiko for, at låntager ikke kan 

betale pengene tilbage, som der er lånt. I årene op til finanskrisen havde bankerne ikke taget denne 

risiko seriøst, da økonomien fløj afsted og alle priserne steg, så man var ikke nervøs for at kunderne 

ikke kunne betale deres lån tilbage, da deres bolig med mere var blevet mere værd i mellemtiden, 

så banken ville ikke tabe pengene alligevel. Af den årsag tog bankerne stadig større risici i 

forbindelse med deres långivninger til kunderne, og der var også en stor konkurrence mellem 

bankerne internt om kunderne, hvilket fik bankerne til at konkurrere om kunderne og dermed tvinge 

sig selv til at tage en højere risiko for at kunne få kunderne ind i butikken. Dette udløste at bankerne 

i årene under og efter finanskrisen var meget varsomme omkring deres långivning, da de havde haft 

store tab og konkurser i hele branchen som følge af kollapset på boligmarkedet, hvilket skete fordi 

der var taget alt for høj en risiko i forbindelse med de ydede lån. 

Det er til gengæld et område der er lettere at kontrollere, end det er tilfældet med eksempelvis 

compliance- og cybersikkerheds risici, da det til en vis grad vil kunne løses ved at foretage en række 

stramninger i forhold til de nøgletal, som bankerne kigger på inden de giver låntager sit lån, som 

eksempelvis rådighedsbeløb og gældsfaktor. Ved at sænke hvor høj gældsfaktor en kunde må have, 

så sænker man hvor høj en gæld kunden må have i forhold til den indkomst der er i husholdningen 

og sænker dermed den risiko der er for at kunden ikke har mulighed for at betale lånet tilbage, hvis 

der sker nogle uforudsete hændelser (Mybanker.dk, 2018).  

Dertil har bankerne også en kreditafdeling til at behandle de låneansøgninger, som bankrådgiverne 

sender ind. Ved at skærpe kravene i denne afdeling til hvad der må ydes lån til, vil man også relativt 

hurtigt kunne sætte en stopper for de lån, hvor der bliver taget for store risici. 

Udover disse metoder som pengeinstitutterne internt har mulighed for at gøre brug af, så er der 

også løbende kommet stramninger på området rent lovgivningsmæssigt. Det er blandt andet ikke 

længere muligt at lave en 100% belåning af et hus, som det tidligere har været muligt. Man skal i 

dag således selv have minimum 5% af husets værdi i kontanter for at sikre, at der er en lille smule 

friværdi, hvis huspriserne skulle falde. Dette er også med til at sænke de risici som 
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pengeinstitutterne har i forbindelse med långivning, da jo mere friværdi kunderne har i deres 

boliger, des lavere risici er der, for at pengeinstitutterne kommer til at tabe penge på at yde lånet i 

tilfælde af, at kunderne ikke er i stand til at betale lånet tilbage. 

Når man har fået identificeret de risici der er, så skal man have fundet ud af, hvor høj risikoen er ved 

de fundne emner, så man kan få klarlagt, hvilke emner der skal have den højeste prioritet, da de har 

den højeste sandsynlighed for at skabe problemer fremadrettet. Risici omkring cybersikkerhed vil 

normalt have en høj risiko, da en sikkerhedsbrist i et system potentielt set kan skabe store 

problemer for driften i pengeinstituttet, hvis det af den ene eller anden årsag bryder ned. Det vil 

samtidig ofte også være omfattende, hvis der sker et angreb mod pengeinstituttets IT-systemer, da 

der vil være mange personlige og hemmelige oplysninger som man ikke ønsker at komme ud med, 

da det vil kunne skade pengeinstituttet både i forhold til konkurrenter, men også i forhold til 

eventuelle sanktioner fra de offentlige myndigheder ved læk af persondata. 

De risici der skal vurderes, er både de nuværende risici som virksomheden står over for, men også 

de risici, som man vurderer at virksomheden vil stå over for i fremtiden. Det er de fremtidige risici 

som især er svære at vurdere, hvor høj risiko der er forbundet med dem, da det kan være utrolig 

svært at forudsige hvad der vil ske fremadrettet. Det er især omkring den teknologiske udvikling, at 

det vil være utrolig vanskeligt at forudsige, i hvilken retning teknologien vil gå fremadrettet. Det der 

er det nyeste nye inden for teknologi vil sandsynligvis være forældet om få år og denne konstante 

forandring på den front vil udløse en række af risici, da det vil være svært for forretningen at følge 

med i forhold til de kontroller og regler, der hele tiden må ændres i takt med at udviklingen ændrer 

måden man gør tingene på. 

Dernæst skal man have fundet ud af, hvordan man får kommunikeret de risici man har fundet ud 

internt i virksomheden. Dette kan blandt andet ske gennem oplæring, hvor medarbejderne bliver 

gjort opmærksomme på hvilke risici som virksomheden står over for nu og i fremtiden, så de er 

opmærksomme på disse risici i hverdagen. 

Der skal derudover laves en plan hvor alle risiciene bliver opstillet og der skal i forbindelse med 

denne plan også laves en plan for, hvordan man kan gribe situationen an, hvis et af risiciene skulle 

blive til virkelighed og indtræffe. Eksempelvis, hvis der sker et hackerangreb og man får stjålet en 

række oplysninger, så skal der være en plan for, hvordan man skal agere i forhold til at finde ud af i 
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hvor stort et omfang der er taget oplysninger. Dertil skal man også have fundet ud af hvordan 

sikkerhedsbruddet kunne ske, så man kan forhindre at det vil ske igen. Der skal også være en plan 

for genoprettelse af data, hvis der er slettet en masse data, så det er vigtigt at man har en backup 

der er opdateret, så man hurtigt kan få sine data genoprettet. Et andet eksempel kan være, hvis 

man finder ud af, at der er mistanke om at der er sket hvidvask gennem konti i pengeinstituttet, så 

skal der være en plan klar for, hvordan man skal håndtere situationen fra start til slut i forhold til 

overvågning af konti, indberetning til myndighederne og få samlet den nødvendige information 

sammen til sagen. Dertil skal der klart fremgå, hvordan medarbejderne skal håndtere det i 

dagligdagen i tilfælde af, at de kommer i kontakt med den pågældende kunde, så kunden ikke får 

mistanke om, at personen er blevet indberettet for hvidvask. 

 

9.2 Undgå, eller minimering af risici 

Når man har fået færdiggjort planerne for, hvordan risiciene skal behandles, hvis de indtræffer, så 

skal der kigges på mulighederne for, hvad man kan gøre for at undgå eller minimere de risici der er 

for at det sker. Afhængig af hvilke former for risici, vil der være forskellige løsningsforslag der passer 

til de enkelte risici. Ved langt de fleste af risiciene vil der indføres kontroller og retningslinjer for at 

få bragt risikoen for at der skulle ske noget ned. En meget lavpraktisk kontrol som alle 

pengeinstitutterne herhjemme benytter sig af, er at man kender sin kunde ved at have den 

nødvendige legitimation på personen, så man kan bekræfte at kunden også er den person, som de 

udgiver sig for at være. Dette vil typisk være i form af et kørekort, gyldigt pas, dåbsattest, 

sygesikringskort med mere, som vil blive lagt ind på kunden i pengeinstituttets database. Dermed 

er det muligt for medarbejderne, anset hvilken filial som kunden går ind i at kunne tjekke op på, om 

det er den rigtige person der har adgang til kontiene. Det er en meget simpel kontrol, men som kan 

virke yderst effektivt hvis den bliver opfyldt, da det at kende ens kunder er vigtigt, så man kan se 

hvem det er man har med at gøre og at man har de nødvendige oplysninger til altid at kunne 

identificere kunden, hvis det på et tidspunkt skulle være nødvendigt. Hvis man ikke havde nogen 

informationer på de kunder man har, så ville det åbne op for muligheden omkring, at hvem som 

helst kunne udgive sig for at være kunde og flere forskellige personer ville derfor have mulighed for 

at ind- og udbetale penge fra kontoen. 
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Derudover er der en lang række af kontroller som medarbejderne i pengeinstitutterne skal gøre når 

de har henvendelser fra kunder og ekspederinger, heriblandt at man skal spørge ind til hvor pengene 

kommer fra hvis en kunde vil sætte et stort beløb ind på sin konto. Hvor pengene kommer fra vil 

blive noteret ned og hvis medarbejderen opfatter forklaringen som en løgn, så vil den ansatte 

normalt underrette sin leder omkring hændelsen og der vil derfra kunne tages yderligere tiltag, hvor 

kunden blandt andet kan blive indberettet for hvidvask eller andre former for besvigelser som et 

led i bankernes forsøg på at bekæmpe at de bliver brugt til hvidvask af penge. 

 

Kapitel 10: Sager om besvigelser i den seneste tid 
 

10.1 Hvidvasksagen i Danske Bank 

Danske Bank er et andet eksempel på en bank, som har været ramt af, at der har været en række 

risici som kunne ramme banken negativt, fordi der ikke har været godt nok styr på compliance og 

kontroller, hvilket har åbnet muligheder, der gjorde det muligt at hvidvaske store pengebeløb. 

Denne sag er endnu ikke afsluttet med hensyn til myndighederne, så det er ikke til at vide hvad 

udfaldet bliver, men Danske Bank begrunder deres faldende overskud i 2018 med blandt andet, at 

der har været markant stigende omkostninger i forbindelse med, at de har valgt at styrke deres 

compliance afdeling (Danske Bank årsrapport, 2018, s. 20) og vil styrke den yderligere i fremtiden. 

Når Danske Bank direkte i deres årsrapport vælger at fremhæve compliance som en af årsagerne til 

det faldende overskud, så er det en klar indikation på, at de har hævet budgettet til compliance 

afdelingen væsentligt hvilket sandsynligvis vil komme dem til gode i fremtiden således, at de kan 

undgå disse sager, som den der har været meget fremme i medierne i den senere tid omkring 

hvidvask. Dette har dog også været en nødvendighed for Danske Bank for at vise både kunder, 

aktionærer og øvrige interessenter, at der bliver taget afstand fra det der er sket, og at man gør 

hvad man kan for at styrke organisationen, så det ikke vil være muligt, at der sker lignende ting 

fremadrettet, uden at det bliver opdaget og stoppet. 

Sagen omkring Danske Bank er også et godt eksempel på, at man skal være mere opmærksom, når 

man begynder at lave forretning i et nyt land med en anden kultur, da dette kræver ekstra omtanke 

i forhold til at indføre compliance på en sådan måde, at det også fungerer, så de ansatte i det nye 

land også er motiverede og engagerede i at overholde de opsatte regler og kontroller. Danske Bank 
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vil fremadrettet begynde at bruge compliance som et centralt punkt, når der skal udvikles og 

introduceres nye produkter (Danske Bank årsrapport, 2018, s. 17), da det vil være med til at give en 

solid base i forhold til at opnå et sundt og effektivt finansielt system. 

I forbindelse med Danske Bank sagen bliver der snakket meget omkring ”mistænkelige 

transaktioner”, men hvad ligger der egentlig bag disse mistænkelige transaktioner? Som det er 

tilfældet i Danske Bank sagen i Estland, så bliver der talt om meget store beløb, når hvidvasksagen 

bliver nævnt i medierne, men dette tal afspejler alle transaktioner ind og ud af banken, det vil sige 

at det er inklusiv alle de ”lovlige” transaktioner, der intet har med hvidvask at gøre. Det kan således 

også tælle to virksomheder der begge har været kunde i Danske Bank og lavet handler med 

hinanden. I sådan et tilfælde vil det jo hurtigt løbe op, men ikke have noget med hvidvask at gøre. 

Det samme vil være gældende, hvis der er tale om transaktioner mellem en virksomhed der yder 

kviklån og en bank, selv om transaktionerne vil komme fra mange forskellige personer, hvor der 

også sjældent vil være tale om hvidvask. 

 

10.2 Hvidvasksagen i Nordea 

Der er til gengæld også et andet eksempel, der klart viser et brud på compliance reglerne i en 

virksomhed. Der har her i den senere tid været en stor sag om udbytteskat, som nok også vil 

fortsætte i den kommende tid. Nordea har været indblandet i denne sag, hvor der blandt andet er 

blevet udnyttet en lukrativ dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark havde med Schweiz, til at slippe 

for at betale udbytteskat af de udbytter, som Nordea fik for deres aktier de havde købt i Schweiz 

(Finans.dk, 2018a). Dette loop i lovgivningen udnyttede Nordea ved at købe Schweiziske aktier for 

adskillige milliarder kroner op til datoen for aktieudlodningen for så at sælge aktierne igen kort efter 

og på den måde have fået udbyttet af aktierne og derefter kunne søge om refusion af skatten, der 

var betalt på udbyttet og dermed få udbyttet skattefrit. Denne metode benyttede Nordea sig af på 

franske aktier i årene 2005 og 2006, mens metoden også blev brugt i Schweiz i 2007 og 2008, 

hvorefter der Schweiziske myndigheder afviste at give Nordea refusion for beskatningen af 

udbyttet, da myndighederne anså det som et forsøg på systematisk at udnytte 

dobbeltbeskatningsaftalen, så de fik udbyttet skattefrit. Dette giver problemer i forhold til 

compliance for selvom det ikke lovgivningsmæssigt er ulovligt, da der eksisterede dette loop hul i 

den aftale der var indgået mellem Danmark og Schweiz, så er der tale om, at der er et både etisk og 
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moralsk problem hermed, da målet med denne manøvre som Nordea benyttede sig af, var at få så 

mange penge ud af de europæiske skattemyndigheder som overhovedet muligt. Når det så samtidig 

er chefen for markets afdelingen i Nordea der personligt selv har sagt god for at der blev købt disse 

aktier, så er det i strid med principperne fra Basel komiteen omkring, at ledelsen skal gå foran som 

et godt forbillede for de øvrige medarbejdere. Dette har den daværende chef for Nordea markets 

ikke gjort, og han ser det ikke som værende et stort problem i den manøvre de har udført, da de 

stadig har holdt sig inde for reglerne. Dette medfører, at der bliver sendt et dårligt signal til de øvrige 

medarbejdere om, at det er fuldt ud acceptabelt i virksomheden at udnytte eventuelle huller i 

lovgivningen, selv om det er etisk og moralsk forkert at gøre brug af det.  

Efter Nordea fik udbytteskatten refunderet i 2007, fik de herefter af vide, at de Schweiziske 

myndigheder så det Nordea havde gang i som spekulation i lovgivningen således, at de ikke længere 

ville kunne få refunderet udbytteskatten fremover. Dette forsøgte Nordea så i 2008 at omgå ved at 

oprette en fond der blev forvaltet af Nykredit og igennem denne fond igen købe aktier i Schweiz i 

forsøget på at få udbyttet udbetalt skattefrit, men dette blev afvist af de Schweiziske myndigheder. 

Denne sag kan blive et stort problem for såvel Nordea og Nykredit, da beslutningerne i begge 

virksomheder er truffet på et højt plan og er derfor et rigtig dårligt eksempel for de øvrige 

medarbejdere i virksomhederne, som kan få den holdning til tingene, at det er i orden at gøre det 

på denne måde.  Det er samtidig et rigtigt dårligt signal at sende til både sine kunder og aktionærer, 

men ikke mindst også til den øvrige befolkning, da de fuldt bevidst har forsøgt at snyde med at 

betale skat. Det kan derfor have store konsekvenser at havne i sådan en sag, især når der er tale om 

ledende personer i virksomheden som har stået for at gøre det. 

Sådan en sag her kan have resulteret i, at der er blevet opbygget en utroligt dårlig 

organisationskultur i virksomheden, som jævnfør COSO’s kontrolmiljø er vigtig i forhold til 

adfærden, hvilket kan blive rigtig svært at få vendt, hvis medarbejderne først er begyndt at blive 

”ligeglade” i forhold til de etiske og moralske forhold og udelukkende tænker i kroner og øre. Det 

vil kræve en stor indsats fra både den øverste ledelse samt compliance afdelingen at forsøge, at 

vende situationen til en mere positiv kultur. Dette skal ske gennem en fokuseret indsats, hvor der 

blandt andet skal være fokus på videreuddannelse til de ansatte, så de bliver oplært i bankens 

værdier, men det er også et område der kræver stort fokus i dagligdagen, da det er dér at forskellen 
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skal ske. Denne forskel skal nemlig ses i interaktionen med kunder, aktionærer og øvrige 

interessenter, så de igen føler sig sikre på, at virksomheden også agerer korrekt og på den måde får 

genetableret den tabte loyalitet, som sagen har medført. Men dette er noget der tager adskillige år 

at genopbygge og kræver derfor, at virksomheden er meget tydelig i sin ageren og at man bliver ved 

med at bygge på og forbedre sig på compliance området, så der ikke vil kunne opstå en lignende sag 

i fremtiden. Såfremt det er gjort meget klart, hvordan ledelsen samt de øvrige medarbejdere skal 

udføre deres arbejde, så de handler etisk og moralsk korrekt og overholder de opstillede regler og 

kontroller. 

 

Kapitel 11: Lovgivning omkring compliance  
Kigger man på lovgivningen i forhold til compliance, så er det et område, hvor det er begrænset hvor 

mange paragraffer der direkte relaterer sig til compliance. Dette kan være en del af årsagen til, at 

området skaber forvirring hos virksomhederne, da der ikke er nogen klar linje for, hvordan man skal 

gribe det an, og derfor bærer virksomheden også risikoen for ikke at være compliant med 

lovgivningen. Det store spørgsmål er så på baggrund heraf, om virksomheden har fået styr på, hvad 

compliance er og hvordan man skal bruge det, så det bliver et effektivt og brugbart værktøj for 

virksomheden til at fastlægge mængden af interne kontroller der er nødvendige, samt hvordan man 

skal håndtere øvrige interne og eksterne parametre, som kan påvirke virksomheden, hvis det ikke 

håndteres korrekt. Når man kigger på de sager der er skrevet om oven for, så er der nogle ret klare 

indikationer på, at compliance stadig er et område, som virksomhederne har svært ved at få klarlagt 

og implementeret i den korrekte henseende, eller at der ikke bliver sat penge nok af til, at 

compliance afdelingen kan fungere som den er tiltænkt. 

Denne mangel på regler er også med til at gøre, at begrebet compliance bliver grebet an på mange 

forskellige måder, hvilket kan gøre det besværligt at sammenligne to ellers sammenlignelige 

virksomheders compliance.  Her kan de eksempelvis have forskellige holdninger til, hvad der er de 

væsentligste ting at have fokus på, samt hvordan man skal løse de problemstillinger der opstår 

undervejs i takt med, at virksomheden udvikler sig og at der kommer nye teknologier, programmer 

og produkter. Denne nye viden vil enten kræver ændringer til de nuværende kontroller, men kan 

også åbne op for helt nye problemstillinger, når der er tale om et nyt innovativt produkt, hvor man 

ikke kan vide sig helt sikker omkring, hvordan det vil blive taklet rent lovgivningsmæssigt. 
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Er der tale om et nyt område, hvor der ikke er nogen lovgivning til at understøtte hvad der er lovligt 

og hvad der ikke er lovligt, så er virksomhederne nødt til at tage deres forholdsregler. Danske Bank 

nævner blandt andet i deres årsrapport (Danske Bank årsrapport, 2018, s. 17), at de i dag bruger 

compliance i forbindelse med lanceringen af deres nye produkter både indenlands, men også 

udenlands, hvor det i Finland bliver brugt til, at man sikrer sig, at man lever op til de krav der er i 

MiFiD2 reguleringerne, inden man implementerer en ny investering i Finland. I Danmark er 

compliance blevet brugt i forbindelse med overholdelse af lovgivningen i Persondataforordningen 

omkring, at det skal være muligt for kunderne at få indblik i hvilke oplysninger banken opbevarer på 

dem, samt muligheden for at kunden kan gøre brug af dataportabilitet i tilfælde af, at kunden ønsker 

at benytte en anden bank i stedet, så kan dette nu gøres direkte i deres app til mobiltelefonen, 

hvilket er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Persondataforordningen. 

Hvis man i stedet for at lade dette område været meget åbent for fortolkning og i stedet gjorde det 

mere regelfast, ville man kunne gøre, så der ikke vil være så stor forskel på, hvordan virksomhederne 

griber opgaven an. På den måde kan man skabe en ensartethed, der samtidig vil sikre, at 

virksomhederne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis de vælger at følge disse 

opstillede regler. Dette vil dog ikke nødvendigvis være en let og uproblematisk løsning, da 

virksomhederne i den finansielle sektor i store dele sælger og tilbyder de samme produkter og 

services. Dog er de store banker længere fremme teknologisk end de mindre banker, hvilket vil 

kunne give noget skævvridning i forhold til de nye produkter der kommer på markedet, da man vil 

være nødt til at tilføje og ændre reglerne i takt med disse nye produkter. Dette kan gøre det utrolig 

tungt for både myndighederne, men også for virksomhederne i form af øgede omkostninger og 

opbremsning i innovationen, da der vil være spørgsmålstegn ved, om de nye produkter i realiteten 

vil være lovlige at introducere til markedet, hvis de ender med at falde uden for lovgivningen. 

Der vil altså være tale om en svær balancegang for at få nok lovgivning og regulering på området til, 

at bankernes compliance vil minde om hinanden, men der skal nok stadig være noget spillerum, så 

der er mulighed for en vis grad af tilpasning, så de mindre banker ikke bliver overbebyrdet med 

lovgivning på området til ting, som de ikke har brug for, da de ikke har de samme services, som de 

større banker. Men det vil dog gøre det lettere for eventuelle interessenter at få indsigt i, hvordan 

compliance opgaverne gribes an, såfremt de nødvendige tiltag i forhold til lovgivningen vil være 

indført. 
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Der findes dog i dag allerede noget lovgivning, udover det der er angivet i rapporten fra Basel 

komiteen. Erhvervs- og Vækstministeriet har offentliggjort en bekendtgørelse (Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 2016), hvor der i paragraf 17 er nogle overordnede regler til, hvad en finansiel 

virksomhed som minimum skal leve op til i forhold til compliance. I denne paragraf står der blandt 

andet i stk. 1, at der skal være opsat egnede metoder og procedurer til at opdage og mindske 

risikoen for at virksomheden ikke overholder gældende lovgivning og virksomhedens egne interne 

regler. Der er også angivet, at det er direktionens pligt at sikre, at compliance afdelingen har de 

ressourcer der er nødvendige for at de kan udføre de opgaver de har brug for, at afdelingen besidder 

de korrekte kompetencer og sagkundskab, samt at de ansatte i afdelingen har adgang til alle de 

oplysninger der er nødvendige for at de kan udføre deres opgaver. 

Den sidste del kan man stille spørgsmål tegn ved, hvorvidt virksomhederne har overholdt denne del 

af lovgivningen, da der kan argumenteres for, at de sager der er nævnt på de foregående sider ikke 

ville være sket, hvis direktionen havde været opmærksomme på, at compliance afdelingen ikke var 

i stand til at udføre de opgaver de skulle og at der derfor ikke har været allokeret nok ressourcer til 

området. Danske Bank oplyser i deres seneste årsrapport, at compliance afdelingen får tilført 

betydeligt flere ressourcer, hvilket kan indikere, at bankens ledelse har indset, at der ikke har været 

afsat nok ressourcer af til, at de ansatte i compliance afdelingen har kunnet udføre deres arbejde 

korrekt, og at det kunne have afhjulpet den sag, som banken nu er havnet i. Det viser dog samtidig, 

at de tager konsekvensen af dette ved at opruste afdelingen i så stort et omfang, som de er gået i 

gang med nu. Det vil i forlængelse heraf være svært for såvel virksomheden som myndighederne at 

finde ud af præcist hvor mange ressourcer der skal allokeres til compliance afdelingen. Det vil derfor 

også være svært at løfte bevisbyrden for myndighederne mod virksomheder, som måske ikke har 

afsat nok ressourcer, da det som regel først vil være muligt at opdage den dag der kommer en sag 

frem i medierne om en overtrædelse og selv dér vil det være svært at vurdere, om det er sket som 

en følge af manglende ressourcer, om det er lavet bevidst, eller om det var en fejl som af andre 

årsager ikke kunne undgås. 

Årsagen til at der er begrænset med lovgivning på området skal nok findes i, at det vil være svært at 

lave reguleringer der rammer alle virksomhederne ens, hvilket nok er årsagen til, at der kun er lavet 

en meget overordnet ramme for, hvilke krav der er til virksomhederne heriblandt at det ledelsens 

ansvar, at der er ressourcer nok til, at opgaverne kan udføres. 
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Kapitel 12: Vurdering af Danmarks indsats mod hvidvask 
FATF er et mellemstatsligt samarbejde, som blevet oprettet i 1989 og hvis eneste formål er, at 

fastsætte internationale standarder og sikre en effektiv gennemførelse af lovgivningsmæssige og 

operationelle foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og 

andre relaterede trusler mod det finansielle system (FATF.dk, 2019). FATF har udviklet en række 

anbefalinger, der er anerkendt som værende den internationale standard, der danner grundlag for 

et koordineret svar på de trusler, der er mod det finansielle system og bidrager ligeledes til at sikre 

lige vilkår. Disse anbefalinger kaldes den tekniske compliance, hvor det vurderes, hvorvidt de 

tekniske krav er implementeret hos de enkelte lande ud fra fire punkter; Compliant, Largely 

compliant, Partially compliant og Non-compliant. Derudover, kigger FATF også på hvor effektive de 

foranstaltninger der er implementeret ud fra 11 nøglemål, som et effektivt anti-money laundering 

system skal opnå. Det er interessant at kigge på denne vurdering, da der her kigges på hvor godt de 

definerede mål egentlig bliver opnået.  

Som medlem af FATF indvilliger medlemslandene i at leve op til deres anbefalinger på 

hvidvaskområdet, samt underlægger sig tilsyn af assessorerne hos FATF. Danmark har været 

medlem siden 1991,  

Under deres 3 uger lange tilsyn med Danmark tilbage i november 2016, har de holdt møder med 

bl.a. SØIK, PET, Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og Advokatsamfundet, for på den måde at sikre et 

tilstrækkeligt grundlag for vurderingen. På disse tilsyn analyserer de niveauet for, hvor compliant 

landene heriblandt Danmark, er med FATF 40 anbefalingerne, de 11 punkter for 

effektivitetsniveauet for Danmarks anti hvidvaskning og giver samtidig anbefalinger til, hvordan 

systemet kan blive styrket. Da denne rapport blev udgivet tilbage i 2017, baseret på en analyse 

foretaget i november 2016, var Danmark tæt på dumpekarakter i flere af anbefalingerne.  

 

12.1 FATF’s vurdering af den danske hvidvask indsats 

I analysen kritiserede FATF Danmark for især at have en mangelfuld og generel forståelse for 

hvidvask og den risiko dette kan medføre. I forbindelse med den manglende forståelse, blev det 

også kritiseret, at Danmark ikke havde hverken en national strategi eller nationale politikker, hvilket 

medførte et manglende fælles mål hos de relevante myndigheder. Som en konsekvens af dette 
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kørte efter deres egne prioriteringer, hvor koordinering og samarbejde kun er noget der sker mere 

i ad hoc-opgaver end i det daglige. Herunder er også den manglende risikovurdering på kunderne, 

hvor der i de fleste finansielle institutioner hverken fandtes intern eller ekstern kontrol af de 

risikovurderinger der var gennemført, samt de automatiske overvågningssystemer (FATF, 2018). 

Derudover blev også deres IT-systemer til overvågning af kundernes transaktioner samt manglen på 

uddannelse omkring håndtering af hvidvask krav til medarbejderne kritiseret.  

Den største negative påvirkning på den danske risikovurdering skal ses ved deres manglende 

statistik om forhold, der er relevante for effektiviteten og effektiviteten af deres Anti-Money 

Laundering system. Til gengæld er det positivt i rapporten (FATF, 2017b, s. 5), at Danmark har til 

hensigt at indføre og udvikle en ny national hvidvask risikovurdering i 2017. 

De blev også kritiseret for at den strafferetlige straf på 1,5 års maksimal fængsling for ”almindelig 

hvidvask” er hverken fuld ud forholdsmæssig eller har den ønskede afskrækkende effekt.  

 

12.2 Basels Annex 3 anbefalinger fra FATF 

Basel komiteen hilste FATF-anbefalingerne velkommen i 2003 og har i deres guideline under Annex 

3 (BIS, 2017) nedskrevet en liste over de mest relevante anbefalinger.  

Det er FATF-anbefalingerne, der som primær kilde med 65% danner baggrunden for Basels egen 

Anti-money Laundering index, som sammen med 13 andre indikatorer fra offentligt tilgængelige 

kilder laver en ranking over risikoen for hvidvask og terror finansiering i de 129 lande der er med 

(Basel, 2018, s. 12).  

Ved at kigge på de 14 oplistede anbefalinger kan der ses af Danmarks resultater, i de udvalgte 

omkring hvor compliant de er med anbefalinger, at de fra FATF’s første rapport fra august 2017, 

hvor observationerne er sket fra d. 2-18. november 2016, at de ud af de 14 kun er compliant med 1 

enkelt. Herefter er der 3 de i vid udstrækning er compliant med og de resterende 10 er de kun delvis 

compliant med (FATF, 2017b, s. 12). Dette understreger blot den kritik som FATF har udvist omkring 

Danmarks håndtering af hvidvask og risikoen heraf.  

Ved FATF’s første follow-up rapport fra november 2018 (FATF, 2018) bliver Danmark vurderet igen, 

på baggrund af de nye tiltag som bl.a. den nye hvidvask lov og hvidvaskstrategien. Dette har hjulpet 
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på den generelle score, hvor Danmark i forhold til de 14 mest relevante anbefalinger fra Basel nu er 

helt compliant med 2 punkter, der er 9 punkter hvor de i vid udstrækning er compliant og nu er der 

kun 3 tilbage, som de kun delvis er compliant med.  

Hermed kan det vurderes, at de nye tiltag og den øgede opmærksomhed på området har hjulpet til 

at skabe en endnu større compliance med lovgivningen og de internationale anbefalinger end der 

før hen har været. 

I Basels egen risikovurdering, kaldet AML index, har Danmark opnået en betydelig højere 

risikovurdering for 2018 i forhold til 2017, og er i samme periode røget ud af top-10-listen og i stedet 

landet på en 16. plads (Basel, 2018, s. 5) over risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Baggrunden 

for dette ligger i FATF’s evalueringsmetoder, der ikke kun måler den tekniske overensstemmelse, 

men faktisk endnu vigtigere måler effektiviteten af de tiltag der er implementeret. 

Det er bl.a. Danske Bank skandalen, der bekræfter, at der er store problemer med effektiviteten i 

de lande der egentlig er betragtet som lav-risiko lande, som bl.a. Danmark er. Dette afspejler, at 

Danmark er stærkest på den tekniske compliance, men at de kæmper med effektivt at gennemføre 

lovkravene.  Der kigges i det følgende afsnit på FATF’s vurdering af effektivitetsniveauet for at holde 

det op mod den tekniske compliance.  

 

12.3: FATF’s effektivitets niveau i Danmark 

I dette afsnit kigges der på effektiviteten af de tiltag der er implementeret i Danmark og som ligger 

til grund for den dårligere rangering, som beskrevet ovenfor. Effektivitetsvurderingen afviger basalt 

fra den vurdering der kommer fra den tekniske overensstemmelse, da denne søger at vurdere 

hvorvidt gennemførelsen af FATF-anbefalingerne er tilstrækkelige og identificerer omfanget af 

landets resultater, for at sikre et robust system indenfor hvidvask og terrorfinansiering. Effekten af 

effektivitetsvurderingen er derfor i hvor høj grad den juridiske og institutionelle ramme producerer 

de forventede resultater.    

Her bliver der inddelt i 4 punkter alt efter om der er højt niveau af effektivitet (HE), stort niveau af 

effektivitet (SE), moderat niveau af effektivitet (ME) eller lavt niveau af effektivitet (LE). 
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Nedenfor ses, hvordan Danmark klarer sig indenfor de 8 opstillede mål, der skal være opfyldt for at 

få et højt niveau af effektivitet, samt FATF’s anbefalinger til, hvordan de kan forbedre sig til at opnå 

dette niveau under hvert enkelt. 

Det skal bemærkes, at IO 9, IO 10 og IO 11 er ikke taget med i denne afhandling, da disse omhandler 

terrorfinansiering, hvilket ikke indgår i afgrænsningen af problemfeltet. 

Samtidig er de ikke-finansielle aktiviteter ikke videre uddybet i følgende afsnit. De ikke-finansielle 

aktiviteter inkluderer bl.a. Kasinoer, valuta- og veksel kontorer, advokater, revisorer og 

ejendomsmæglere. 

 

IO1 – forståelsen af hvidvask og terrorfinansierings risikoen 

Hvidvaskning af penge og terrorfinansiering skal forstås, gennem tiltag, der koordineres indenlandsk 

for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og spredning. Danmarks 

resultat: ME 

FATF mener, at Danmark bør revidere deres risikovurderingsmetode til den nye hvidvasklov, som 

blev fremlagt i juni 2017, herunder at de skal tilføje yderligere kilder til den risikoinformation der 

skal vurderes. Samtidig mener de, at myndighederne bedre skal kommunikere oplysninger omkring 

hvidvask risiko til de finansielle institutioner. 

Ud fra de resultater som Danmark før fra risikovurderingen inden for hhv. hvidvask og terror 

finansiering, mener FATF, at de bør udvikle og gennemføre nationale anti hvidvask politikker og 

herefter udvikle en klar strategi for at løse de identificerede risici. Danmark skal styrke sit 

indenlandske samarbejde til bekæmpelse af hvidvask og de bør regelmæssigt gennemgå deres 

politikker og strukturer for at belyse om der er områder der vil kræve en yderligere forbedring. 

I tilblivelsen af rapporten for Danmark blev de kritiseret for manglende statistik om hvidvask og 

terrorfinansiering, og derfor anbefales det af FATF at de indfører mekanismer, som kan indsamle et 

bredere sæt af statistikker, hvilke vil gøre det muligt at vurdere den overordnede aktivitet bedre 

indenfor området.  

 



Side 62 af 121 
 

IO2 – Levere konstruktiv og rettidig gensidig juridisk assistance og udlevering 

Internationalt samarbejde leverer passende information, finansiel efterretning og bevismateriale og 

letter handlingerne mod krimelle og deres aktiver. Danmarks resultat: SE 

Danmark har generelt en solid retlig ramme for alle former for internationalt samarbejde og der 

hvor der ikke findes en retlig ramme for at yde juridisk bistand, der anvender myndighederne 

tilsvarende dansk lovgivning. 

Systemet til gensidig retshjælp og udlevering mellem nordiske lande og EU-lande ser ud til at sikre, 

at både hvidvasklovens krav og udlevering kan leveres i rette tid. I betragtning af anmodninger fra 

nordiske lande og EU-lande sendes direkte til fuldbyrdelsesmyndigheden og ikke tragtes gennem 

den centrale myndighed, er det vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad Danmark responderer på disse 

anmodninger. Evalueringsholdet modtog dog positiv feedback om samarbejdet fra partnerlandenes 

jurisdiktioner, herunder fra ikke-EU / nordiske lande. 

Hvidvasksekretariatet og PET engagerer sig effektivt med deres udenlandske kolleger, dog er 

antallet af udenlandske forespørgsler fra hvidvasksekretariatet imidlertid faldet siden 2013 som 

følge af ressourceunderskuddet identificeret længere nede i IO.6. 

Mens Finanstilsynet ser ud til at have et stærkt samarbejde med sine EU- og nordiske kolleger, har 

det begrænset samarbejde med tredjelande, da det kun kan udveksle oplysninger på grundlag af en 

international samarbejdsaftale. Endvidere kan Finanstilsynet ikke foretage henvendelse på vegne af 

udenlandske kolleger, som begrænser dets evne til at samarbejde. Finanstilsynet kan dog foretage 

en inspektion efter anmeldelse fra udenlandske modparter, og hvor der findes aftaler om udveksling 

af oplysninger, kan det udveksle resultatet af inspektionen.  

FATF’s anbefalinger til Danmark er, at de skal styrke hvidvasksekretariatets ressourcer for at 

forbedre deres evne til at udveksle finansiel information og give feedback til sine udenlandske 

modparter. De bør samtidig træffe de nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt for 

Finanstilsynet at foretage henvendelser på vegn af sine udenlandske kolleger i forhold til hvidvask 

og terrorfinansierings-spørgsmålet. 
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De bør styrke deres hvidvasklovs statistikker for at inkludere indgående og udgående anmodninger 

til EU og Norden. På dette område bør Danmark også gøre en indsats for at registrere den 

underliggende kriminalitet og den tid, det tager at reagere på anmodningen.  

 

IO3 - Tilsyn 

Tilsynsførende superviserer, overvåger og regulerer finansielle institutioner passende for at 

overholde kravene indenfor hvidvask og finansiel terrorisme, som står i rimelighed til deres risici. 

Danmarks resultat: LE 

Den retslige begrebsramme giver generelt robuste licens -og registreringskrav. Der er dog 

betydelige bekymringer over tilgangen til tilsyn og overvågning, hvilket er meget begrænset. 

Mængden af de tilsynsbeføjelser og værktøjer tilsynsmyndighederne benytter til at håndhæve 

compliance delen er meget lille. Der er således et væsentligt fokus på henvisning til PET og 

retsforfølgning som vejen frem mod at sikre overholdelse/compliance. 

Indenfor de finansielle institutioner bruges der en kombination af såkaldt off-site og on-site tilsyn. 

Frekvensen, omfanget og intensiteten af hvidvask-tilsynet synes utilstrækkeligt og omfanget og 

dybden på de foretagende inspektioner er ikke forenelige med risiciene. Dette afspejler manglen på 

en konsekvent metode samt den alvorlige mangel på ressourcer til rådighed for hvidvask tilsynet. 

Den sidstnævnte er forværret af den høje omsætning af personale i Finanstilsynet og manglen af 

formel træning og uddannelse. Derudover forværrer det yderligere tilsynet med de manglende 

egnede IT-systemer eller værktøjer til at analysere, udsende og gemme information.  

Mens der er givet nogle tilbagemeldinger om overholdelse af hvidvask kravene, klagede de fleste 

overvågede afdelinger om manglen på feedback, herunder tendenser og typologier og manglende 

engagement med tilsynsmyndighederne.  

Selvom Danmark har identificeret sektoren inden for penge- eller værdioverførsler som høj risiko i 

den nationale tilsynsmyndighed, er der kun få tilsyn med det omfattende netværk af agenter, der 

er anmeldt til Finanstilsynet i henhold til EU’s betalingsdirektiv, som udgør en stor del af sektoren. 

Desuden er håndhævelsesforanstaltninger til at løse risikoen fra uautoriserede afsendere, på trods 

af licenssystemet, utilstrækkelige.  
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Det anbefales fra FATF, at Danmark øger deres tilsynsressourcer hos Finanstilsynet og 

Erhvervsstyrelsen for at muliggøre passende on-site og off-site tilsynsforanstaltninger svarende til 

den identificerede risiko i Danmark og størrelsen af landets finansielle sektor, samtidig med at der 

sikres passende systemer og værktøjer, som bliver etableret for at muliggøre mere effektiv 

risikobaseret hvidvask tilsyn. Der skal især tages højde for passende IT-systemer og værktøjer til 

analyse, udsendelse og opbevaring af oplysninger vedrørende tilsyn. Det bør også overvejes, om en 

større integration af hvidvask tilsynet med andre tilsynsansvar inden for de kompetente 

myndigheder vil muliggøre en mere effektiv anvendelse af dygtige operationelle ressourcer. 

Tilsynsmyndighederne bør herefter uddybe deres forståelse af hvidvask risici og gennem 

risikoreducerede foranstaltninger, sikre at deres risikovurderings matrix indeholder relevante 

hvidvask risici identificeret gennem egne risikovurderinger og andre kilder til risikoinformation og 

overvåge implementeringen af hvidvask forpligtelserne ved hjælp af en virkelig effektiv 

risikobaseret tilgang. 

Den finansielle tilsynsfører i Danmark bør øge deres indsats for at fremme en bedre forståelse blandt 

de overvågede enheder af hvidvask risici og deres forventning til implementering af den 

risikobaserede tilgang til styringen af hvidvask inden for den finansielle og ikke finansielle sektor, og 

samtidig sikre at denne opdaterede risikovurdering afspejles i deres interne risikovurdering. Dette 

kan også opnås ved at give bedre vejledning og anden information vedrørende både hvidvask risiko 

og krav, som er fastsat i hvidvaskloven, og gennem tættere engagement med de dækkede enheder 

og deres brancheforening.  

Tilsynsmyndighederne bør sikre, at den finansielle institution anvender passende foranstaltninger i 

forhold til screeningen af politisk udsatte personer (PEP) og udstedelsen af retningslinjer for, 

hvordan man strukturerer løbende overvågning af kunderne. Tilsynsførende bør fremme 

erhvervelse eller udvikling af passende automatiserede systemer til transaktionsovervågning og 

alarm generation.  
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IO4 – forståelsen af hvidvask og terror finansiering 

Finansielle institutioner og ikke-finansielle anvender passende anti-hvidvask og terror finansierings 

forebyggende foranstaltninger i overensstemmelse med deres risici og rapporterer mistænkelige 

transaktioner. Danmarks score: LE 

Generelt set, er der en utilstrækkelig forståelse for risiko og en svag implementering af anti-hvidvask 

foranstaltninger i næsten alle segmenter af den finansielle sektor, herunder de store hovedbanker. 

De risikovurderinger, som er foretaget af de finansielle institutioner, er generelt ikke omfattende 

nok og dækker ikke alle aktiviteter, produkter og tjenester, hvilket resulterer i utilstrækkelig 

gennemførelse af forebyggende foranstaltninger. Her ses et betydeligt antal mangler i den danske 

retslige ramme, hvilket negativt påvirker effektiviteten af det overordnede regime. 

Der er mangel på passende formildende foranstaltninger, som i praksis anvendes af de finansielle 

institutioner i højere risikosager og intern kontrol. Dette fremgår af den betydelige andel af 

inspektioner, der fandt overtrædelser (FATF, 2017a, s. 87). 

Ledelsen ser ud til at have lav prioritet af hvidvask og som følge heraf, er hvidvask ikke integreret i 

virksomhedskulturen i de danske finansielle institutioner og der er mangel på eller utilstrækkelig 

hvidvask-bevidsthed og ekspertise, ofte som følge af utilstrækkelig træning eller mangel på 

tilsynsvejledning med fokus på risici, tendenser og typologier. Rapporteringsniveauet ved 

rapportering af mistænkelige transaktioner varierer på tværs af finanssektoren og kvaliteten af 

rapporterne skal forbedres.  

Både de finansielle og ikke-finansielle institutioner skal sikre, at de foretager regelmæssige interne 

risikovurderinger, som tager højde for arten og størrelsen af deres individuelle aktiviteter, typer af 

kunder, produkter og tjenester. Disse interne risikovurderinger bør suppleres med oplysninger 

modtaget fra relevante myndigheder om hvidvask. De finansielle institutioner med udenlandske 

filialer og agenter bør styrke deres indsats for bedre at kunne begrænse deres risici indenfor 

hvidvask.  

Hele sæt af hvidvask krav bør sikre at disse bliver gennemført effektivt og at der indføres 

skræddersyede overvågningsværktøjer og -systemer samt uddannelsesprogrammer. Derudover bør 

de finansielle institutioner og deres brancheforening deltage i regelmæssig høring, koordinering og 

dialog med tilsynsmyndighederne, så der er bedre forståelse for risiciene indenfor hvidvask på 



Side 66 af 121 
 

begge sider samt deres forpligtelser heri. De bør være opmærksomme på nye sårbarheder og nye 

risici, der især kan ses i relation til nye og mere sofistikerede teknologier, tjenester og produkter. 

 

IO5 - Offentlig tilgængelighed af oplysninger om oprettelse og typer af juridiske personer og aftaler  

Juridiske personer og ordninger er forhindret i misbrug til hvidvaskning af penge eller finansiering 

af terrorisme, og oplysninger om deres retsmæssige ejerskab er tilgængelige for kompetente 

myndigheder uden hindringer. Danmarks score: ME 

Danmark har et omfattende system til registreringer af både personlig og juridisk 

ejerskabsinformation, som hjælper med at forhindre misbrug og spore et gunstigt ejerskab af 

danske virksomheder. Systemerne er innovative, tilgængelige for offentligheden og udnyttet til at 

forstå sårbarheder. Adgang til passende og præcise grundlæggende og juridiske 

ejerskabsoplysninger om de fleste typer juridiske personer gennem CVR er let og hurtigt.  

Gunstige ejerskab er relativt let at spore gennem CVR, hvis der ikke er tale om udenlandsk ejerskab 

eller kontrol. Hvis der dog er tale om et gunstigt ejerskab, som er mere komplekst eller involverer 

udenlandske personer, lovligt eller ej, så er det betydeligt vanskeligere. Tilliden er til at 

rapporteringsenhederne indsamler nyttig ejerskabsinformation og her er spørgsmålene i IO.3 og 

IO.4 relevante.  

De kompetente myndigheder forstår i vid udstrækning hvidvask risici og sårbarhederne i de juridiske 

forretningsstrukturer og har lagt stor vægt på tilsyn med virksomheder. Dette afspejles imidlertid 

ikke i en tilstrækkelig forståelse inden for rapporteringsenheder af disse risici og sårbarheder. 

Foranstaltninger til at anvende effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner over for 

personer, der er i strid med krav til grundlæggende eller gavnlige ejerskab eller andre oplysninger, 

har været meget begrænset.  

Det anbefales, at Danmark bør gennemføre sin plan om at revidere det nye register efter udgangen 

af oktober 2017 med henblik på at afgøre, om der er sket en effektiv gennemførelse, og om 

sanktionerne for manglende registrering er tilstrækkelige, herunder overvejelse af muligheden for 

at indgå en forpligtelse til ikke-registrering af retmæssige ejere.  Derudover burde Danmark 

medtage alle virksomheder i kravene til registrering i CVR. 
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Der bør anvendes afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner af tilsynsmyndighederne for 

krænkelse af krav for at give oplysninger om grundlæggende og gavnlige ejerskab. 

De kompetente myndigheder bør gennemføre opsøgende aktiviteter især for advokater og 

revisorer, for at fremme større opmærksomhed omkring risici og sårbarhed i juridiske 

forretningsstrukturer og forpligtelser til at sikre et godt ejerskab. 

De bør samtidig gennemføre en vurdering af risikoen for misbrug af lovlige aftaler i Danmark og 

bruge vurderingen til at informerer anvendelsen af passende formildende foranstaltninger.  

 

IO6 – anvendelse af finansiel intelligens og andre informationer 

Finansiel efterretning og alle andre relevante oplysninger anvendes hensigtsmæssigt af kompetente 

myndigheder til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Danmarks score: ME 

Manglen på menneskelige ressourcer hæmmer den effektive funktion af hvidvasksekretariatet, 

hvilket også mangler en vis form for operationel uafhængighed, da de ikke har et selvstændigt 

budget og måske deraf ikke selv ansætter nye medarbejdere eller forbedrer IT-infrastrukturen uden 

at dette bliver godkendt af SØIK.  

FATF anbefaler, at der bør gives en tilstrækkelig uafhængighed samt ressourcer til 

hvidvasksekretariatet således at de kan foretage relevante omfattende analyser, samt forbedre 

udvekslingen af oplysninger mellem hvidvasksekretariatet og finansielle tilsynsmyndigheder.  

Derudover anbefales det at Danmark prioriterer at benytte sig mere af finansiel intelligens til 

udøvelsen af undersøgelser indenfor hvidvask og sporing af aktiver, hvilket også kan bistå 

tilsynsmyndighedernes tilsynsaktiviteter 

 

IO7 – hvidvask undersøgelse og retsforfølgning  

Hvidvaskforbrydelser og aktiviteter undersøges, og lovovertrædere bliver retsforfulgt og underlagt 

effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner.  Danmarks score: ME 
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Ved FATF’s besøg var myndighederne ude af stand til at fremlægge statistikker, som skelner mellem 

opgørelser, retsforfølgelser og domme i forbindelse med hvidvask og traditionel håndtering af 

forbrydelser med stjålne varer som f.eks. cykler. 

Den strafferetlige straf på 1,5 års maksimal fængsling for almindelig hvidvask er ifølge FATF ikke 

afskrækkende eller forholdsmæssig stor nok i forhold til den begåede handling ved hvidvask.  

Det anbefales at Danmark prioriterer undersøgelsen og retsforfølgning af alle typer hvidvask i 

overensstemmelse med landets risici, herunder alvorlige hvidvask, stand-alone hvidvask og hvidvask 

som involverer juridiske personer. De juridiske sanktioner bør øges for almindelig hvidvask for at 

sikre, at dens sanktionsordning er afskrækkende og at der samtidig tages skridt mod at sikre at 

denne også bliver anvendt i det praktiske. 

Derudover bør der blive indsamlet og vedligeholdt et bredere omfang af hvidvask statistikkerne end 

nu, hvor også informationer omkring den løbende udvikling indenfor den nationale risikovurdering 

på hvidvask kan foreligge og dermed gøre det nemmere at tildele ressourcer hvor det er nødvendigt. 

 

IO8 - konfiskering 

Indtægter og redskaber til kriminalitet konfiskeres. Danmarks score: ME 

Danmark har generelt en solid retlig ramme, hvor myndighederne kan tillade sig at pålægge den 

sagsøgte en byrde i form af at indefryse, beslaglægge og konfiskere aktiver for at bevise den legitime 

oprindelse af disse.  

De data og kvalitative oplysninger der er forelagt FATF giver udtryk for at myndighederne har haft 

nogle betydelige succeser med denne metode og at de træffer effektive handlinger ud fra de enkelte 

situationer. I det forelagte kan det også ses at der bliver foretaget et betydeligt antal 

konfiskationsordrer på ca. 1.100 stk. i gennemsnittet til en værdi af ca. 16 mio. Euro om året  (FATF, 

2017a, s. 40). Dog er selve inddrivelsen beskeden på kun ca. 20% af det konfiskerede beløb, hvilket 

ligner at de opnåede resultater kun er moderate effektive, hvorfor der er plads til forbedringer.   

Det anbefales, at Danmark gennemgår deres system for at finde frem til, hvorfor de opnåede 

resultater kun er moderate effektive, samt undersøge spørgsmålene hvordan og hvorfor 

resultaterne opnås og se hvilke ressourcer der bliver anvendt til dette formål.  
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Danmark bør samtidig udvikle deres nationale strategi eller politik indenfor konfiskation, samt 

yderligere forbedre uddannelsen for politiet. 

 

12.4: Diskussion om FATF’s anbefalinger mod de tiltag der er foretaget 

Med Danmarks nye hvidvaskstrategi bliver en stor del af anbefalingerne fra FATF’s rapport (2017) 

opfyldt. Ifølge den nye follow-up rapport fra november (2018) som FATF har foretaget på Danmarks 

tekniske compliance indenfor de 40 anbefalinger, som de kommer med, der er det kun på 8 punkter 

at Danmark har formået er øge deres rating fra partially compliant til largely compliant. Denne 

stigning er kommet i takt med indførelsen af den nye hvidvasksstrategi, der blev indført i oktober 

2018. Det kan derfor diskuteres, om den nye hvidvaskpakke er kommet til i lyset af deres lave score 

og manglende compliance med FATF-anbefalinger omkring hvidvask. 

Ved at kigge på deres score over hvor effektive deres initiativer er, viser det, at til trods for at 

Danmark blandt andet benytter FATF-anbefalinger og risikovurderinger, er der ikke på nogle af de 

11 punkter, hvor Danmark når den højeste score. Derfor er der stadig brug for at FATF holder endnu 

et follow-up visit, da de stadig er rangeret Partially compliant på 9 anbefalinger ud af 40, og deres 

effektivitet er rangeret enten lav eller moderat effektiv på 7 ud af de 11 punkter.  

Med indførelsen af Hvidvask pakken i marts opfylder Danmark, eller i hvert fald statuerer de, en 

bedre forståelse for risikoen inden for hvidvask, som Danmark er blevet kritiseret meget for gennem 

FATF anbefalinger at mangle. Derudover opfylder områderne i hvidvaskpakken som; tilføjelse af 

flere værktøjer, kompetencer og ressourcer til at gribe ind og løse opgaver, et tættere samarbejde 

mellem myndigheder, en mere offensiv og opsøgende kultur i tilsyn med bankerne og bedre analyse 

af information og data, mange af de punkter hvor Danmark har scoret lavt både på den tekniske og 

effektive compliance.  

Det bliver derfor interessant at se ved den næste follow-up rapport og vurdering af hvor effektivt 

implementeringen af disse tiltag reelt set har været, eller om der blot er tale om en formel 

opfyldelse af krav, fordi Danmark er ivrige efter at statuere et godt eksempel inden for hvidvask og 

vise en mere afskrækkende metode ovenpå de nævnte skandaler der har været inden for den 

finansielle sektor. 
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Kapitel 13: Den nye hvidvaskpakkes indflydelse på den finansielle sektor 

Der er pr. 27. marts 2019 vedtaget en aftale omkring en ny hvidvaskpakke i Folketinget 

omhandlende at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet, efter der tilbage i juni 2017 blev indført 

den nye hvidvasklov, som i forvejen stillede større krav til bankerne i forhold til den tidligere 

lovgivning. Det virker nærmest forhastet, at der ikke en gang to år efter hvidvaskloven blev indført 

er brug for en ny hvidvaskpakke, med ændringer som kommer til at påvirke pengeinstitutterne i 

dagligdagen. Der er dog heller ikke på nuværende tidspunkt nogen information omkring, hvornår 

denne hvidvaskpakke træder i kraft. Det kan således eksempelvis være, at det er noget der løbende 

træder i kraft, da man må forvente at pengeinstitutterne er nødt til at have en omstillingsperiode 

for at kunne være compliant med disse nye krav. Til sidst i aftalen nævnes det, at aftalen forventes 

at få fuld effekt inden for et par år, men ikke noget konkret om nogen dato (Regeringen, 2019, s. 

11). Derfor kan det også virke forhastet, at man senest primo 2021 vil iværksætte en evaluering af 

de rammer, er nu er lavet for at bekæmpe finansiel kriminalitet. 

Hvis man kigger på en anden sektor, som tidligere har gået igennem en stor lovmæssig forvandling, 

så har revisionsbranchen i årene efter finanskrisen fået en lang række af lovændringer. De sidste 

ændringer til Revisorloven træder først i kraft pr. 1. januar 2020, så det har altså taget siden 

finanskrisen at få disse lovændringer på plads og få dem implementeret. Set i dette lys virker disse 

konstante nye tiltag mod pengeinstitutterne som yderst forhastede og det vil uden tvivl blive svært 

for pengeinstitutterne at følge med, så de forbliver compliant i forhold til lovgivningen. Havde man 

grebet det an på samme måde, som man har gjort i forhold til Revisorloven, så ville det give 

pengeinstitutterne bedre muligheder for at finde de bedst mulige fremgangsmåder til at få 

implementeret de nye regler, samtidig med at det ville give Finanstilsynet bedre mulighed for at få 

planlagt, hvordan de egentlig skal håndtere disse nye tiltag, som de har fået til opgave at undersøge 

og behandle korrekt. 

Den nye hvidvaskpakke går blandt andet ud på, at Finanstilsynet får tilført et stort millionbeløb 

ekstra i ressourcer, for at Finanstilsynet har mulighed for at blive en stærkere kontrolmyndighed, 

med meget bedre muligheder for at gribe ind over for bankerne med sanktioner og samtidig får 

Finanstilsynet muligheden for, at træde ind i bankerne og følge med i hvordan tingene fungere på 

dagligdags basis, hvis de finder det nødvendigt i forbindelse med en mistænkning omkring hvidvask 

og øvrige finansiel kriminalitet. 
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Herudover åbner hvidvaskpakken op for, at Finanstilsynet får større muligheder for at udstede 

administrative bødeforelæg (Regeringen, 2019, s. 3), hvor det blandt andet vil være muligt at 

udstede bøder for overtrædelse af centrale dele af hvidvaskloven, herunder underretningspligten 

og kendskabet til sine kunder. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke vedtaget noget håndgribeligt 

om hvilke overtrædelser af hvidvaskloven der skal åbne op for muligheden for at udstede bøder til 

pengeinstitutterne. 

I forlængelse heraf bliver der foretaget markante stramninger i forhold til de sanktionsmuligheder 

der vil være i tilfælde af, at der bliver givet urigtige oplysninger til Finanstilsynet og de øvrige 

myndigheder. Indtil nu har strafferammen på dette være fængsel i 4-6 måneder, men med den nye 

hvidvaskpakke bliver der givet mulighed for, at personer der er tilknyttet en finansiel virksomhed 

kan straffes med fængsel i op til 2 år (Regeringen, 2019, s. 6–7), mens der for ledelsesmedlemmer i 

SIFI-institutterne, som herhjemme er de store danske banker, vil være en strafferamme på op til 3 

år, altså en stramning der giver ca. 5 gange så lang tids fængsel i forhold til før. 

Man kan undre sig over, hvorfor der pludselig skal være denne jagt på ansatte i pengeinstitutterne 

med hårde fængselsstraffe for noget, der i det store hele går ud på, at der er givet urigtige 

oplysninger til en myndighed. Selvfølgelig skal der være en straf for ikke at give de korrekte 

informationer til myndighederne og på den måde skjule oplysningerne, men blot at øge 

fængselsstraffen for det virker ikke ordentligt gennemtænkt, da der alt andet lige må være bedre 

måder at straffe de pågældende ansatte på end en fængselsdom. En anden måde at straffe disse 

ansatte på kunne være, at der blev indført et påbud om, at de ikke måtte være ansat i en virksomhed 

i den finansielle sektor, eller ikke have en ansættelsesstilling der vedrørte indberetning til 

myndighederne. 

Det er også opsigtvækkende, at det kun er den ene part i håndteringen af disse sager, der står til at 

modtage sanktioner, da det er pengeinstitutterne der bærer den fulde risiko i tilfælde af, at der sker 

finansiel kriminalitet i virksomheden. I Danske Banks sag i Estland er det Danske Bank der har det 

fulde ansvar for alt hvad der er sket, selv om der kan argumenteres for, at både de danske og estiske 

myndigheder også bærer en del af ansvaret, da de igennem årene blev advaret fra flere forskellige 

aktører i branchen, men valgte ikke at undersøge sagerne til bunds. Hvis der skal være sanktioner 

til Danske Bank i denne sag, bør der i et vidst omfang også falde sanktioner til myndighederne, da 
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de også har været involveret i, at sagen har vokset sig så stor, som den har. Det vil dog være svært 

at sanktionere offentlige institutioner på samme måde, som man kan gøre med en privat 

virksomhed, men hvis man kan gå efter at straffe enkeltpersoner i den private virksomhed, kan det 

overvejes om dette i en eller anden form også skulle være muligt mod enkeltpersoner i det offentlige 

i det omfang, som de har været indblandet og at myndigheden muligvis også kan ifaldes et 

erstatningsansvar. 

I aftalen vil man fra myndighedernes side også have en mulighed for at pålægge ledelsen i 

pengeinstitutterne et udvidet erstatningsansvar til trods for, at Højesteret i en dom har fundet frem 

til, at der ikke er noget der lægger til grund for, at der skulle gælde et udvidet erstatningsansvar for 

ledelsen i den finansielle sektor. Myndighederne vil i forlængelse heraf gøre det muligt at fratage 

en eventuel fratrædelsesgodtgørelse, som en leder skulle modtage for at fratræde i et pengeinstitut, 

der har været involveret i finansiel kriminalitet som eksempelvis hvidvask. Man kan stille 

spørgsmålstegn ved, om dette er et område som myndighederne skal involvere sig i, da det i 

princippet vil være sådan, at de har mulighed for at bestemme, om en ansat skal modtage en gage 

fra sin private arbejdsgiver eller ej. Dette vil også gælde, selv om den pågældende ansatte ikke har 

noget personligt ansvar over for de ulovlige ting, der er foregået i virksomheden. At den nye 

hvidvaskpakke åbner op for muligheden for at dømme en uskyldig person er bekymrende, da dette 

ikke skulle kunne lade sig gøre, da det kun burde være de involverede parter, der kunne dømmes. 

Som Jesper Rangvid udtaler til Børsen (Børsen.dk, 2019b), så virker det meget bemærkelsesværdigt, 

at man kan blive erklæret skyldig fordi man leder en virksomhed i den finansielle sektor, hvor der 

opstår problemer og selv om det ikke er noget man selv er indblandet i, så på baggrund heraf kan 

man miste en eventuel fratrædelsesgodtgørelse, fordi man så at sige har været leder i den 

”forkerte” virksomhed. Det virker mærkværdigt, hvis myndighederne skulle have den beføjelse over 

for private virksomheder om hvordan de vil aflønne deres medarbejdere og så at kunne bryde ind 

og sige, at den private virksomhed ikke må udbetale fratrædelsesgodtgørelsen til medarbejderen. 

Lederne kan næppe vide alt hvad der sker i virksomheden og hvordan skal de kunne forhindre, at 

der sidder medarbejdere et sted i virksomheden med kriminelle hensigter. Det vil være noget nær 

umuligt for lederne at forhindre dette, da det som regel vil blive opdaget for sent i forløbet, hvor 

skaden måske allerede er sket. På baggrund heraf er det svært at se, hvorfor lederne altid skal blive 

sanktioneret selvom de personligt intet har gjort galt, men blot fordi det er sket i virksomheden. 
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Hvis man endelig skulle kunne gøre dette muligt for myndighederne at indføre, så de kunne gøre 

det umuligt for den finansielle virksomhed at udbetale fratrædelsesgodtgørelsen til lederen, så 

burde dette gøre sig gældende for ledere i alle danske virksomheder, da der ikke vil være nogen 

rimelighed i, at man udelukkende gør det umuligt for ledere i finansielle virksomheder at modtage 

fratrædelsesgodtgørelser. Dette vil føre til, at ledere i finansielle virksomheder vil stå med en højere 

risiko end ledere i de øvrige brancher, da de risikerer sanktioner til trods for, at de ikke er personligt 

ansvarlige for, hvad der er sket i virksomheden. 

Det er dog ikke kun de finansielle virksomheder, der er stramninger over for. Det samme gør sig til 

en vis grad gældende for Finanstilsynet, da der blandt andet bliver stillet krav til, at medarbejdere 

med særlige funktioner vil blive underlagt en vidensklausul, der gør, at de vil være nødsaget til at 

holde en pause i en tidsbestemt periode inden de må tage et privat job i den finansielle sektor. Dette 

er et forsøg på at undgå, at der skulle opstå nogle interessekonflikter, hvis eksempelvis en ansat i 

Finanstilsynet blev lokket med et job i den finansielle sektor, hvor man på den måde kunne udnytte 

den viden, som den ansatte havde opnået i perioden hos Finanstilsynet. Dette forhindrer dog ikke 

muligheden for, at ansatte i henholdsvis Finanstilsynet og i private virksomheder privat kan snakke 

sammen og der af den vej kan opstå interessekonflikter mellem disse parter. 

Der bliver i aftalen til den nye hvidvaskpakke lagt stor vægt på, at det er urigtige oplysninger der 

skal sanktioneres for (Regeringen, 2019, s. 6). Det store spørgsmål i denne sammenhæng er så, 

hvornår der er tale om bevidst afgivet urigtige oplysninger, da det jo reelt set kan være, at personen, 

der har afgivet oplysningerne til myndighederne, på det pågældende tidspunkt ikke har vidst bedre 

og derfor har opgivet de oplysninger vedkomne antog var korrekte. Man kan konstatere, om der er 

afgivet urigtige eller rigtige oplysninger når det bliver opdaget, men det vil blive en svær bevisbyrde 

for myndighedernes side at løfte i forbindelse med at få bevist, at der er blevet handlet i ond tro og 

hvis det skal kunne lade sig gøre, så vil det kræve at myndighederne kan se, hvilke oplysninger der 

har været tilgængelige i den periode, hvor oplysningerne er afgivet. 

Som Michael Camphausen udtaler til Børsen (Børsen.dk, 2019b), så skal man passe må med at lave 

en række regulativer, som udelukkende gælder for den finansielle sektor og især når det også kan 

ramme medarbejdere, der ikke er en del af den egentlige ledelse. De nye regler lægger op til, at 
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bankansatte skal straffes meget hårdere end ansatte i andre brancher, hvilket gør, at ansatte i den 

finansielle sektor har en unødigt højere risiko for sanktioner, end det øvrige arbejdsmarked. 

Overordnet set kan man sige, at det er fint at der kommer en række stramninger på området som 

sørger for, at Finanstilsynet får tilføjet nødvendige ressourcer for at kunne udføre deres opgaver 

korrekt. Men denne nye aftale stiller samtidig en række problemstillinger i forhold til, hvorfor 

ansatte i pengeinstitutter skal straffes hårdere end tilsvarende ansatte i de øvrige brancher. Disse 

hårde sanktioner skal måske ses i lyset af, at den finansielle sektor har fået rigtig meget 

opmærksomhed i medierne i den senere tid i forbindelse med flere forskellige hvidvasksager og det 

nok er det politikerne er blevet påvirket af i forbindelse med at de har lavet denne aftale til at gå 

specifikt efter pengeinstitutterne. Som Lars Krull udtaler til Børsen (Børsen.dk, 2019b), så ligner det 

mest af alt populisme, at man så specifikt har lovgivet mod ansatte i den finansielle sektor, frem for 

at lave fælles sanktionsmuligheder i alle brancher. Dette kan meget vel give problemstillinger hen 

ad vejen, da ledere fremadrettet sandsynligvis vil kigge efter øvrige sektorer at arbejde i, da de ikke 

ønsker at bære den højere risiko, der følger med ved at være leder i den finansielle sektor.  

Ved at gå så specifikt efter den finansielle sektor i den nye hvidvaskpakke, kan man risikere, at 

hvidvasken blot flytter til andre sektorer, hvor der ikke er det samme opsyn og kontrol, som der er 

i pengeinstitutterne. Dette vil have den stik modsatte effekt end hvad det er politikkerne har tænkt 

omkring det, da det vil gøre det meget sværere at følge pengene samt de personer der står bag, hvis 

der blandt andet benyttes små vekselbureauer, som der allerede er eksempler på herhjemme, har 

været brugt til hvidvask af penge. 

Samlet set kan man sige, at det er fint, at der er fokus på området oven på de sager, der har været 

i den seneste tid, og som der bliver ved med at komme nye sager omkring. Overordnet set er det 

også en fin aftale der er lavet i form af, at Finanstilsynet får flere ressourcer tilføjet, så de 

forhåbentlig bedre kan udføre deres arbejdsopgaver korrekt. Det er dog meget voldsomme 

sanktioner, der pludselig kan tilfalde bankerne, mens de øvrige virksomheder kan gå fri. På baggrund 

heraf giver det indikationer af, at politikkerne i forbindelse med udarbejdelsen af den nye 

hvidvaskpakke er blevet påvirket af de personer og medier, der har lavet en enorm larm omkring 

hvor slemme bankerne er og hvordan det kun er pengeinstitutternes skyld, at der sker hvidvask af 

penge i Danmark. Det er både Finanstilsynet i Danmark og Estland, som bærer en del af skylden, i 
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forhold til sagen omkring Danske Bank, ved ikke at kontrollere tilstandene korrekt og blot godtage 

de udsagn, der kom fra bankerne. Dette er samtidig også gældende for nationalbankerne, der ikke 

har opdaget de pengestrømme, der kom ind og ud af landene. Det vil være interessant at se, om 

Finanstilsynet med de nye tilførte ressourcer vil være i stand til at løfte opgaven bedre end hidtil, 

hvor de i 2017 har skullet foretage 7-8 inspektioner om året, mens de i perioden fra 2017-2019 har 

skullet foretage 35 inspektioner, og dette tal stiger til 45-50 inspektioner om året fra 2020 og frem 

(Erhvervsministeriet, 2019b, s. 33). 

Samtidig kan man undre sig over, hvorfor det mest kun er Finanstilsynet der får tilført ressourcer, 

mens der ikke tilfalder den samme mængde ressourcer til SØIK i den anden ende, da de bliver 

overbebyrdet med indberetninger fra bankerne omkring mulig hvidvask. De har ikke nok mandskab 

til at behandle sagerne med den omhu, som der burde være i forbindelse med forsøget på at 

formindske mængden af hvidvask i Danmark. Man kunne sagtens tænke sig, at det kunne have en 

endnu større effekt på bekæmpelsen af hvidvask, hvis ressourcerne i større grad blev brugt på at 

håndtere de mange tusinder af indberetninger, som der hvert år kommer fra pengeinstitutterne, i 

stedet for at det fortsætter som nu, hvor sagerne ikke bliver behandlet ordentligt. Justitsministeriet 

får dog tilført 4 mio. kr. i 2019 og 28 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, til blandt andet at kunne 

behandle et øget antal af de sager SØIK får ind og til domstolene (Regeringen, 2019, s. 9). Det bliver 

fordelt således, at SØIK får tilført 16,2 mio. kr. fra 2020 og frem i stedet for de 4 mio. kr. de har fået 

tilført i 2019, mens domstolene får tilført 11,8 mio. kr. fra 2020 og frem i stedet for 0 kr. i 2019 

(Erhvervsministeriet, 2019b). Det bliver interessant at se, om 28 mio. kr. ekstra årligt er tilstrækkeligt 

for, at kunne behandlet de indberetninger der kommer fra pengeinstitutterne, da man forventer, at 

der vil komme yderligere stigninger i antallet af indberetninger fremadrettet. 

I forhold til compliance afdelingen vil den nye hvidvaskpakke også have en effekt, da der vil være 

meget større sanktioner forbundet med et brud på reglerne, så de skal være meget sikre på at alt 

kører helt efter bogen. Samtidig skal de inkorporere de nye regler i hvidvaskpakken omkring 

Finanstilsynets mulighed for at følge med i bankens hverdag og der skal derfor udføres processer 

for, hvordan det skal foregå i praksis, så Finanstilsynet har de fornødne adgange afhængigt af, hvor 

i virksomheden de skal være. 
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Der er samtidig en anden parameter som er meget vigtig, at den fungerer som den skal, nemlig at 

de ansatte i Finanstilsynet er dygtige nok til at påtage sig de opgaver, som de bliver pålagt i 

forbindelse med den nye hvidvaskpakke. Det vil utvivlsomt kræve ekstra uddannelse og kurser til de 

ansatte i Finanstilsynet, som skal udføre disse nye tjek af pengeinstitutterne, så de er rustet til 

opgaven. 

 

Kapitel 14: Øget antal medarbejdere i compliance 
Danske Bank skriver i deres årsrapport (Danske Bank årsrapport, 2018, s. 9), at de har øget 

omkostningerne til compliance funktionen, og at de også i de kommende år vil øge omkostningerne 

på området. Spørgsmålet er så, om alle disse penge Danske Bank vælger at bruge på compliance 

afdelingen og til bekæmpelse af hvidvask kommer til at få den ønskede effekt, og om det altid er 

den korrekte måde at gøre tingene på ved at øge budgetterne. Det vil være svært at måle præcis, 

hvilken effekt det vil have både nu her, men også på længere sigt, da det først vil vise sig, hvis der 

opstår en lignende sag om hvidvask, og se om det har forhindret, at der er opstået svindelsager. 

Udadtil er det dog klart, at Danske Bank har været nødsaget til at reagere i forsøget på at redde 

ansigt og vise, at man gør, hvad man kan for at forhindre at det vil ske igen. Man kan argumentere 

for, at der nok har været et vist pres fra aktionærer, kunder og øvrige interessenter for at se 

ændringer og forbedringer. Men det kan også være, at de vil vise over for myndighederne, at de har 

udført processer i forsøget på at sænke risikoen for en lignende sag, og på den måde sænke de krav 

og restriktioner, der kan ramme banken afhængig af dommens udfald. 

Danske Bank forsøger at rette op på dette ved at ansætte mange nye medarbejdere til deres 

compliance og hvidvask afdelinger. Det er dog ikke sikkert, at det altid løser problemerne ved at 

ansætte flere medarbejdere, da det kræver, at der til dels er kvalificerede medarbejdere til de nye 

stillinger, men vigtigst af alt, at der er en sund kultur i virksomheden. Ellers kan være ligegyldigt at 

ansætte flere medarbejdere, hvis der er en kultur der gør, de ansatte kun skal tænke på at tjene 

penge ind til virksomheden og så derudover se bort fra, at det måske er forkert det de gør. Det vil 

være mere optimalt at være mere varsom i forhold til de forretninger, som banken fører og hvilke 

pengestrømninger kunderne har, så man netop kan være opmærksom på at opdage eventuelle 

svindelsager tidligere. Der er altså ikke nogen garantier for, at de højere omkostninger til compliance 

vil ændre på, at der er risici for besvigelser og hvidvask. 
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Der er på baggrund heraf indikationer på, at der er ved at ske det samme i Danske Bank, som man 

så i de islandske banker i perioden omkring Finanskrisen og lige efter, hvor man også så store 

stigninger i antallet af ansatte i risk management afdelinger i forhold til hvor mange ansatte der var 

i tilsvarende danske banker (Christensen, Rikhardsson, Rohde, & Batt, 2018). I Eksemplet fra Island 

var der således gennemsnitligt 30 ansatte mere i deres risk management afdelinger, sammenlignet 

med de fem ansatte, som der i gennemsnit var i risk management afdelinger i de danske banker. 

Dette er til trods for, at deres opgaver var noget nær identiske, da der er de samme regulativer 

bagved for at sætte rammen for arbejdet, der skal udføres. De fem antal ansatte i gennemsnitlig har 

været det samme i de danske banker som siden finanskrisen. Mangelfulde risk management 

afdelinger i de islandske banker blev generelt kritiseret i forbindelse med det økonomiske nedbrud, 

der var i Island i forbindelse med finanskrisen og denne kritik kan meget vel have noget med 

udviklingen i deres risk management afdelinger at gøre, da de islandske banker har været nødsaget 

til at foretage en række ændringer for at vise en reaktion over for omverdenen. 

Det er lidt den samme tendens Danske Bank i dag, hvor de har offentliggjort, at deres hvidvask 

afdeling nu kommer til at bestå af 1500 medarbejdere. Der kan derfor drages paralleller imellem 

det vi ser i dag i Danske Bank og det man så efter finanskrisen i Island, da der begge gange er tale 

om, at der er brug for en reaktion oven på en krise. Det vil være svært direkte at se en mærkbar 

effekt med det samme efter forøgelsen i antal medarbejdere, men det er med til at give et klart 

signal til omverdenen om, at man tager krisen alvorligt og gør hvad man kan for at undgå, at lignende 

kriser skal kunne ske fremadrettet. Der kan derfor være tale om, at en del af reaktionen skyldes, at 

man ønsker at ”please” sin omverden i den forstand, at man ønsker noget positiv omtale i form af, 

at man reagerer så kraftigt som man gør og viser, at man gør noget ved problemet oven på sådan 

en krise, som Danske Bank fornyeligt har været igennem. 

Da der er en mærkbar stigning i antallet af medarbejdere, vil der selvfølgelig også opstå en bedre 

chance for, at mulige besvigelser bliver opdaget på et tidligere stadie, da det i et større omfang vil 

være muligt at overvåge meget mere data, end det har været tilfældet tidligere. Der er dog mange 

måder hvidvask og øvrige besvigelser kan ske på og følgende afsnit vil vise eksempler på forskellige 

former for hvidvask. 
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Kapitel 15: Eksempel på hvidvask og besvigelser 
Der er således mange måder hvidvask og øvrige besvigelser kan ske på. Et eksempel på dette er, 

hvis en virksomhed der er kunde i et pengeinstitut og den pågældende virksomhed ikke betaler den 

moms som de skal til staten, så er der i princippet også tale om besvigelser og hvidvask. Denne type 

af hvidvask vil være meget svær for pengeinstitutterne at opdage og gøre noget ved, da det er et 

mellemværende mellem den virksomhed der er kunde i pengeinstituttet og staten. Man vil normalt 

mene, at det er statens pligt at tjekke, om en virksomhed har betalt moms eller ej og ikke 

pengeinstituttet, men det ændrer stadig ikke ved, at der i princippet sker hvidvask gennem konti i 

det pengeinstitut, som virksomheden er kunde i. For at forhindre denne form for hvidvask, så vil 

bankerne skulle til at tjekke alle deres kunder for at se, om de betaler det de skal til det offentlige, 

hvilket vil blive utroligt omkostningstungt for pengeinstitutterne og en nærmest umulig opgave at 

udføre i praksis, hvis de eksempelvis hvert kvartal skal tjekke, om de erhvervskunder de har også 

har betalt den moms og afgifter, som de har skullet betale til staten. Det vil dog næppe være rimeligt 

at pålægge pengeinstitutterne, at skulle lave så detaljerede tjek af deres kunder hvert kvartal, da 

det ville betyde, at de ikke vil have tid til at foretage sig andet, end at lave disse tjek hele tiden. Dette 

gør hele spørgsmålet omkring hvidvask så utroligt svært, da det forekommer i mange forskellige 

former, som samtidig gør det svært at lave en ensartet plan i forhold til hvordan man skal kunne 

begrænse mængden af hvidvask der er. 

Dette leder videre til spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at forudsige og dermed undgå 

besvigelser og hvidvask før det er for sent at redde for virksomheden. Det vil praktisk talt være 

næsten umuligt for banken at overvåge samtlige indbetalinger og udbetalinger til og fra banken, til 

trods for at de i dag har avancerede programmer til at observere mistænkelige transaktioner, så vil 

det stadig være svært at opfange alt, da det ikke nødvendigvis vil være en uforholdsmæssig stor 

indbetaling der er hvidvaskning af penge. Hvis der eksempelvis er en kunde med 100 mio. kr. på 

kontoen, så vil der ikke være noget usædvanligt ved, at der kommer 1 mio. kr. ekstra ind på kontoen, 

da det højst sandsynligt sker jævnligt på den pågældende kundes konti. I sådan et tilfælde vil det 

være yderst svært, hvis ikke umuligt for banken, at opfange denne ind- eller udbetaling, da 

programmet i princippet så vil opfange samtlige transaktioner der er ind og ud af banken, hvilket 

administrativt vil være nærmest umuligt at tjekke igennem. Derfor kan man sige, at man til en vis 

grad godt kan forudsige besvigelser, så længe der er tale om transaktioner af uforholdsmæssigt 
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store beløb. Er der i stedet tale om beløb, som er normale i forhold til de øvrige indbetalinger og 

udbetalinger, som kunden har på sine konti, så vil det blive meget svært at forudsige, med mindre 

man går skridtet videre og kigger på hyppigheden for transaktionerne, da dette også kan være 

indikationer på, at der sker besvigelser. Dette kan eksempelvis være, hvis der er mange 

transaktioner til og fra bestemte konti med stort set samme størrelsesorden hver gang, eller hvis 

man kan se, at pengene kommer ind på en kundes konto, for derefter, inden for en kort periode, at 

blive overført videre til en tredjepart og man kan se, at der er et mønster i hvordan pengene flyttes 

rundt. 

Ovenstående vil dog være svært for et IT-program at opfange, da der kan være mange forskellige 

årsager til, hvorfor der ofte bliver overført ensartede beløb til konti og det vil være langt fra alle, 

hvor der er noget mistænksomt ved overførslerne. Der kan således blot være tale om en fast 

overførsel mellem ægtefæller, eller en anden aftale om en fast overførsel som finder sted på 

bestemte dage hver måned. Her kan der både være tale om større og mindre overførsler, hvilket er 

med til at gøre, at designet af sådan et program vil være meget udfordrende og vil næppe fremstå 

som værende fejlfrit, såfremt det er muligt at konstruere. Det vil dog kræve meget omfattende 

overvågning fra medarbejdernes side, da der uden tvivl vil komme transaktioner frem på listen som 

programmet har genereret, som vil være helt almindelige transaktioner, der ikke giver anledning til 

indikationer på besvigelser. 

Det er dog ikke kun IT-programmerne, der kan give problemer i forhold til at undgå besvigelser. Der 

er ligeledes risici for, at en eller flere medarbejdere med adgang til disse oplysninger kan manipulere 

med de indberetninger som systemet kommer med, for at dække over bestemte transaktioner, så 

de ikke bliver opdaget og indberettet. Det vil være meget svært at gardere sig mod medarbejdere 

med kriminelle hensigter. Hvis vi går videre med eksemplet fra Danske Banks sag i Estland omkring 

hvidvask, så mener man, at der har været ansatte i den estiske filial (Berlingske, 2018a), som har 

brugt tvivlsomme metoder i forsøget på at skjule en række transaktioner, og som til gengæld har 

modtaget en række kontantbeløb som betaling. Har man medarbejdere, der har adgang til disse 

oplysninger og som samtidig også har mulighed for at redigere i oplysningerne, så kan det blive 

utrolig svært for virksomheden at opdage besvigelserne, da der ikke er nogen tal der indikerer, at 

der skulle være noget galt. Det vil altså være langt sværere at opdage besvigelser på et tidligt stadie, 

end det er tilfældet ved kunder, da der er en risiko for, at en stor del af manipulation med 
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informationen gives videre. I forlængelse heraf kan man sige, at det vil være noget nær umuligt at 

forudsige besvigelser, der er begået af medarbejdere. 

 

Reaktionsmuligheder på et vanskeligt område   

Man kan videre stille spørgsmålet, om der var noget som Danske Bank kunne have gjort for at undgå 

denne hvidvasksag og på den måde have ageret anderledes i forhold til filialen i Estland fra starten 

af. Problemet har nok mest bestået i, at der har været store kulturforskelle fra Estland og til 

Danmark og de øvrige nordiske lande. Denne kulturforskel har der ikke været fokus på, da man i 

årene forud for finanskrisen kun havde fokus på en ting, nemlig at få solgt en masse af sine produkter 

og skabe større og større overskud. Dette var dog ikke kun et fokusområde for Danske Bank, men 

også for alle de øvrige banker i sektoren og der blev derfor ikke taget højde for, at der kunne være 

en risiko for, at der blev begået besvigelser, så længe det gav omsætning. 

For at have undgået sagen i Estland skulle Danske Bank nok have haft et øget fokus på den estiske 

filial efter overtagelsen af Sampo Bank i 2006 (Børsen.dk, 2006), hvor der skulle have været tilført 

øget kontrol og overvågning. Dette er fordi, at det har været et nyt geografisk område for banken 

at operere i og det vil derfor ofte være tilfældet, at det skal tillægges ekstra opmærksomhed, da det 

ikke er så nemt at integrere i organisationen som i de nordiske lande, da de nordiske lande er meget 

ens kulturmæssigt, hvor det er noget anderledes i Baltikum. 

Denne kontrol og overvågning kunne ske ved, at man i en periode efter overtagelsen holdt nøje øje 

med ind og udbetalinger fra filialen og hyppigere besøg af intern revision. Dertil skulle banken have 

været bedre til at integrere filialen i organisationen og have sørget for, at medarbejderne fik den 

nødvendige oplæring og uddannelse til, at de fik lært den etik og moral, der var i den øvrige del af 

organisationen. Ydermere skulle man i forbindelse med integrationen have gjort, så deres 

dokumenter kom til at stå på engelsk i stedet for, at mange af dokumenterne stod på russisk, da 

dette har gjort det yderst besværligt for den interne revision i Danmark at kunne følge med i hvad 

der skete derovre. Da den øvrige del af organisationen bruger engelsk, ville dette også give mere 

mening at have brugt i Estland, men da det har stået på russisk, har det hæmmet mulighederne for, 

at man kunne holde det tilsyn fra Danmark, som nok havde været nødvendigt. Det har derfor været 
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svært at vurdere, om man har været compliant med lovgivningen, da man ikke har haft mulighed 

for at gennemgå dokumenterne. 

I bagklogskabens lys kunne Danske Bank også have grebet det anderledes an i forhold til de 

henvendelser der kom fra både myndigheder og udenlandske virksomheder omkring, at der var en 

række mistænkelige transaktioner. Allerede i 2007 modtog banken et brev fra den russiske 

centralbank omkring mistænkelige transaktioner (dr.dk, 2018b), men advarslen blev ikke taget 

alvorligt nok. Alligevel godtog Finanstilsynet begrundelsen fra bestyrelsen i Danske Bank og gjorde 

derfor ikke mere ved det. Finanstilsynet er derved heller ikke uden skyld i sagen, da de burde have 

undersøgt sagen nærmere og løbende have fulgt op på det. Alt dette kan dog være svært at fastslå, 

hvis der sidder medarbejdere i den pågældende filial, som ønsker at skjule de lyssky forretninger 

der foregår, da det så vil være tilrettede dokumenter man ville have adgang til og derfor ikke vil 

kunne se, hvad det var der var gang i. Selvfølgelig bærer Danske Bank hoveddelen af skylden for, 

hvad der er sket, men myndighederne, i såvel Danmark som Estland, har også et ansvar i sagen, da 

de har haft klare indikationer på, at der har været foregået noget i filialen i Estland, men ingen af 

dem har valgt at gribe ind, før det var alt for sent. 

Man kan i den forbindelse også undre sig over, hvorfor nationalbankerne ikke har reageret på de 

pengestrømninger, der har været ind og ud af landet. Der er et europæisk samarbejde om IT-

programmet Target 2, som nationalbankerne i Europa bruger i forbindelse med internationale 

pengetransaktioner. Programmet fungerer på den måde, at de kan se transaktioner, der er mellem 

to banker i forskellige lande. Af den grund, har de også kunnet se de mange store transaktioner, der 

er kørt igennem Estland og til pengenes destination i et andet land. Da det ikke er blevet opdaget 

på denne måde, kan det konstateres, at det ikke har været et område, som nationalbanken har haft 

fokus på. Dette er til trods for, at det ellers burde være et område, der fik noget opmærksomhed, 

da de ville kunne se, hvis der kom store ind- og udbetalinger fra et bestemt land til bestemte banker 

og på den måde opdage mulige besvigelser. 
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Et andet eksempel på hvidvask 

Det er dog ikke kun Danske Bank, der, af de danske banker, har haft problemer i forhold til at 

overholde hvidvasklovgivningen. Nordea har således indenfor den samme periode ligeledes haft 

problemer i forhold til, at de er blevet brugt til at hvidvaske penge. En markant forskel på de to sager 

er, at i Nordeas tilfælde er hvidvaskningen sket i Danmark, og de har derfor haft bedre mulighed for, 

at opfanget besvigelserne på et tidligere stadie. Dette er dog ikke sket, til trods for, at det 

tilsyneladende har været alment kendt, at der har fundet lyssky forretning sted i en af deres 

afdelinger i København (Børsen.dk, 2019c). Dette er der et klart tegn på er sket, da Nordea i 2014 

selv valgte at lukke afdelingen som følge af mistænkelige kunder, hvorfor de er nok blevet 

opmærksomme på, at der har været noget helt galt i afdelingen. 

At Nordea har været en del af et netværk på 75 virksomheder, der i en eller anden grad 

samarbejdede omkring hvidvaskning af penge viser, hvor organiseret de involverede parter er og 

derfor kan det også være rigtig svært udefra at gennemskue, hvad det er der finder sted i de enkelte 

virksomheder, da de tydeligvis har hjulpet hinanden med at omgå lovgivningen og formået at skjule 

det i mange år uden at der er blevet gjort noget ved det. Men det er lidt utroligt, at det har kunnet 

stå på i så lang en periode som det har gjort i Nordea, hvis det tages i betragtning, at potentielle 

erhvervskunder har kendt til denne afdeling og at det var præcis denne afdeling de alle ville være 

kunde i, hvilke burde få alarmklokkerne til at ringe. Der er tale om mere end 260 selskaber, som har 

været kunde i afdelingen og som er involveret i hvidvaskningen, hvilke viser, at det hele er udført 

meget bevidst fra afdelingens side. Man kan i forlængelse heraf undre sig over, at myndighederne 

ikke har fået opfanget det der er sket i afdelingen og haft mulighed for at gribe ind, når det nu var 

relativt kendt i erhvervskredse. 

Ovenstående sag er dog langt fra den eneste sag, som Nordea i de senere år har haft omkring 

manglende overholdelse af lovgivningen på hvidvaskområdet, som har medført både anmeldelse og 

flere bøder, hvilket tyder på, at de har betydelige problemer i forhold til at være compliant med 

reglerne. De bør derfor få kigget på, hvorfor disse sager overhovedet opstår og hvori problemerne 

ligger. At en afdeling midt i København kan være involveret i så stor en sag om hvidvask giver klare 

indikationer på, at der har været kendskab til det på ledelsesniveau, da de selv har valgt at lukke 

afdelingen efter 10 år. Det sammenlagt med de øvrige sager viser, at der grundlæggende skal være 
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et meget større fokus på, at samtlige medarbejdere er indforstået med hvidvasklovgivningen og 

forstår vigtigheden af, at den skal overholdes. Dette kan ske gennem videreuddannelse til 

medarbejderne, så man sikrer, at de kender reglerne, samt at man har mulighed for at justere 

kurserne til, så de passer til de enkelte afdelinger. Dette skal være afhængigt af, hvilke situationer 

medarbejderne i afdelingerne kan komme ud for, så de ved hvordan de skal gribe det an og 

eventuelt indberette kunden, hvis det er nødvendigt. Så mange sager om det samme problem viser, 

at der er et problem med kulturen i virksomheden, der skal ændres. Dette kan gøres gennem 

videreuddannelse som nævnt ovenfor, men også gennem øgede kontroller og ændring af IT-

systemer som skal være med til at modvirke mulighederne for at begå besvigelser både blandt 

ansatte og kunder. 

 

Kapitel 16: Indberetninger til SØIK 
Et andet element som også er yderst væsentligt at der er styr på er, at indberetninger fra bankerne 

til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) sker, efterhånden som 

de bliver opdaget af bankerne, men også at der sker den tilstrækkelige og korrekte behandling af de 

indberetninger der kommer, så man kan få opdaget og stoppet besvigelserne. Bankerne er forpligtet 

jf. Hvidvaskloven til at indberette mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet og ud fra de 

tal. der er blevet offentliggjort over antal indberetninger i de seneste år, så kan man se, at der er en 

støt stigning i disse for hvert år. 

Figur 6 - Antal indberetninger pr. år 

 

Kilde: (Finans Danmark, 2018) 
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Figur 6 ovenfor viser stigningen i antal indberetninger fra pengeinstitutterne i perioden fra 2010 og 

til 2018. I 2010 var der i alt 966 indberetninger, mens dette tal i 2018 var 24.603 indberetninger. Ser 

man på tallene fra 2017 til 2018 er der sket en stigning på 33 %. Dette markerer den forstærkede 

indsats, der er sket i sektoren i forsøget på at forhindre, at danske pengeinstitutter bliver misbrugt 

af kriminelle til mistænkelige finansielle transaktioner. Det gælder også den løbende lovgivning, der 

er kommet på området og de nye programmer, der har gjort det lettere at overvåge og finde 

mistænkelige transaktioner. Figuren illustrerer også, at der konstant har været en stigende tendens 

til, at pengeinstitutterne er blevet bedre til at indberette eventuelle besvigelser hos kunderne og 

fra 2015-2018 er tallet alene steget hele 189 % (Berlingske, 2019a). 

Disse store stigninger i indberetningerne stiller også stadig større krav til myndighederne, der står 

for at undersøge og behandle disse indberetninger korrekt, så man er sikker på, hvad der skal ske 

videre med den enkelte sag. Det er hvidvasksekretariatet hos SØIK, der tager sig af alle disse sager. 

Ved udgangen af 2018 var der 20 ansatte til at tage sig af indberetningerne fra pengeinstitutterne 

(dr.dk, 2018a), hvilket tydeligt viser, hvor mange sager den enkelte ansatte har skulle behandle hver 

dag for at nå igennem de mere end 2000 indberetninger, der kom hver måned igennem hele 2018. 

Dette er en stor udfordring for de ansatte at kunne nå at behandle de mange sager, og på baggrund 

heraf har justitsministeren valgt at der skal ansættes 10 flere til screening af indberetninger, samt 

oprettelse af en ny enhed til efterforskning af sagerne (Berlingske, 2019a). Denne store uligevægt i 

antal ansatte vil give problemer, da pengeinstitutterne vil være i stand til at behandle et langt større 

datagrundlag og flere sager på en gang, end myndighederne vil kunne. Så længe dette er tilfældet, 

vil de offentlige institutioner halte efter i forhold til at udføre deres rolle med at overvåge de 

indberetninger der kommer. 

I de tal der er oplistet oven over, er det kun pengeinstitutterne, der har stået for indberetningerne, 

men der er også andre slags virksomheder såsom vekselkontorer og kasinoer, der har pligt til at 

indberette, hvis der er mistanke om hvidvask eller anden form for finansiel kriminalitet. Hvis man 

kigger på det samlede antal indberetninger alle steder fra, så er tallet for 2017 på 24.911 

indberetninger (dr.dk, 2018c), mens man i 2018 forventede at nå over 30.000 indberetninger. Dette 

gør altså kun byrden endnu større for de ansatte i hvidvasksekretariatet, da de har endnu flere 

indberetninger de skal nå at gennemgå. De mere end 5.000 indberetninger fra andre virksomheder 

end pengeinstitutter viser også tydeligt, at det ikke kun er i pengeinstitutterne, at der er problemer 
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i forhold til mulige besvigelser. Det kan dog være sværere for et mindre vekselkontor at opdage 

disse besvigelser, da der ikke vil være det samme mandskab, som pengeinstitutterne har til rådighed 

til at behandle sagerne, samt at der også vil mangle den ekspertise der følger med, ved at have 

specialiserede afdelinger, der udelukkende tager sig af disse opgaver. 

Set i forhold til, at der sidder flere tusinde ansatte i pengeinstitutterne til at tage sig af lige præcis 

dette område, så kan man diskutere hvor holdbart i længden det er, at der kun sidder mellem 30-

50 ansatte og tager sig af dette fra myndighedens side. Selv med disse nye ansættelser, vil det være 

svært at nå behandling af alle sagerne ordentligt, hvilket derfor kan gøre det lidt omsonst for 

bankerne at have oprettet store afdelinger til området, da arbejdet ikke bliver gjort færdigt, efter 

de har sendt indberetningen af kunden afsted videre i systemet. Som det er nu, har de ansatte hos 

SØIK ikke meget tid til at sætte sig ind i sagerne og undersøge, om der er sket besvigelser i større 

eller mindre grad, eller om der ikke er noget mistænkeligt ved transaktionerne. Dette vil derfor højst 

sandsynligt resultere i, at der i visse sager bliver truffet beslutninger på et ufuldstændigt grundlag 

og man kan derfor risikere, at der er besvigelser, der ikke bliver gjort noget ved, da der ikke har 

været tid til at sætte sig ordentligt ind i sagen og få undersøgt det til bunds.  

Problemet for pengeinstitutterne i dette er til dels, at de bruger store mængder af ressourcer på 

disse afdelinger og de bliver straffet, hvis de ikke overholder hvidvasklovgivningen. Samtidig vil det 

også være pengeinstitutterne, der bliver hængt ud i pressen, hvis der opstår en sag omkring 

besvigelser, da pengeinstitutterne ikke kan udtale sig om, hvorvidt de har indberettet den 

pågældende kunde eller ej. Derfor risikerer de, at få dårlig omtale i pressen uden at have mulighed 

for at forsvare sig om, hvilke tiltag de har gjort brug af. 

 

Kapitel 17: Sag om besvigelser i Socialstyrelsen 
Hvis man kigger nærmere på sagen omkring besvigelserne, der er foregået i Socialstyrelsen, så er 

handlingerne allerede tilbage i 2012 blevet indberettet af Danske Bank til hvidvasksekretariatet, 

men de vurderede ikke, at der var andet end en mulig skatteunddragelsessag og sendte derfor blot 

sagen videre til SKAT (Finans.dk, 2018b). Var der taget ordentlig hånd om sagen tilbage i 2012, kunne 

man have undgået besvigelser for op mod 28 mio. kr. som fandt sted i årene efter 2012. Set i forhold 

til antallet af indberetninger i 2012 i forhold til 2018 så viser det, at hvis man dengang havde svært 

ved at følge med i de indberetninger der kom ind, så vil der i dag være tale om rigtigt mange sager, 
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som ikke bliver behandlet ordentligt, da de ansatte ikke har ressourcerne og tiden til at undersøge 

sagerne omhyggeligt nok til at få det nødvendige indblik i hvad den korrekte procedure vil være 

videre i forløbet. Det har altså i efterhånden mange år været kendt, at hvidvasksekretariatet ikke 

har kunnet følge med de indberetninger, der er kommet ind, hvilket meget vel kan betyde, at der er 

mange lignende sager, der i større eller mindre grad kunne have været blevet stoppet inden de var 

kommet så vidt, som tilfældet er i sagen omkring besvigelserne der er sket i Socialstyrelsen. Der kan 

således også være sager, som slet ikke er blevet behandlet som følge af tids- og ressourcemangel. I 

dette tilfælde er der jo så to forskellige myndigheder, som ikke har behandlet indberetningen 

korrekt og det kan være ret foruroligende i forhold til, hvordan de øvrige indberetninger bliver 

behandlet og om de bliver behandlet lige så overfladisk, som det tydeligt har været tilfældet her.  

Der mangler klart en række retningslinjer og kontroller til at sikre, at der er en konsistens i måden 

indberetningerne bliver håndteret på, så der er en ensartethed sagerne imellem. Alt dette vil dog 

være mere eller mindre nytteløst, hvis der ikke er personale til, at der er nok tid til hver enkelt sag 

til at tjekke sagerne ordentligt igennem og udføre de nødvendige kontroller. 

Dette skaber en klar bekymring blandt bankerne omkring, hvorvidt hvidvasksekretariatet er i stand 

til at behandle indberetningerne. I ovenstående eksempel er der klart bevis på, at der ikke bliver 

taget ordentlig hånd om indberetningerne og man kan derfor diskutere nødvendigheden for, at der 

bliver afsat de nødvendige ressourcer til, at alle indberetningerne fra pengeinstitutterne kan blive 

behandlet omhyggeligt og professionelt, så man kan udnytte det forarbejde der er blevet lavet i 

forbindelse med indberetningerne i forsøget på at nedbringe hvidvask og besvigelser i de danske 

pengeinstitutter. Hvis der ikke bliver taget hånd om dette fra myndighedernes side, så vil der være 

risici forbundet hermed for pengeinstitutterne, da det er dem der har kunder med mistænkelige 

transaktioner og det er derfor dem der først ender i medierne, hvis der bliver offentliggjort en sag 

omkring besvigelser. Dette kan have negative effekter for bankerne i form af eksempelvis fald i 

antallet af kunder og fald i brand og image som følge af den dårlige omtale, der vil være i medierne. 

Disse risici skal pengeinstitutterne overveje grundigt og vurdere, hvorvidt de er nødt til at foretage 

yderligere tiltag for at nedbringe risiciene for besvigelser hos kunden. Hvis der ikke bliver gjort noget 

ved indberetningerne, så kan bankerne være nødsaget til selv at følge op på, hvad der skal ske videre 

med kunden og overvåge personens konti, så man er opmærksom, hvis der sker yderligere 
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mistænkelige transaktioner. På den måde kan der foretages yderligere tiltag som gør, at størrelsen 

og antallet af besvigelserne kan formindskes. Rent lovgivningsmæssigt gør pengeinstitutterne det 

korrekte ved at indberette kunderne, men det kan blive svært at overholde compliance reglerne, 

hvis der ikke bliver gjort noget ved indberetningerne, da pengeinstituttet ikke har så mange andre 

muligheder, end at overvåge de enkelte kunder og indberette dem på ny. De kan som sådan ikke 

stille det store op, og aktivt gøre så meget yderligere, da det vil vække mistanke overfor kunden og 

dermed besværliggøre den yderligere efterforskning som følge af, at kunden pludselig kan stoppe 

besvigelsen og ændre mønster i aktiviteten på sine konti. 

Alle disse ting ligger op til, at det vil kræve flere ressourcer fra myndighedernes side for at få 

indberetningsdelen til at fungere så korrekt og effektivt, som det har været tiltænkt fra starten af. 

Ellers vil det fortsætte i samme forstand som hidtil, og vil højst sandsynligt kun blive en mere og 

mere overfladisk behandling som følge af de store stigninger i antallet af indberetninger, som vi har 

set de senere år. Lige som med mængden af ansatte i pengeinstitutterne, vil det være svært at 

vurdere præcist, hvor mange ansatte der er nødvendig for, at der er tid til at behandle sagerne 

korrekt. Forskellen på antallet af ansatte i pengeinstitutterne i forhold til antallet af ansatte i 

hvidvasksekretariatet er formentlig for stor, og det vil derfor kræve en stor udvidelse af antallet af 

ansatte fra myndighedernes side. Der vil sandsynligvis også kræve langt flere ansatte, end de 

forudsætninger, der er stillet op af justitsministeren i forhold til at styrke hvidvasksekretariatet, da 

der er meget klare indikationer på, at antallet af indberetninger blot vil stige. Derfor bør 

myndighederne agere, så de følger udviklingen i forhold til de ressourcer der er krævet, i stedet for 

at falde længere og længere bagud i forhold til de arbejdsopgaver der er. 

De meget høje stigninger i antallet af indberetninger kan også stille spørgsmålstegn ved, om 

pengeinstitutterne indberetter kunder, hvor det hele er reelt og lovligt, men bankerne alligevel 

indberetter kunden, da de kan være usikre på, om man skal indberette eller ej og ikke vil risikere, at 

overtræde hvidvasklovgivningen og modtage en høj bøde. Bankerne har selvfølgelig bedre 

redskaber til at finde frem til disse mistænkelige transaktioner i dag, frem for i 2010 som følge af 

bedre programmer, samt skærpede regler på området, der kræver øget overvågning af konti. Det 

kan selvfølgelig godt være, at der simpelthen er så mange mulige besvigelser i dag, så det er det 

reelle tal vi ser, men i så fald må der også være en del, som ikke er blevet indberettet før i tiden, 

fordi der ikke har været det samme fokus på området, som vi ser nu. 
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Det er dog ikke kun det, at der bliver tilføjet flere ressourcer til myndighederne som er løsningen på 

det hele, men således også at udnytte de ressourcer der er til rådighed bedre, end de har været 

brugt hidtil. I sagen omkring Socialstyrelsen, så havde Rigsrevisionen i mange år forud for 

offentliggørelsen af sagen gjort opmærksom på, at der skulle laves en række tiltag for at minimere 

risikoen for, at der skulle kunne ske besvigelser på området. PwC skriver i deres rapport om sagen 

(PwC, 2019, s. 8), at de har konstateret, at Rigsrevisionen hen over årene flere gange har givet 

Socialstyrelsen anbefalinger omkring tiltag, der kunne bruges til enten at begrænse risiciene eller 

helt stoppe muligheden for, at der kunne blive begået besvigelser i Socialstyrelsen. Det vil sige, at 

der er dokumentation for, at man enten kunne have begrænset eller helt have forhindret, at der var 

sket de besvigelser i Socialstyrelsen, som der er sket gennem de sidste mange år. Ministeriet har 

således kun, til trods for løbende at have fulgt op, formået at der kun er sket en delvis opfølgning.  

De tiltag som Rigsrevisionen har anbefalet, er ikke blevet implementeret, til trods for at flere af 

områderne som Rigsrevisionen har haft fremhævet har været et problem i flere år i træk. I den 

afdeling som besvigelserne blandt andet er sket i, har haft kontrol af betalinger som en del af deres 

primære opgaver. Til denne specifikke kontrol har Rigsrevisionen både i 2008 og i 2013 givet 

anbefalinger om, at der skulle implementeres en række tiltag. Samtidig blev der givet anbefalinger 

til området omkring gennemgang af regnskab og rapporter i 6 ud af 8 år i perioden fra 2008 til 2016, 

hvilket i den grad viser, at de anbefalinger der er kommet fra Rigsrevisionen ikke er blevet taget 

alvorligt. 

Hvis dette har været og måske stadig er en generel tendens blandt de forskellige styrelser, så kan 

disse manglende reaktioner på Rigsrevisionens anbefalinger være meget omfattende og gør, at der 

stadig er huller i systemet, som kan udnyttes af de ansatte i forbindelse med besvigelser. 

Dette viser, at det ikke altid kun er løsningen at tilføje flere ressourcer til for at løse problemerne, 

men også at man skal udnytte de ressourcer man har bedre og at tage de anbefalinger man får fra 

revisionen alvorligt, da de har fundet et problem, der kan give risici fremadrettet i form af mulige 

besvigelser. 
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Del 4: Diskussion 

 

Kapitel 18: Diskussion af områder inden for compliance og hvidvask 

 

18.1 Brug af Target 2 til overvågning af transaktioner 

Som skrevet i analysen, så har centralbankerne i Europa et system kaldet Target 2, som i dag bliver 

brugt til internationale transaktioner indenfor eurozonen, men også til mange tusindvis af banker 

rundt omkring i verden. Systemet giver mulighed for at overvåge transaktioner ind og ud af landene, 

da disse typer af transaktioner skal gå igennem centralbankerne for at nå ud til pengeinstitutterne. 

I Danmark er det således Nationalbanken, der styrer dette og har derfor også adgang til Target 2. 

Da programmet kan bruges til at overvåge transaktionerne, så vil det også være muligt at se, hvis 

der fosser meget store summer ind og ud bestemte steder fra. På baggrund heraf kan man undre 

sig over, hvorfor Nationalbanken i henholdsvis Danmark og Estland ikke har opdaget noget i 

forbindelse med de mange milliarder kroner, som er strømmet igennem Estland. Estland har været 

en del af eurozonen siden 1. januar 2011 og har derfor også Target 2 som program i deres 

nationalbank og skulle derfor ligeledes være i stand til, at følge pengenes vej igennem landet og til 

deres destination i udlandet. Mere end 52.000 banker verden over kan nås via Target 2 og derfor vil 

det være muligt at følge pengene næsten uanset hvor i verden pengene skal sendes hen (European 

Central Bank, 2019).  

Fremadrettet bør dette være et værktøj som får større opmærksomhed, så der i højere grad bliver 

brugt overvågning af transaktionerne, så man også her har mulighed for at opdage mulige 

besvigelser. Man kan også bruge det til at opdage mønstre i transaktionerne, da man ofte vil kunne 

følge pengene hele vejen igennem og dermed kunne opdage, hvis der sker de samme store 

transaktioner mellem to parter, som er mistænkt for at kunne stå bag mulige besvigelser og anden 

finansiel kriminalitet. Der kører selvfølgelig rigtigt mange penge igennem Target 2 systemet hver 

eneste dag, hvilket selvfølgelig kan gøre det svære at gennemskue, hvilke transaktioner der skal 

holdes nærmere øje med. Det må alt andet lige være muligt at kunne finde frem til nogle 

transaktioner, der stikker ud fra mængden, især hvis det pludselig er store summer, der bliver sendt 

mellem to lande, hvor der normalt ikke er mange større transaktioner. 



Side 90 af 121 
 

Det kan undre en, at det slet ikke har været et fokuspunkt i forhold til de sager der har været i den 

seneste tid omkring besvigelser, hvor meget store summer af penge er ført igennem 

pengeinstitutter i Baltikum og videre til pengeinstitutter rundt omkring i verden. Der burde i dette 

tilfælde have været nogle alarmklokker, der skulle have ringet, da pengeinstitutter med enkelte 

filialer stod for rigtigt store beløber af penge, der kom udenlands fra og ind i Baltikum, for derefter 

at blive flyttet til pengeinstitutter i andre lande. Sådanne klare mønstre burde kunne opfanges og 

overvåges med den teknologi vi har til rådighed i dag, med tanke på de programmer, som 

pengeinstitutterne har til rådighed for at opfange transaktioner, hvor der er mulige besvigelser, eller 

atypiske i forhold til de transaktioner der normalt kommer ind og ud af kontiene. 

Der bør derfor undersøges muligheden for, at der kan udvikles et sådant program, så det kommer 

til at fungere i forlængelse af Target 2, hvis ikke det kan implementeres fuldstændigt, så man også 

kan få overvågning af transaktionerne på dette niveau. Det vil selvfølgelig kræve, at der bliver ansat 

en række nye medarbejdere i centralbankerne rundt omkring i verden, men det kan blive et meget 

værdifuldt aktiv i forhold til kampen mod hvidvask og øvrig finansiel kriminalitet. Det kan således 

bruges i de tilfælde, hvor pengeinstitutterne af den ene eller anden årsag ikke gør noget ved de 

transaktioner, der kan forbindes til finansiel kriminalitet. På den måde kan der gribes ind oppe fra, 

og indberette deres observationer til Finanstilsynet og de øvrige myndigheder, så transaktionerne 

kan blive undersøgt grundigere. På den måde kan det blive endnu et vigtigt værktøj i kampen mod 

finansiel kriminalitet. 

 

18.2 Øget ekstern kontrol i den finansielle sektor 

Der er ved indførelsen af den nye hvidvaskpakke lagt op til, at Finanstilsynet i langt større grad skal 

have beføjelser til at foretage kontroller og indgreb over for pengeinstitutterne. Der bliver i denne 

forbindelse foretaget ændringer af Lov om Finansiel Virksomhed (Regeringen, 2019, s. 3), som 

pålægger pengeinstitutterne en udvidet oplysningspligt over for Finanstilsynet i tilfælde, hvor der 

blandt andet vil være forhold, som har en væsentlig betydning i forhold til det tilsyn, som 

Finanstilsynet fører over for det pågældende pengeinstitut. I sådanne tilfælde vil pengeinstituttet 

skulle informere Finanstilsynet om hændelsen hurtigst muligt. Det samme gør sig gældende i 

tilfælde, hvor der er blevet opdaget, at der er blevet afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet, 
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så skal oplysninger straks korrigeres, da pengeinstituttet ellers risikerer sanktioner, typisk i form af 

bødestraffe afhængig af, hvor alvorlige overtrædelserne er. 

Den nye hvidvaskpakke giver samtidig Finanstilsynet mulighed for at udpege en sagkyndig person, 

som af Finanstilsynet får til opgave at følge den daglige drift i virksomheden efter mandat fra 

Finanstilsynet. Dette vil ske, hvis der er mistanke om mulige risici for finansiel kriminalitet i de 

enkelte virksomheder. Dette gøres fordi man ønsker, at Finanstilsynet på et tidligere stadie har 

mulighed for at få indblik i de informationer, som pengeinstitutterne har til rådighed. Der bliver i 

forbindelse hermed i den nye hvidvaskpakke lagt vægt på, at det særligt er de større finansielle 

virksomheder, at dette skal gælde for i forsøget på at kunne afdække de mulige risici der er for, at 

reglerne bliver overtrådt. At der i den nye hvidvaskpakke direkte står, at det er de større finansielle 

virksomheder, der er i fokus her indikerer, at det er Danske Banks og Nordeas sager, som har været 

baggrunden for disse ændringer og at det derfor også vil være disse pengeinstitutter, der i 

særdeleshed vil være i søgelyset for Finanstilsynet i den kommende tid (Regeringen, 2019, s. 4). 

Det kan i den forbindelse virke mærkeligt, at de fremhæver de større finansielle virksomheder som 

dem, der bærer de største risici forbundet med finansiel kriminalitet. I efteråret 2018 blev det også 

bekendt, at der har været store problemer i forhold til mulig finansiel kriminalitet i Københavns 

Andelskasse, som ikke umiddelbart kan betragtes som værende en ”større finansiel virksomhed” i 

Danmark. Der er derfor bevis for, at finansiel kriminalitet lige så vel kan ske i de mindre finansielle 

virksomheder, som i de store. Udover dette, er det også en underlig holdning lovgiver har til 

området, da når der bliver skrevet at man har fokus på de større finansielle virksomheder, så er det 

dem, der bliver tjekket ekstra godt igennem. Der er derfor ikke tale om, at alle finansielle 

virksomheder får den samme behandling, selv om det selvfølgelig vil være mest retfærdigt, hvis det 

stort set var de samme tjek, der blev udført i de forskellige finansielle virksomheder, uanset hvor 

store virksomhederne er. 

Den nye hvidvaskpakke giver samtidig Finanstilsynet mulighed for, at de i en kortere periode kan 

udpege en sagkyndig til at følge den daglige drift der er i virksomheden, herunder være med på 

bestyrelsesmøder. Den sagkyndige kan både være en medarbejder, der er ansat i Finanstilsynet, 

men kan også udgøre revisorer, advokater med mere afhængig af hvilken sagkundskab 

Finanstilsynet finder nødvendig på baggrund af de steder, hvor der er behov for at virksomheden 
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skal rette op. Det vil være muligt at gøre brug af denne metode i de tilfælde, hvor der tidligere er 

blevet givet et påbud til virksomheden eller hvor det er nødvendigt at følge virksomheden tættere, 

for på bedst mulig måde at kunne afdække de risici, der er for finansiel kriminalitet. 

Det, at man giver Finanstilsynet mulighed for at kunne sidde med på bl.a. bestyrelsesmøder gør, at 

de pludselig er til stede helt i centrum af, hvor virksomheden bliver ledet. Spørgsmålet er så bare, 

hvordan det kommer til at fungere i praksis, da der i aftalen står, at de kun i en kortere periode har 

mulighed for dette, så derfor kan det være, at bestyrelserne i bankerne blot venter med specifikke 

emner til Finanstilsynet ikke længere har mulighed for at være til stede til bestyrelsesmøderne. Der 

vil på disse møder ofte være punkter på dagsordenen, som de ikke ønsker, at eksterne personer 

kender til. Derfor vil det nok i praksis fungere på den måde, at man i den periode hvor Finanstilsynet 

er repræsenteret på møderne vælger at begrænse de emner der bliver snakket om. Hvis dette bliver 

tilfældet, så kan man diskutere, hvor stor effekt denne ekstra mulighed til Finanstilsynet gør i 

praksis, da de ikke vil få den effekt ud af det som håbet. Der kan samtidig være et 

konkurrencemæssigt problem i forhold til den adgang, som de udpegede fra Finanstilsynet får i 

forbindelse med at være i virksomheden. I takt med at de bliver bekendt med fortrolige 

informationer, kan de give disse videre til personer som de kender eller får snakket om sig til nogen, 

som kan bruge informationen i en konkurrerende virksomhed. Derfor vil det være yderst vigtigt, at 

den information som de får i den periode de er i virksomheden, også bliver holdt fortroligt. 

Der har i den senere tid været meget fokus på lovgivningen på compliance og hvidvask området, 

hvor der har være indført en lang række stramninger. Spørgsmålet er så om de stramninger har 

virket efter hensigten og om det er den rigtige måde at gribe situationen an på. At politikerne har 

været så hurtige til hele tiden at komme med nye stramninger til pengeinstitutterne, tyder på, at 

det ikke har haft den ønskede effekt og derfor har ment, at der har skullet være yderligere 

stramninger af reglerne. Men der er heller ingen garantier for, at den nye hvidvaskpakke kommer 

til at opnå den målsætning som politikerne har haft i forhold til bekæmpelsen af hvidvask. Det er 

ikke nødvendigvis altid løsningen blot at foretage lovstramninger, da det afhænger af, hvad der er 

årsagen til, at politikerne mener, at der skal gribes ind.  
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18.3 Bødestraffe 

Som nævnt i indledningen, er der i årernes løb sket en markant stigning i udstedelse af bøder. Dette 

kan der være forskellige årsager til, hvorfor bankerne er blevet pålagt at betale bøder og indgå forlig. 

Der har i det seneste årti været en konstant strøm af ny lovgivning og regulering fra de offentlige 

myndigheder, der har gjort, at bankerne hele tiden har måttet være opmærksomme og reagere på 

disse nye lovgivninger og reguleringer. Dette har forårsaget, at der har været en stødt stigende 

økonomisk forpligtelse for bankerne for at kunne følge med (Bankingexchange.com, 2018). Der kan 

derfor være en mulig forklaring i, at bankerne ikke har været opmærksomme på omfanget af 

lovgivning og regulering og derfor ikke har afsat et stort nok beløb til, at compliance afdelingen har 

kunnet udføre deres arbejde optimalt og i et sådant omfang, så de har kunnet følge med, og dermed 

ikke har kunnet udføre den nødvendige mængde arbejde det har krævet, at kunne holde 

virksomheden opdateret hele vejen rundt. Derfor er det vigtigt, at bankerne er klar på at gøre de 

fornødne investeringer inden for organisationen, så de har midlerne til rådighed til at implementere 

de nye love og reguleringer korrekt fra start af og have mulighed for at ændre og tilføje IT-

programmer, kontroller med mere. Derved har bankerne mulighed for at være på forkant med 

lovgivningen, frem for at være bagud og potentielt drive virksomheden uden for lovgivningens 

ramme og dermed stå over for bødestraffe og forlig. 

Der kan dog også være andre forklaringer bag hvorfor der er sket så store stigninger i bødestraffe 

og forlig. Der kan således være trådt love i kraft, som fungerer perfekt i teorien, men som kan have 

været meget omfattende at indordne sig under for bankernes synspunkt og har derfor været 

nødsaget til at køre videre uden at få implementeret de nødvendige tiltag, for at leve op til de 

gældende love og regler. Det kan også være, at bankerne har været for lang tid om at reagere på 

kommende ændringer i lovgivningen og derfor ikke har kunnet nå at få foretaget de nødvendige 

ændringer eller tilføjelser. 

Der kan dog også være tale om, at banken helt bevidst har valgt at undlade at foretage nogle 

ændringer som følge af en ændring i lovgivningen i et forsøg på at prøve lovgivningen af, da 

lovgivninger oftest kan fortolkes forskelligt og dermed gjort, så bankerne stadig agerede i 

overensstemmelse med lovgivningen. Hvis bankerne kunne undgå at implementere en ny lovgivning 

og på baggrund heraf måske foretage ændringer i både arbejdsgange og IT-programmer, så ville det 

alt andet lige være billigere for bankerne, hvis de kunne fortsætte på samme måde og så være i en 
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gråzone af lovgivningen, afhængig af hvordan de nye love bliver fortolket. På denne måde tager de 

en chance omkring en besparelse, der måske udløser en bøde eller et forlig i forsøget på at undgå 

at skulle implementere nye tiltag. 

Det har tidligere været sådan, at det var jurister, der sad og udarbejdede en masse kontroller for at 

være sikre på, at medarbejderne også gjorde disse ting, ved eksempelvis at have tjeklister der skulle 

udføres hele tiden for at have bevis på, at medarbejderen også har udført de opstillede kontroller. 

Problemet med dette er, at medarbejderne føler at de bliver pålagt en masse ekstra arbejde som 

følge af disse kontroller og har derfor svært ved at se motivationen for at yde det ekstra for at kunne 

nå at lave kontrollerne. Derfor bør der gøres en stor indsats i at gøre medarbejderne opmærksomme 

på, hvorfor det er så vigtigt, at kontrollerne udføres korrekt, samt ændre måden kontrollerne 

udføres på, så det ikke blot er en lang tjekliste der skal køres igennem før man kan komme videre. I 

stedet bør der kigges mere på udviklingen af IT-programmerne, så kontrollerne bliver en integreret 

del af programmerne og på den måde gøres nemmere at udføre og med en grad af automatisering, 

hvor det er muligt. Dette vil gøre, at medarbejderne ikke føler, at de får påtvunget sig en masse 

ekstra regler de skal være opmærksomme på, og hvis medarbejderne samtidig får den nødvendige 

uddannelse og forståelse for, hvorfor dette er så vigtigt, vil medarbejderne højst sandsynligt være 

mere tilbøjelige til at yde det ekstra det kræver at opfylde kontrollerne, uden at det skal blive en 

byrde for dem at udføre. 

Der er altså sket en hel del inden for, hvad definitionen på compliance er, de seneste 15 år og det 

samme vil ske fremadrettet, da det konstant vil være i forandring som følge af nye lovgivninger og 

reguleringer der gør, at der skal ske ændringer hos bankerne. Disse konstante ændringer kan være 

et problem for bankerne, især hvis der ikke bliver afsat nok ressourcer, da der ikke vil være 

ressourcer nok til at få implementeret lovgivningen korrekt. Denne udvikling kræver at bankerne 

investerer mange ressourcer i at være i overensstemmelse med gældende og kommende lovgivning. 

Fremadrettet er der klare indikationer på, at det er et område der også i fremtiden vil have et stort 

fokus fra både et politisk synspunkt, men også fra den øvrige omverden. Derfor er det vigtigt, at 

bankerne afsætter nok ressourcer af til, at der er oprettet en compliance afdeling som fungerer 

korrekt, og som har ressourcer til at udføre de arbejdsopgaver der er nødvendige og har beføjelser 

til at udføre opgaverne hvor de er nødvendige. 
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Kapitel 19: Vores bud på en løsning til compliance og hvidvask 
Vi vil i det følgende afsnit komme med vores bud på, hvad der vil ske inden for compliance og 

hvidvask fremadrettet, samt hvor vi synes at der skal gøres en ekstra indsats og hvilke ændringer vi 

synes der skal til for at få det bedst mulige resultat i kampen mod hvidvask ved brug af compliance. 

I den seneste tid har vi i høj grad set en oprustning af antal medarbejdere i compliance og 

hvidvaskafdelinger i den finansielle sektor, hvor eksempelvis Danske Bank kommer til at være cirka 

1.500 ansatte, mens der også bliver oprustet blandt myndighederne. Vi kommer med stor sikkerhed 

også til at se lignende tendenser blandt de øvre finansielle virksomheder, da der er så meget fokus 

på området fra alle interessenter, at virksomhederne er nødt til at vise en reaktion over for 

offentligheden og myndighederne.  

Et af de områder, som de finansielle virksomheder og myndigheder bør undersøge nærmere, er 

brugen af big data og dataanalyse, da vi mener det er et område, som der er store muligheder for 

at anvende til at forbedre bekæmpelsen af hvidvask. Der er på nuværende tidspunkt allerede store 

IT virksomheder som har set muligheden for brug af denne teknologi mod hvidvask, som 

eksempelvis Intel, som har software til rådighed, der kan være med til at hjælpe de finansielle 

virksomheder i forhold til interne kontroller og hvidvask (Intel.com, 2019). Denne form for teknologi 

vil gøre det muligt for medarbejderne i realtid at arbejde med informationerne som de kommer ind, 

hvilket gør, at informationen hurtigere vil nå frem til de rigtige medarbejdere og dermed hurtigere 

kan få undersøgt og dermed begrænset mængden af hvidvask. I dag sker rigtig mange 

indberetninger på baggrund af, at de ansatte i de finansielle virksomheder selv fysisk opdager noget 

mistænkeligt der sker på en kundes konti, eksempelvis i tilfælde, hvor en kunde kommer ind og 

ønsker at sætte et stort kontantbeløb ind og ikke kan bekræfte hvor han/hun har pengene fra, eller 

skal sætte penge ind på en anden kundes konto, hvor den bankansatte ikke kan finde nogen 

sammenhæng mellem de to kunder og derfor finder det mistænkeligt.   

Ved at udvikle et program der i realtid kan overvåge mistænkelige transaktioner og dermed hurtigt 

finde skjulte mønstre i bevægelserne på kundernes konti, vil det være med til at mindske den tid, 

som medarbejderne hver eneste arbejdsdag bruger på hvidvask og øvrig compliance, da systemet 

vil klare størstedelen af disse sager. På den måde som det fungerer på i dag, er det primært 

medarbejderne selv, der må udspørge kunderne om, hvor pengene kommer fra, eller hvad pengene 

skal bruges til, hvilket er med til at gøre, at medarbejderne i pengeinstitutterne godt kan føle sig lidt 
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meget som ”politimænd” (udtale fra bankansat i større dansk pengeinstitut), da de skal spørge så 

indgående til indbetalinger og udbetalinger af større beløb. Udover dette, kan det også afhængig af 

kundernes reaktion være en ubehagelig oplevelse for medarbejderne at skulle spørge om, hvis 

kunderne netop prøver at hvidvaske penge, da de så næppe vil komme med et reelt svar. Her kan 

de risikere, at kunderne bliver sure og irriterede, hvilket også kan berøre de øvrige kunder, der er til 

stede i pengeinstituttet på det pågældende tidspunkt. På baggrund heraf vil det derfor være til stor 

gavn at få udviklet et intelligent IT-program, der selv kan opfange mange af disse mønstre i 

transaktionerne, i stedet for at medarbejderne skal udspørge kunderne om det. 

I forbindelse med nye IT-programmer er det vigtigt, at det ikke kun er pengeinstitutterne der 

udvikler og forbedrer deres programmer, men i særdeleshed også myndighederne, så de har de 

samme forudsætninger for at udføre deres arbejde. Dette kan give anledning til problemer, da de 

offentlige myndigheder generelt set de seneste år har haft markante problemer i forhold til 

udviklingen af nye IT-programmer til flere forskellige områder inden for det offentlige, herunder hos 

SKAT og politiet, hvor de slet ikke har kunnet benytte de programmer der blev udviklet. Derfor er 

det yderst vigtigt, at der bliver sørget for, at der fuldstændig er styr på, hvordan IT-programmerne 

skal udvikles og hvad der er formålet med programmerne, samt at der løbende bliver testet, så man 

ved at det der bliver lavet, også fungerer. 

Samtidig synes vi, at der i de senere år har været meget stort fokus på hvidvaskområdet fra lovgivers 

side, hvilket har resulteret i mange ændringer og lovstramninger. Når der næsten hvert år kommer 

ny lovgivning på området, så bliver der lagt et stort pres på pengeinstitutterne, da processer og 

regler til bestemte områder i banken skal ændres/tilføjes for hele tiden at være compliant med den 

nuværende lovgivning. Vi synes, at det virker meget forhastet fra lovgivers side, da man umuligt kan 

nå at se den fulde effekt af den lovændring man har indført, før politikerne vælger at ændre på 

øvrige dele af lovgivningen. I den nye hvidvaskpakke bliver der også skrevet, at man ser det an de 

næste par år og der kan allerede forekomme ændringer fra 1. januar 2021 (Regeringen, 2019, s. 11), 

hvilket igen viser, hvor kort tidshorisont der bliver givet til pengeinstitutterne til at få justeret ind til 

den nye lovgivning i form af ændring i de processor som det må kræves.  

Politikerne burde i denne forbindelse se mod, hvordan der er blevet gjort i forhold til revisorloven, 

da der her er blevet implementeret nye tiltag løbende over en årrække i stedet for, at det hele 
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kommer på en gang. Her ved virksomhederne, hvad der kommer til at ske og hvornår det træder i 

kraft, så de har mulighed for at blive compliant med lovgivningen inden den træder i kraft, da de 

har vidst det flere år inden loven indføres. Hvis man ønsker at indføre lovgivning over for 

virksomhederne, så er dette en bedre måde at gøre det på, da de giver virksomhederne en langt 

bedre mulighed for at finde den bedst mulige måde at blive compliant på, i stedet for som vi ser nu, 

hvor pengeinstitutterne er nødt til hele tiden at skulle tilpasse sig ny lovgivning. 

Vi mener derfor, at politikkerne bør have tålmodighed i forhold til pengeinstitutterne, da man kan 

se på den store stigning i antallet af indberetninger som vist tidligere i opgaven, at det er noget der 

bliver taget seriøst af bankerne og derfor bør man give det nogle år med den nuværende lovgivning, 

og så vurdere effekten om ca. 5 år i stedet for allerede om knap 2 år, da den sag som eksempelvis 

Danske Bank har været involveret i ikke er sket under den nuværende lovgivning eller de 

lovændringer der har været de sidste par år. 

De seneste lovgivningsændringer og lovstramninger på hvidvaskområdet viser en klar indikation på, 

at politikkerne forventer at pengeinstitutterne kan implementere tiltagene med det samme, da der 

ikke er nogen indkøringsperiode eller noget varsel som sådan inden lovgivningen bliver indført. 

Dette gør det svært for pengeinstitutterne at lave nogen form for planlægning længere frem i tiden 

i forhold til implementering af nye tiltag og udvikling af nye programmer, da de ikke kan vide sig 

sikre på, at disse planlagte ting længere fremme i tiden reelt vil kunne bruges, da det kan risikerer 

ikke længere at være compliant med lovgivningen, hvis der pludselig kommer nye tiltag på området 

som gør, at de er nødt til at ændre processerne igen.  

Et af de forhold, som efter vores mening bør blive revurderet i den nye hvidvaskpakke, er længden 

af de straffe, som direktørerne kan straffes med, hvis der sker hvidvaskning i det pågældende 

pengeinstitut, da der i den nye hvidvaskpakke er specificeret, at direktørerne i de store banker kan 

straffes hårdere end direktører i de små banker. Faktum er, at der lige så vel kan ske hvidvaskning 

og øvrig finansiel kriminalitet i et mindre pengeinstitut som i et stort. Der kan som følge af denne 

lovgivning være incitament til, at man vælger at hvidvaske penge gennem de mindre banker i stedet 

for de større, da straffen er mildere, hvilket jo bestemt ikke skal være en mulighed. Vi forstår godt 

tankegangen bag lovgivningen i den forstand, at beløbene ofte vil være større i de store 

pengeinstitutter, men det ændrer stadig ikke på, at hvidvask er hvidvask uanset beløbet og derfor 
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bør strafferammerne være den samme uanset hvilket pengeinstitut besvigelsen foregår i. Sagen 

omkring Københavns Andelskasse er et glimrende eksempel på, at en lille lokal andelskasse ligeledes 

kan blive brugt til hvidvaskning af penge og øvrige besvigelser, til trods for at de i 2017 kun i 

gennemsnit var 13 heltidsansatte (Københavns Andelskasse, 2018, s. 31). Denne sag er et eksempel 

på, at der bør være lige så stort fokus på hvidvaskning i de mindre pengeinstitutter som i de store. 

Som lovgivningen er med den nye hvidvaskpakke, vil direktøren i denne bank kunne få en mindre 

fængselsstraf, end eksempelvis en direktør i Danske Bank eller Nordea, til trods for at forseelsen er 

den samme, hvilket bestemt ikke er rimeligt. Derfor mener vi, at lovgivningen bør ændres så det er 

præcis den samme strafferamme uanset om det er en direktør i et stort eller lille pengeinstitut, der 

bliver dømt skyldig i hvidvask eller anden finansiel kriminalitet. 

I forhold til de mange tusinde indberetninger der hvert år kommer fra pengeinstitutterne og til 

hvidvasksekretariatet, så skal der foretages nogle ændringer nu her, så der kan opstå et bedre 

samarbejde mellem pengeinstitutterne og myndighederne. Der skal løbende være en dialog om 

sagerne i stedet for nu, hvor pengeinstitutterne kun sjældent hører om udviklingen i de sager, der 

er indberettet. Der vil altid være forskel på, hvor hurtig en reaktion der er nødvendig i de enkelte 

sager afhængig af omfanget af mulige besvigelser. Nordea kommer med et forslag omkring, at der 

skal være mulighed for, at der i forbindelse med indberetningerne kan blive påsat en prioritering, 

så hvidvasksekretariatet kan se en skildring i de alvorlige sager, der haster og de sager, der er af en 

mindre kaliber og godt kan vente et stykke tid på behandlingen (Berlingske, 2019b). I dag bliver 

indberetningerne taget i en vilkårlig rækkefølge, hvilket derfor kan medføre, at de store sager får 

lov til at lægge i lang tid, før der bliver kigget på sagen og imens kan sagen have udviklet sig meget 

større. Dette kunne være blevet forhindret, hvis der havde været mulighed for at markere, at det 

var en alvorlig sag, der skulle kigges på hurtigst muligt.  

Denne måde at gøre det på vil i hvert fald med de nuværende ressourcer være en mulighed at 

benytte sig af, så man fik taget de mest presserende sager først og så kan de små sager godt vente, 

da det ikke er nogen grov overtrædelse og kun af et beskedent beløb. 
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19.1 Reaktionstid hos pengeinstitutterne 

Der bør på baggrund heraf indføres en rimelig reaktionstid, som bliver udsendt inden nye større 

lovændringer træder i kraft. Derved har pengeinstitutterne mulighed for at nå at reagere og få 

planlagt, hvordan de bedst muligt håndterer den situation der kommer til at ske, så det ikke bliver 

noget der skal hastes igennem. De skal i stedet have mulighed for at gøre det rigtigt og bruge den 

tid det tager at foretage disse ændringer i processer og interne kontroller med mere. I dag er der 

nærmest en reaktionstid på 0, som vi eksempelvis har set med den nye hvidvaskpakke, hvor der ikke 

figurerer nogen dato for, hvornår det træder i kraft og det må derfor antages, at det er noget der er 

gældende med det samme, hvilket kan give udfordringer for virksomhederne i forhold til at få 

ændret deres arbejdsgange og processer med mere. 

Figur 7 - Levels of embeddedness 

 

Kilde: Udarbejdet på baggrund af Levels of embeddedness 

Ovenstående figur viser de forskellige trin, som medarbejderne i pengeinstitutterne skal igennem i 

forbindelse med at implementere nye processer og kontroller og viser derfor, i hvor stort et omfang 

medarbejderne bliver påvirket, hver gang der bliver indført en ny større lovgivning som har 

indvirkning på deres daglige arbejde og rutiner. Ved en større lovændring der medfører ændringer 

i virksomhedernes måde at gribe processer og kontroller an på, bliver tingene ”skubbet tilbage” i 

figuren, da medarbejderne har nogle nye områder de skal være opmærksomme på og derfor ikke 

kan gøre, som de hidtil har været vant til at håndtere tingene i dagligdagen. 

Det første punkt kaldet encoding er hvor man i virksomheden formelt tager stilling til de processer 

og interne kontroller, som der skal være for at blive compliant med de lovændringer der er. Det er 

altså hvor det helt formelt bliver skrevet ind i et dokument om, hvad der skal ske, og hvordan man 

skal gøre det (Christensen et al., 2018, s. 165). 

Det næste punkt i figuren hedder enactment og det er i det her trin, at der kommer en faktisk 

reaktion til de formelt nedskrevne ting. Det er altså i dette punkt, at medarbejderne i 

virksomhederne begynder at arbejde med de nye tiltag i praksis. Det er samtidig stadig nyt for 
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medarbejderne, hvordan de skal gøre tingene og derfor kræver det noget tilvænning, spørgsmål og 

måske også utilfredshed omkring, hvorfor det er nødvendigt at skulle gøre det anderledes, end de 

har været vant til. 

Når den pågældende ændring har kørt et stykke tid og medarbejderne har haft mulighed for at 

arbejde med det i dagligdagen, så bliver der tale om at ændringen har rykket sig videre til punktet 

reproduction. Dette punkt omhandler, at ændringen er blevet til en rutine over en periode og at 

medarbejderne på dette tidspunkt er blevet vant til at udføre de bestemte handlinger og ikke 

længere ser de samme problemer ved de ændringer der har været, som de gjorde i starten ved 

indførslen af ændringerne. 

Det sidste punkt i figuren er institutionalization og dette punkt omhandler når ændringerne har 

været rutiner i en periode og medarbejderne i den forbindelse begynder at tage de nye opgaver for 

givet i den forstand, at medarbejderne ikke længere tænker over hvorfor man gør de pågældende 

ting, men gør det pr. refleks, da man bare ved, at man skal gøre det. 

I dette punkt er det altså ikke længere et problem for medarbejderne at udføre handlingen og der 

stilles ikke længere spørgsmålstegn ved, hvorfor man skal gøre som man gør, men at det i stedet er 

blevet en helt naturlig del af arbejdsdagen. Et eksempel på dette ses ved, at pengeinstitutterne skal 

kende deres kunder, hvor det i nogle år har været et krav i pengeinstitutterne at man skal have ID 

på sine kunder, så medarbejderne har mulighed for at se, om kunderne nu også er dem de udgiver 

sig for at være. Derfor er der krav om, at kunderne skal afgive ID som eksempelvis kørekort, pas, 

sygesikringsbevis med mere, som medarbejderne kan scanne og lægge ind på de pågældende 

kunder, så de i de forskellige filialer har mulighed for at se de samme informationer om kunderne. I 

starten sås der en stor utilfredshed omkring dette, da medarbejderne så det som værende 

tidskrævende og ikke vigtigt nok. I dag, er det blevet en del af arbejdsdagen, og nu bliver det gjort 

som en hel naturlig del.  

Hvis det i en lang periode har været sådan, at tingene kører på rutine og der ikke bliver tænkt over 

hvorfor man gør som man gør, fordi det er så indarbejdet i hverdagen, så kan man også opleve, at 

der ved ændringer i dagligdagen, kan opstå en omstilling hos medarbejderne, som er vanskelig, da 

de skal forholde sig til nye ting, og der kan derfor godt opstå en vis form for modstand over for de 

nye ændringer, da medarbejderne så igen ikke kan forstå, hvad ændringerne skal gøre godt for 
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(Christensen et al., 2018, s. 165). I sådanne tilfælde kan man så starte forfra i forhold til figuren med 

de forskellige trin man skal igennem. 

Ved at der meget ofte i den senere tid har været flere større ændringer på hvidvask/compliance 

lovgivningen, så kan det meget vel have været problematisk for medarbejderne i pengeinstitutterne 

at få de nye processer og interne kontroller ind som rutiner i dagligdagen, da lovændringerne har 

gjort, at pengeinstitutterne gang på gang har måttet ind og ændre i deres politikker og dermed også 

blevet påvirket i forhold til de trin i den ovenstående figur. Her bliver de gang på gang sat tilbage til 

formelt at skulle udforme de nye processer og kontroller og dermed skulle starte forfra. På den 

måde kan man også have flere ting til de forskellige punkter i figuren ovenfor, og så ændrer det sig 

i takt med, at der kommer nye tiltag, der skal implementeres. 

Ved at få nogle reaktionstider på lovændringerne, vil pengeinstitutterne i større grad have mulighed 

for at administrere hvornår og hvordan de nye tiltag skal implementeres i virksomheden. Man kan i 

den forbindelse se på eksemplet omkring Sarbanes-Oxley Act i USA, som omhandlede store 

ændringer omkring blandt andet indførsel af interne kontroller oven på finansielle skandaler fra 

2000-2002 i amerikanske virksomheder. Loven blev godkendt i 2002, men virksomhederne skulle 

først være compliant med den nye lovgivning i 2004, hvilket gjorde, at de havde en periode på cirka 

halvandet år til at finde ud af, hvordan de skulle gribe situationen an og få implementeret de 

fornødne politikker og processer, så de blev compliant med lovgivningen og samtidig havde 

mulighed for at begynde de fornødne adfærdsændringer blandt medarbejderne. 

En lignende reaktionstid vil ligeledes være at foretrække herhjemme, da pengeinstitutterne i dag 

bruger flere forskellige systemer, der kan blive påvirket forskelligt af ændringer. Derfor kan det tage 

lang tid at finde ud af hvordan man skal få trukket de korrekte data ud af de forskellige programmer, 

så de kommer til at stemme overens efter ændringen. Det er derfor både noget der tager et stykke 

tid at løse, samtidig med at det økonomisk er dyrt at skulle ændre i programmerne. Mange af de lidt 

mindre pengeinstitutter får samtidig deres system fra et eksternt selskab, hvilket kan gøre 

reaktionstiden endnu længere, da de er nødt til at vente på, at deres leverandør får tilpasset 

programmet, så de kan blive compliant i forhold til lovgivningen. Det vil derfor kun være rimeligt 

over for pengeinstitutterne, at der er en reaktionstid på eksempelvis et par år, som man tidligere 

har set med Sarbanes-Oxley Act, da det øger chancen for at pengeinstitutterne vil være compliant 
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fra den fastsatte dato. Ved at gøre det på denne måde, giver det samtidig pengeinstitutterne 

mulighed for at sætte en bestemt dato for, hvornår de vil indføre de nye tiltag på den måde, at de 

ved nye kunder fra denne dato sørger for at lave de nødvendige tjek, så de vil være compliant med 

de nye processer og politikker. Når der er styr på, hvordan man skal håndtere de nye kunder, kan 

man så begynde at kigge på de eksisterende kunder, så man på et tidspunkt kommer til, at alle 

pengeinstituttets kunder er blevet tjekket igennem og opdateret, så de alle er compliant i forhold 

til de gældende regler. 

 

Kapitel 20: Risici som pengeinstitutterne står over for i fremtiden 
De risici som pengeinstitutterne står over for i dag, vil også være til stede fremadrettet. Vi mener 

dog, at der i stadig større grad kommer til at være et pres fra udlandet i forhold til fra her i landet, 

da der bliver mere og mere global interaktion landene imellem og derfor vil den fremgå som en høj 

risiko fremadrettet. Det er derfor et område, der bør få øget fokus, både omkring hvordan 

pengeinstitutterne agerer i forhold til filialer i udlandet, men også hvordan udenlandske kunder 

håndteres og ekstra fokus og overvågning af transaktioner fra disse konti. 

Det er derfor vigtigt, at pengeinstitutterne får konkretiseret disse fremtidige risici inden tiden 

kommer til at det kan ske. Til dette kan der blandt andet bruges COSO og risk map til at få klarlagt 

de risici der er, samt at der bliver vurderet, hvor høj risiko der er for at det skal ske og derefter 

hvordan man formindske disse risici og til sidst, hvordan man skal håndtere situationen, hvis den 

skulle opstå. 

Flere og mere effektive interne kontroller er helt sikkert et fokusområde for pengeinstitutterne i 

takt med, at der bliver udviklet bedre IT-programmer samtidig med stramninger i lovgivningen der 

nødvendiggør disse øgede interne kontroller for at kunne nedbringe de risici der er til stede i 

branchen. Dette vil med stor sandsynlighed mindske de risici, der er forbundet med compliance og 

hvidvask hos pengeinstitutterne, da den øgede kontrol vil besværliggøre det for de kunder der 

prøver at begå besvigelser gennem pengeinstitutterne uden at blive opdaget og modtage straffe for 

det. 

Problemet i den forbindelse er, at det ikke vil ændre på, at de kriminelle stadig vil være til stede. De 

vil blot lede efter andre måder at begå denne finansielle kriminalitet på og man eliminerer derfor 
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ikke problemet omkring hvidvask på denne måde, men rykker den blot et andet sted hen. Mindre 

vekselkontorer vil være steder, hvor der fremadrettet sandsynligvis vil være en stigning af 

henvendelser fra potentielle kunder omkring hvidvask af penge enten gennem veksling af kontanter, 

eller internationale pengetransaktioner. Vekselkontorerne er ligesom pengeinstitutterne omfattet 

af hvidvaskloven, men har ikke de samme strenge krav som pengeinstitutterne har, da de slet ikke 

vil kunne løbe rundt økonomisk, hvis de skulle kunne følge de arbejdsgange, som pengeinstitutterne 

gør. Der har samtidig i den seneste tid været meget stort fokus på de største banker herhjemme, 

mens vekselkontorerne er gået lidt under radaren, selv om der den seneste tid også har været en 

stor sag om hvidvask af penge gennem et vekselkontor. 

På den baggrund bliver det svært helt at fjerne de risici som branchen står over for, da det vil være 

svært at fjerne alle muligheder for de kriminelle til at begå besvigelser, da de altid vil prøve at finde 

nye måder at gøre det på, men set fra pengeinstitutternes synspunkt vil det være muligt at minimere 

disse risici ved at øge de interne kontroller og generel udvikling af deres IT-programmer med mere. 

 

20.1: Compliance i fremtiden 

Hvis man kigger på, hvad der kommer til at ske på compliance området, så vil der i den nærmeste 

fremtid nok ikke ske de store ændringer i forhold til, hvordan man ser compliance afdelingerne 

fungere i dag. Vi kommer dog eksempelvis til at se, hvordan Danske Banks markante forøgelse af 

medarbejdere til deres hvidvask og compliance funktion vil have af indvirkning på, hvordan de 

behandler mistanke om finansiel kriminalitet. Herunder, om det har den ønskede effekt i, at de får 

formindsket de risici, der er forbundet med at de har kriminelle kunder i banken, der er en del af 

hvidvask eller øvrige besvigelser, og bruger banken som en station til at føre pengene videre. Det 

bliver interessant at se, hvilken effekt det får i forhold til det arbejde som afdelingen udfører, og om 

det overhovedet vil have nogen effekt, eller om der kun bliver tale om, at der bliver for mange 

medarbejdere i forhold til det arbejde der skal udføres, så man langsomt ser en nedgang i antallet 

af medarbejdere i disse afdelinger om en 5 til 10 år. 

Nordea har i de seneste år haft store stigninger i antallet af medarbejdere i deres 

compliance/hvidvask afdeling, hvor de siden 2015 er steget fra 430 medarbejdere på området til nu 

at være 1.500 medarbejdere til bekæmpelse af hvidvask (Berlingske, 2019b). De har i forbindelse 

med denne forøgelse af medarbejdere også styrket området med udvikling af nye programmer med 
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kunstig intelligens til at understøtte det arbejde der laves. Disse programmer vil få stadig større 

indflydelse i de kommende år, hvor Nordea forventer en større grad af automatisering på området 

og i forbindelse hermed regner de også med, at de i de kommende år kommer til at blive færre 

medarbejdere på området, da opgaverne bliver automatiseret i stedet. Så her kan man se, at det i 

Nordeas tilfælde sandsynligvis har toppet i forhold til antallet af medarbejdere på området og vil 

derfor langsomt dale fremadrettet, men samtidig kan være yderligere styrket i forhold til hvidvask 

og compliance opgaverne. 

Det kan også sagtens være, at det er den rigtige måde at gribe det an på, fordi der simpelthen er så 

meget arbejde i forbindelse med hvidvask og compliance, og vi derfor kommer til at se de øvrige 

pengeinstitutter følge den samme vej ved at opruste og styrke deres hvidvask og compliance 

afdelinger. Hvordan det kommer til udtryk i de forskellige pengeinstitutter, vil variere som følge af 

forskellige strategier, hvor eksempelvis Danske Bank stadig tror på, at det er mandskab der skal til 

og derfor ansætter mange nye medarbejdere på området, mens Nordea nu mener, at de vil gå 

systemvejen i stedet. 

I den kommende tid kommer vi nok til at se endnu flere indberetninger fra pengeinstitutternes side, 

som følge af denne markante forøgelse i antallet af medarbejdere, der kommer til at beskæftige sig 

om området omkring hvidvask. Derfor vil vi i de kommende år højst sandsynligt til at se lignende 

høje stigninger i antallet af indberetninger, som vi har se i de sidste år. Af den årsag bør der også 

være et stort fokus fra myndighederne på, at Hvidvasksekretariatet har forudsætningerne for at 

kunne følge med denne store stigning i indberetningerne. 

Der bliver godt nok tilført midler til Hvidvasksekretariatet i den nye hvidvaskpakke, men slet ikke i 

samme omfang, som Finanstilsynet får ekstra ressourcer til at tjekke pengeinstitutterne igennem i 

trådene med større sanktionsmuligheder. Når det er et område som der bliver lagt så utroligt mange 

ressourcer i fra pengeinstitutternes side, så virker det mærkværdigt, at myndighederne ikke vælger 

at prioritere dette højere, da det efter al sandsynlighed blot vil resultere i, at de indberetninger der 

kommer fra pengeinstitutterne, ikke bliver behandlet ordentligt og dermed i princippet gør, at der 

bliver spildt ressourcer i pengeinstitutterne, hvis indberetningerne ikke bliver behandlet som de 

skal. Det må samtidig være yderst frustrerende for de involverede medarbejdere i både 

pengeinstitutterne og i Hvidvasksekretariatet, da det fra den ene side gør, at man ikke kan komme 
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videre med sagerne, da der ikke bliver gjort noget ved det man sender ind. Fra den anden side må 

der være et stort pres og et højt stressniveau som følge af, at man kan se, at der kommer flere og 

flere indberetninger ind der skal behandles, men at man ikke kan nå at følge med. Der bør derfor 

skulle gøres en ekstra stor indsats på dette område fra myndighedernes side, da det ellers i 

princippet kan være ligegyldigt for pengeinstitutterne at indberette mulig finansiel kriminalitet, hvis 

der ikke gøres noget ved det i den anden ende. 

Ifølge udtalelser fra Nordea oplever de en manglende tilbagemelding fra hvidvasksekretariatet, i 

forhold til hvad der sker med de indberetninger de har lavet, da de oftest slet ikke hører noget til 

de indberetninger de laver. Nordea har derfor i de seneste år valgt at smide de kunder de har 

indberettet flere gange for hvidvask ud af banken, da Hvidvasksekretariatet aldrig vendte tilbage på 

indberetningen og derved ikke om med svar på, hvad der skulle ske med den pågældende kunde 

(Berlingske, 2019b). Man kan så diskutere hvorvidt det er ansvarligt over for hele processen bare at 

smide kunderne ud og overlade det til de andre pengeinstitutter, hvor personerne kan blive kunde 

i stedet og fortsætte deres hvidvask. Det nye pengeinstitut vil ikke have noget kendskab til de 

indberetninger der har været fra Nordea, da der ikke er noget fælles arkiv over kunderne på tværs 

af pengeinstitutterne. Der er i forbindelse med det 5. Hvidvaskdirektiv snak om, at der skal være et 

bankkontoregister (Finans Danmark, 2019) som også kan blive et effektivt middel mod 

bekæmpelsen af hvidvask og øvrige besvigelser, da pengeinstitutterne på den måde vil kunne få 

mulighed for at se, om de kunder de har under mistanke for at begå hvidvask har konti i andre 

pengeinstitutter og på den måde samarbejde om at bekæmpe hvidvasken. 

Det er dog klart, at Nordea har været nødt til at reagere, da de ellers risikerer at ende i medierne i 

sager om hvidvask og de har nok ikke set en anden udvej, når der nu ikke sket noget med de 

indberetninger de foretog til Hvidvasksekretariatet. De kunne i stedet også have fortsat med at 

overvåge kunderne nøje og prøve at begrænse dem i forhold til de besvigelser der bliver foretaget, 

da man på denne måde har al information om kunden samlet et sted, i stedet for spredt mellem 

flere pengeinstitutter, såfremt kunden selvfølgelig kun er kunde et sted. 

Kigger man lidt længere ud i fremtiden, så vil der højst sandsynligt ske en række ændringer til den 

måde, som compliance afdelingerne kommer til at fungere på. Udviklingen af ny teknologi vil være 

et af de områder som kommer til at have den største påvirkning på den måde compliance 
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afdelingerne arbejder på, da den nye teknologi vil åbne op for helt nye muligheder i forhold til 

implementering af interne kontroller og overvågning heraf. Det vil ses ved blandt andet øget 

automatisering som følge af nye IT-programmer, samt bedre integrering af interne kontroller i 

dagligdagen. Det vil dog samtidig også give kunder med kriminelle hensigter bedre IT-programmer 

der kan ændre den måde, som hvidvask og øvrige besvigelser bliver begået på. 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Deloitte (Deloitte, 2016), så vil man fremadrettet se en øget 

tendens til, at compliance programmer i højere grad bliver integreret i organisationerne på en sådan 

måde, at der vil være en større sammenhæng mellem det arbejde, der bliver udført internt i 

compliance afdelingen. Dette vil særligt være gavnligt i forbindelse med ændringer i lovgivningen, 

da man vil kunne udnytte den fulde ekspertise på tværs af området i de forskellige teams. Så hvor 

det i dag er mere opdelt i teams, der sidder med et bestemt område, så vil det fremadrettet nok 

mere ændre sig til, at der vil være en flydende overgang mellem disse teams, hvor man har større 

kendskab med hvad de forskellige sidder og arbejder med, så det vil være nemmere at få den 

nødvendige hjælp. 

Et andet område som vil få endnu større opmærksomhed i compliance afdelingerne i fremtiden vil 

være udvikling af virksomhedernes kultur, etik og principper, for at forsøge at få en sund kultur 

indført i virksomhederne, så der er en positiv stemning de ansatte imellem. Det er uden tvivl vigtigt, 

at der bliver gjort noget ud af kulturen i virksomheden, da det vil påvirke medarbejderne positivt i 

forhold til at præstere bedre på arbejdspladsen. Hermed vil de også være mere tilbøjelig til at yde 

en ekstra indsats hvor det er nødvendigt, end hvis det er tilfældet, at der er tale om en dårlig kultur 

i virksomheden, hvor der ikke er nogen der hjælper hinanden og enhver er sig selv nærmest. 

Det vil dog være en svær opgave at rette op på, hvis der først er en dårlig kultur i virksomheden, 

men det vil ikke desto mindre være en nødvendighed, da der er compliance risici forbundet med 

den dårlige kultur i virksomheden. Disse risici vil være til stede som følge af, at der i en virksomhed 

med dårlig kultur nok vil være en vis utilfredshed mellem medarbejderne, der gør, at der vil være 

nogle i virksomheden, som ikke følger reglerne der er opsat af compliance afdelingen og dermed 

udgør en risiko for, at der kan falde sanktioner, fordi lovgivningen ikke er blevet overholdt.  

Der vil samtidig være en risiko for, at medarbejderne ikke vil være lige så godt forberedt, hvis der er 

tale om en uforudsigelig compliance risiko, hvis der ikke er en stærk kultur i virksomheden, da der 
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ikke vil være den samme forståelse blandt medarbejderne for den etik og de principper som 

virksomheden står for, hvilket kan gøre det svært at finde ud af, hvordan man skal reagere på en 

bestemt situation, hvis man ikke kender virksomhedens holdning til de forskellige situationer, der 

kan opstå på arbejdspladsen. 

Et område som der også kommer til at få større og større indflydelse på, hvordan compliance 

afdelingerne fremadrettet kommer til at arbejde er inden for analytics og udvikling i teknologien. 

Man vil i stadig større omfang benytte sig af teknologi til at udføre arbejdet i compliance afdelingen. 

Det vil give meget bedre muligheder for medarbejderne i compliance afdelingen at følge med i, om 

de opsatte kontroller også bliver fulgt, men samtidig også gøre det muligt i realtid at overvåge de 

områder af virksomheden, som har høje risici for hvidvask og anden form for finansiel kriminalitet, 

ved at opdage transaktioner. Compliance afdelingerne vil i den forbindelse også blive bedre til at 

forudsige, hvor risiciene har størst sandsynlighed for at opstå i fremtiden ud fra den data, som de 

kan opnå gennem programmerne. Et af de vigtigste punkter for at det skal kunne lykkes er, at den 

data der skal bruges, også er til stede hele tiden og så på den måde bruge dataanalyse til at prøve 

at forudsige risiciene inden de opstår og spreder sig. 

Man kan samtidig i forbindelse med at øge compliance niveauet også benytte sig af teknologien til 

at undervise og hjælpe de øvrige medarbejdere i forhold til virksomhedens principper og regler. 

Dette er der flere måder på, og disse regler må gerne være tilgængelige på flere platforme, som 

eksempelvis via en app, på computeren, i fysisk format, så man altid har mulighed for at søge 

vejledning, hvis der opstår en situation man er usikker på hvordan skal takles. En udførlig 

medarbejderhåndbog vil altså være med til at afhjælpe dette, men for at man opnår den fulde effekt 

af dette, så vil det kræve, at medarbejderne er klar over hvordan man skal søge sig frem til det man 

skal finde svaret på, samt at det rent faktisk også er noget som medarbejderne har tænkt sig at 

bruge i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at der jævnligt er opfølgning på, hvad virksomhedens regler 

og principper er, også i tilfælde af at der er ændringer hertil, så medarbejderne altid er opdateret 

på dette punkt. 

Det vil nok oftest fremtræde på den måde, at der med jævne mellemrum vil være en test som 

medarbejderne skal tage, men der er også eksempler på virksomheder, som en gang hvert kvartal 

gjorde sådan, at medarbejderne skulle svare på tre compliance relaterede spørgsmål inden de 
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kunne låse deres computer op. Begge disse metoder har den samme effekt, da medarbejderne 

bliver mindet om de regler der er, men det skal samtidig heller ikke blive så omfattende, at det bliver 

et irriterende element for medarbejderne, da det så vil have den stik modsatte effekt, end hvad 

formålet med det er. 

Dette vil man nok kunne tænke sig til kunne ske i den opsætning, hvor medarbejderne en gang i 

kvartalet er tvunget til at tage den opstillede test inden de kan låse deres computere op, da der af 

forskellige årsager kan være, at medarbejderne på det pågældende tidspunkt ikke har tid til at 

udføre disse tests, da de måske har et møde med kunder eller lignende. Hvis disse tests blot bliver 

set som et irriterende og forstyrrende element for medarbejderne, så vil man ikke få den ønskede 

effekt af det arbejde der bliver lavet, da det blot vil medvirke til at compliance bliver en irriterende 

del af ens arbejde som blot skal overstås. Der risikeres, at medarbejderne vil have svært ved at 

forstå, hvorfor det skal være obligatorisk, at de skal besvare spørgsmålene på et bestemt tidspunkt 

frem for at få fastsat en fast dato for, hvornår de skal have besvaret spørgsmålene, så de har bedre 

mulighed for at planlægge hvornår de skal gøre det. Selvfølgelig vil denne måde at gøre det på sørge 

for, at medarbejderne jævnligt tester sig selv i deres viden i forhold til virksomhedens compliance, 

men det kan også nemt give bagslag i forhold til den kultur der kan blive opbygget i virksomheden 

omkring disse tests. 

Der er som sådan ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre dette på, og man vil derfor 

sandsynligvis også se store forskelle på, hvordan virksomhederne gør i forhold til planlægningen og 

udførelsen af tests i virksomhedernes regler og lovgivning. Der er det samme formål uanset måden 

det gøres på, nemlig at medarbejderne forstår vigtigheden af, at de opstillede regler overholdes, og 

hvordan de skal gribe forskellige situationer de kan havne i an, så man formindsker risiciene for at 

der kan ske fejl der kan give problemer fremadrettet mod potentielle sanktioner. Det er samtidig 

også vigtigt, at dem der står bag testene, er indforstået med, at det skal være fleksibelt i forhold til 

medarbejdernes arbejdsdag, så det bliver gjort på et tidspunkt hvor der er afsat den nødvendige 

mængde af tid, så det ikke blot bliver noget man skal skynde sig igennem for at kunne nå de mange 

øvrige arbejdsopgaver der ligger og venter på en.  

En god måde at gribe disse obligatoriske tests inden for compliance og hvidvask an på vil være, at 

man en gang om året laver en obligatorisk test som varierer afhængig af hvilken stilling man er ansat 
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i, så man bliver prøvet i de potentielle ting man kan blive udsat for i dagligdagen. Denne test skal 

kunne tages inden for en periode på nogle uger, så medarbejderne har mulighed for at planlægge 

deres kalender, så de har den fornødne tid til at få det maksimale ud af testen. Inden testen skal der 

være afsat tid på den pågældende dato til, at medarbejderen har mulighed for at tage noget 

individuel undervisning på eksempelvis en computer, så de er forberedt bedst muligt inden testen 

(udtalelse fra ansat i større dansk pengeinstitut). 

Udover dette er det vigtigt, at der løbende, når der er ny information, at denne information kommer 

ud gennem eksempelvis morgenmøder, som de fleste virksomheder holder et af om ugen, da dette 

vil være bedre til at få informationen ud til medarbejderne samtidig med, at der vil være mulighed 

for at der kan stilles spørgsmål, hvis der er noget man kan være i tvivl om. Dertil vil det også være 

godt, hvis det bliver sendt ud skriftligt bagefter, så medarbejderne har mulighed for at gå tilbage 

senere, hvis de ønsker at få informationen genopfrisket, eller er blevet i tvivl om, hvad der blev sagt 

på det pågældende møde. 

Problemet hvis det udelukkende kommer ud skriftligt er, at der næppe vil være nogen garanti for, 

at alle medarbejderne får læst den information der kommer ud, da der i dag kommer så meget ud 

på e-mail, intranet med mere, at det nemt kan blive overset i mængden, samt at der vil være 

medarbejdere der ikke føler, at det er nødvendigt at de læser det af den ene eller anden grund.  

 

Kapitel 21: Afslutning af diskussionen 
I løbet af udarbejdelsen af dette speciale er vi kommet frem til en række punkter, som vi mener der 

skal være fokus på fremadrettet, hvis både pengeinstitutterne og myndighederne skal forbedre sig 

på området omkring compliance og hvidvask, således at bekæmpelsen af besvigelser kan blive 

optimeret bedst muligt. 

Et af de vigtigste punkter der skal gøres noget ved er, at Finanstilsynet og i særdeleshed 

Hvidvasksekretariatet får tilført ekstra ressourcer, da det er meget tydeligt, at de i dag har for lidt 

ressourcer i forhold til de arbejdsopgaver de bliver pålagt. Dette er også en bekymring der er til 

stede blandt pengeinstitutterne, da de ikke får nogen feedback på deres indberetninger, hvilket kan 

indikere, at der ikke er nok ressourcer til at behandle de mange indberetninger. Af den grund står 

det klart at denne måde at gøre det på ikke fungerer som tiltænkt og det er derfor meget vigtigt at 
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Hvidvasksekretariatet får tildelt de ressourcer der er nødvendige for udførelsen af arbejdet. Både 

Danske Bank og Nordea har hver især cirka 1.500 medarbejdere på området og de resterende 

pengeinstitutter også har hundredvis af medarbejdere, mens der i Hvidvasksekretariatet sidder cirka 

30 ansatte til at screene de indberetninger der kommer ind. Det er derfor klart, at de ikke har 

mulighed for at behandle alle indberetningerne, når der er så stor forskel på antallet af 

medarbejdere på den ene og den anden side af bordet, som det er tilfældet her. 

Det er samtidig meget tydeligt, at der i de senere år har været et stort regulatorisk pres fra 

politikkerne over for pengeinstitutterne i forhold til de mange lovindgreb der har været på præcis 

dette område, samt at det har været et meget stort samtaleemne i medierne, som har hængt 

adskillige pengeinstitutter ud i pressen for brud på hvidvask. I forbindelse med de mange 

lovændringer ser vi det som vigtigt, at der bliver indført reaktionstider, så pengeinstitutterne har 

mulighed for at tilpasse deres systemer så de arbejder korrekt sammen inden den dato, hvor 

lovændringen træder i kraft. Det er i forbindelse hermed også vigtigt, at der ikke bliver ved med at 

være disse indgreb i loven hele tiden, som der har været i de senere år, da man ikke når at se 

effekten af de indgreb der er lavet sidste år, inden der sker yderligere ændringer året efter. Af den 

grund ser man derfor ikke om den første ændring havde den ønskede effekt eller ej.  

De fleste af de sager som har været i medierne i den sidste tid er forhold, som primært er sket i 

årene fra 2015 og tidligere og derfor kan det også være mærkeligt, at politikkerne nu mener, at der 

skal ske flere større lovstramninger på området, da pengeinstitutterne af sig selv har forbedret sig 

meget på området uden at der har været lovændringer ind over, da de selv har været klar over at 

de ikke har taget risiciene alvorligt nok og derfor har været nødt til at reagere og få styrket politikker 

og processer på området. Det bliver dog svært at se en effekt af de mange nye tiltag fra både 

myndighederne og pengeinstitutterne før der opstår en eventuel ny hvidvasksag, men 

myndighederne bør overveje om pengeinstitutterne selv har løst problemerne inden de kommer 

med mere ny lovgivning, da de mange lovændringer også fører en vis usikkerhed med sig hos 

pengeinstitutterne, da der hele tiden er nye regler, som de skal være compliant over for. 

På baggrund heraf mener vi, at det største fokus bør være på at få styr på, at processerne fungerer 

optimalt hos især Hvidvasksekretariatet og at de får tilført de fornødne ressourcer, da det er på 
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dette område, at der er de største mangler og derfor også det vigtigste område i forhold til effektivt 

at bekæmpe hvidvask og øvrige besvigelser herhjemme. 
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Del 5: Afrunding 

 

Kapitel 22: Konklusion 
Som det grundlæggende for specialet har vi fået klarlagt historikken bag compliance begrebet, samt 

den store ændring, som området har gået igennem den senere tid, og som kommer til at fortsætte 

fremadrettet. Dertil har vi afdækket begrebet interne kontroller og hvordan det bliver brugt af 

compliance afdelingerne i pengeinstitutterne til bekæmpelse af hvidvask og øvrig finansiel 

kriminalitet. 

Der har især i den seneste tid været et stort fokus på compliance og hvidvask med 

pengeinstitutterne i centrum, og det er et område som mange har ytret sig om i de landsdækkende 

medier og på de sociale medier. Det er disse sager der har været oppe og vende i medierne, som vi 

har taget udgangspunkt i, når vi har kigget på, hvordan compliance- og hvidvaskafdelingerne har 

fungeret ud fra påstande, der er kommet frem i medierne og hertil kommet med kritik på de 

områder, hvor der er brug for, at der bliver rettet ind. 

Da vi ikke har haft mulighed for at få adgang til at se, hvordan disse afdelinger fungerer i dagligdagen 

i de enkelte pengeinstitutter, har vi ikke direkte haft mulighed for at sammenligne virksomhederne 

omkring, hvordan de griber opgaverne an og hvor der er forskelle og ligheder mellem de enkelte 

virksomheder ud over, hvad vi har haft tilgængeligt fra artikler, udtalelser og rapporter i medierne. 

På baggrund af vores analyse og diskussion kan vi konkludere, at pengeinstitutterne har taget ved 

lære af de sager, som de har været ramt af og taget deres forholdsregler i forhold til hvordan de skal 

agere fremadrettet. De sager som pengeinstitutterne er indblandet i, er næsten alle fra 2015 eller 

før og siden der er der sket store fremgang hos især de store pengeinstitutter, hvor der er sket en 

markant oprustning i både personale, men også i forhold til hjælpemidler i form af intelligente 

systemer til at opfange mønstre i transaktionerne. 

Det arbejde der udføres i Hvidvasksekretariatet og de ressourcer der allokeres hertil, kan vi ligeledes 

konkludere på, at medarbejderne i Hvidvasksekretariatet er overbebyrdet med arbejdsopgaver som 

følge af de høje stigninger i antallet af indberetninger fra især pengeinstitutterne. Dette sker 

primært fordi der i pengeinstitutterne er investeret meget store pengebeløb for at styrke deres 

arbejde mod hvidvask. De samme investeringer er bare ikke sket i Hvidvasksekretariatet og derfor 
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ophober der sig nu en flaskehals, da de ikke kan følge med i forhold til de mange indberetninger der 

kommer ind hver eneste dag. Derfor kan vi konkludere herpå, at der i høj grad er brug for flere 

ressourcer til Hvidvasksekretariatet for at sikre, at alle sager kan blive behandlet lige grundigt i 

forsøget på at maksimere indsatsen mod bekæmpelse af hvidvask. Der er i forbindelse hermed også 

en risiko for, at pengeinstitutterne ikke får noget svar fra Hvidvasksekretariatet og dermed ikke ved 

hvordan de skal håndtere de potentielt kriminelle kunder, som de har og derfor risikerer, at de kan 

havne på forsiden i pressen, hvilket kan skade pengeinstituttets image og kan gøre at de mister 

kunder som følge heraf. 

Pengeinstitutterne står over for udfordringer fra lovgivers side til hele tiden at blive presset på ny 

lovgivning, der ændrer processer og arbejdsgange i pengeinstitutterne. De står altså over for 

udfordringer, der er forbundet til deres compliance og sætter et pres på pengeinstitutternes IT-

systemer, som er nødt til at blive tilrettet, hvilket kan tage tid at få udfærdiget. 

Fremadrettet vil det være mange af de samme risici, som stadig består, da det stadig vil være svært 

for pengeinstitutterne at fastslå, om en kunde hvidvasker penge, da kunderne også er 

opmærksomme på de tiltag som pengeinstitutterne gør brug af og derfor kan ændre deres mønstre, 

så de bliver sværere at spore fremadrettet.  

Det øgede fokus fra pengeinstitutterne på området giver samtidig mulighed for, at kunder med 

kriminelle hensigter kan bruge andre metoder til at få hvidvasket deres penge. Dette vil gøre det 

sværere at spore og dermed sværere at få sammenhængende information, som man kunne sende 

videre til Hvidvasksekretariatet og få udfærdiget en sag. De nye forbedrede IT-kontroller og generel 

forstærkning af compliance og hvidvaskafdelingerne vil derfor være med til at sænke de risici, som 

pengeinstitutterne kommer til at stå over for, da der er meget højere fokus fra deres side til at 

bekæmpe finansiel kriminalitet og vil derfor også fremadrettet øge deres ressourcer for at sænke 

risiciene.  

Så fra bankernes side kan man sige, at risiciene kommer til at falde fremadrettet, mens hvidvask og 

øvrige besvigelser nok blot vil rykke et andet sted hen, hvor det vil være sværere at følge pengenes 

vej og dermed gøre det sværere for Hvidvasksekretariatet at få sat en sag sammen. Som en 

konsekvens af dette, vil det herpå blive vanskeligere at få information om, at der foregår hvidvask, 

da det vil komme til at foregå endnu mere i det skjulte, end det er i dag. 
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Kapitel 23: Perspektivering 
For at komme hvidvask så meget som muligt til livs, vil det næste step muligvis være at indføre et 

kontantløst samfund. Dette bliver dog først muligt om mange år, da tendensen ikke er til det endnu.  

Ifølge en artikel i Berlingske fra oktober 2018 bliver det spået, at Danmark i praksis vil være 

kontantløst i 2025. På baggrund af udviklingen i samfundet, hvor det for bare 15 år siden var 

utænkeligt at indføre kontantfrie kasser i supermarkeder, bliver der i dag kun betalt kontant ved 

mindre end hvert fjerde køb, da nye betalingstjenester som Mobilepay, Apple Pay og Dankortsappen 

er kommet til. Dette sætter pres på kontantreglen, som også gennem de seneste år er blevet et 

omdiskuteret emne. 

Kontantreglen pålægger danske butikker at acceptere kontanter, men visse butikker i postnumre 

med forhøjet risiko for røveri har fået dispensation fra denne regel.  Denne risiko for røveri i butikker 

er også et af de bærende argumenter hos dem, som prøver at fremskynde udvikling mod et 

kontantløst samfund (Berlingske, 2018b). 

En af dem er direktøren i Jyske Bank, Anders Dam, som også fremhæver, at kontanter bruges til 

kriminalitet, sorte penge og hvidvask, hvorfor han mener at det vil være effektivt at forbyde 

kontanter fra 2025 for at komme økonomisk kriminalitet til livs, ligesom at Jyske Bank har droppet 

1.000-kronesedlen for selvsamme begrundelse.  

Et kontantløst samfund vil besværliggøre eller forhindre kriminalitet, da risikoen for at blive afsløret 

vil være for stor uden kontanter. Alle elekroniske betalinger efterlader nemlig et kontospor, som 

efterfølgende kan dokumentere, at der er sket en transaktion mellem to parter, som de herefter 

kan blive bedt om at gøre rede for. Dette vil også give bedre mulighed til bankerne og 

myndighederne for at overvåge hvidvask af penge i et kontantløst samfund.  

Hos Dansk Erhverv bliver kontantreglen også mødt med kritik. Her mener de, at så længe kunderne 

benytter kontanter som betalingsmiddel, ligeså længe vil butikkerne modtage dem, men de ser 

gerne at butikkerne selv har mulighed for at fravælge reglen og derved være kontantfrie. 

Selvom det bliver spået at Danmark vil være kontantløs i 2025, er der dog ikke tale om et decideret 

forbud imod kontanter, da dette kan skabe en paralleløkonomi, hvor der i stedet bruges f.eks. euro 

til mistænkelig forretning. Der er derfor blot tale om, at de i praksis ikke vil være anvendelige, da 
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butikkerne ikke vil acceptere dem. Erhvervsministeriet kom med et udspil tilbage i februar 2019, 

som blandt andet omhandler at droppe kontantreglen (Erhvervsministeriet, 2019a)  

I en undersøgelse fra betalingsrådet under nationalbanken konkluderes det, at de 

samfundsøkonomiske udgifter til en kontantbetaling ligger på 4,5 kr., mens omkostningerne til 

betaling med Dankort og internationale debetkort ligger på hhv. 2,4 kr. og 4,1 kr. Disse udgifter 

beror på et sammenkog af parametre som eksempelvis tiden, som det tager at fuldføre en betaling, 

tiltag imod misbrug og løn til de ansatte i butikker og banker. Der er derfor også en økonomisk fordel 

for butikkerne, banker og samfundsøkonomien generelt, da det er dyrt at behandle kontanter.  

På baggrund heraf ser vi det som en mulig løsning på begrænsning af hvidvask på længere sigt, da 

det i praksis vil blive langt sværere at skjule, da transaktionerne automatisk vil blive registreret og 

lagret. Der er hermed mulighed for at spore samtlige transaktioner, hvilket gør det lettere for både 

pengeinstitutter og myndigheder at gribe ind overfor hvidvask. 
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