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Forord

ØKOKRIM har over flere år utarbeidet trusselvurderinger for å gi et 

samlet inntrykk av kriminalitetsutviklingen innenfor enhetens an-

svarsområder. Arbeidet med trusselvurderingene gir grunnlag for å 

si på overordnet plan at den trusselen som økonomisk kriminalitet 

og miljøkriminalitet representerer har økt, og forventes å forbli høy 

de neste to årene. Det er fortsatt slik at de antallsmessig fleste 

sakene er relativt enkle og av begrenset omfang, men utviklingen 

mot stadig mer sammensatt og komplisert kriminalitet fortsetter.

Sett  i  ettert id  kom oppmerksomheten mot det  v i  

i dag kaller arbeidsmarkedskriminalitet sent i Norge. Den innsatsen 

som nå rettes mot bekjempelse av denne kriminaliteten er helt 

nødvendig. Alvorlig og komplisert kriminalitet utført av organiserte 

kriminelle blir en stor trussel fremover, og vil bli et prioritert område 

fremover for ØKOKRIM. Men dette bør ikke få den konsekvens at inn-

satsen mot (annen) alvorlig økonomisk kriminalitet svekkes i særlig 

grad. Balansen i innsatsen på disse områdene blir viktig framover.

Takk til politidistriktenes økoteam, kontrollorganer, nordiske 

søsterorganisasjoner og andre som har bidratt til rapporten.
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Innledning

ØKOKRIM har i flere år presentert en trusselvurdering med risiko-

matrise for to år. I år har vi valgt å publisere to dokumenter – en 

overordnet trusselvurdering som fokuserer på de viktigste trus-

lene innenfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og en 

risikovurdering som presenterer risikoen innenfor flere områder av 

økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i mer detalj.

Målgruppen for ØKOKRIMs trussel- og risikovurderinger er foru-

ten ØKOKRIM selv politiet og andre kontrollorganer og institusjoner 

som jobber med økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. ØKO-

KRIM har et fagansvar på våre områder og bidrar på denne måten 

med kunnskapsgrunnlag for prioritering og innsats. Med politire-

formen og forhåpentligvis en styrking av spesialistmiljøene ute  

i politidistriktene mener ØKOKRIM det er enda viktigere enn før å gi 

en felles oversikt over trusselbildet innen økonomisk kriminalitet, 

miljøkriminalitet og samfunnets sårbarheter for å sikre en felles 

forståelse og innsats mot de områdene som utgjør en særlig risiko 

for det norske samfunnet.



Skade for liv/helse 
eller privat velferd
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ØKOKRIMs risikomodell

ØKOKRIM har utviklet en risikomodell der ulike lovbruddstyper 

vurderes med indikatorer som belyser sannsynligheten for at 

kriminalitet forekommer, og konsekvensene av de kriminelle hand-

lingene. Hensikten med modellen er å vurdere hvilken risiko ulike 

kriminalitetsformer utgjør for samfunnet og borgerne, samt å sam-

menlikne kriminalitetsformene med hverandre.

Risiko defineres som «sannsynligheten for at noe skal skje 

som vil ha en bestemt innvirkning (konsekvens) på et objekt eller 

fenomen. Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekven-

sen av handlinger.»1

Risikomodellen er en indikatorbasert metodikk som skal gi 

kunnskapsgrunnlag for prioriteringer, målutvelgelse, strategivalg og 

ressursinnsats. Modellen gjør det enklere å foreta helhetsvurderin-

ger og bidrar til økt objektivitet og gjennomsiktighet i vurderingene.

Modellen består av to akser – én for sannsynlighet og én for 

konsekvens. Hver akse består av fire indikatorer. Hver indikator er 

delt inn i tre forhåndsdefinerte kategorier som klassifiserer utvik-

lingen som økende/stor, status quo/middels eller synkende/liten. 

Kategoriene er kvantifisert for å gjøre det mulig å sammenlikne 

lovbruddstypene med hverandre. 

Det er ikke uproblematisk å benytte denne type modeller på 

utviklingen av kriminalitet – dette er en modelltype som er utviklet 

for å vurdere sannsynligheten for at en bestemt hendelse skal 

inntreffe, og konsekvensen av den. For kriminalitet er det derimot 

det sannsynlige omfanget vi vurderer, i tillegg til konsekvensen. 

Risikomodellen ble første gang benyttet i ØKOKRIMs trusselvur-

dering for 2011–2012. Versjonen som presenteres her, er bearbeidet, 

basert på erfaringer. De viktigste endringene er:

• «Ytre faktorer» erstatter «vår kunnskap om kriminaliteten» 

som indikator for sannsynlighet.

• Indikatoren «oppdagelsesrisiko» er utvidet til også å inklu-

dere «straffeforfølgelse».

Analytikere og fageksperter samarbeider om vurderingen av 

indikatorene i risikomodellen for hver av de ulike kriminalitetstypene 

Kvantifisering av empiriske erfaringer blir aldri sikker vitenskap. 

Systematiske og transparente vurderinger av erfaringer gir likevel 

langt bedre kunnskapsgrunnlag enn mer tilfeldige vurderinger. 

Når modellen benyttes, bør en totalvurdering (alle former for 

kriminalitet innen et kriminalitetsområde) legges til grunn for en 

reell vekting av skadepotensialet i de enkelte kriminalitetstypene. 

Etter vurderingen av indikatorene summeres poengscoren 

for henholdsvis sannsynlighet og konsekvens. Poengsummene 

overføres til respektive akser i risikomatrisen – sannsynlighet langs 

x-aksen og konsekvens langs y-aksen. Punktet der verdiene fra de 

respektive aksene møtes (sannsynlighet x konsekvens), er risikos-

coren for den aktuelle lovbruddstypen. For eksempel vil en sum 

på 8 for sannsynlighet ganget med en sum på 9 for konsekvens 

gi en risikoscore på 72. Matrisen er forhåndsdefinert i områder for 

lav, middels, høy og svært høy risiko.

Indikatorene
Sannsynlighet
Forventet kriminalitetsutvikling: Hvordan er kriminalitetsutviklingen 

innen et kriminalitetsområde? Informasjon baseres på kriminali-

tetsstatistikk, etterretningsinformasjon, mørketallsundersøkelser, 

aktuelle forskningsrapporter m.m. For noen områder vil det foreligge 

ØKOKRIMs risikomodell

Sannsynlighet
Ko

ns
ek

ve
ns

Skade for liv/helse 
eller privat velferd

Skade for samfunns-
struktur/natur

Samfunnsøkonomiske tap

Skade for rettsoppfatning

Kriminalitets- 
utvikling

Potensielle
lovbrytere

Oppdagelses-
risiko

Oversikt over
kriminaliteten
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dokumentert informasjon, mens dette vil mangle for andre områder.

Når vi fyller risikomodellen, skal vi ta utgangspunkt i

• det vi antar er den faktiske kriminaliteten, ikke vår økte kunn-

skap om/kjennskap til et område som følge av saker eller 

politiets/-kontrollmyndigheters satsning

• ved kriminalisering av nye områder fører dette til at krimi-

naliteten i modellen øker

• fortiden for å forsøke å forutsi noe om nåtiden og fremtiden. 

Tidsperspektivet for kriminalitetsutviklingen er de siste 3–5 år

Potensielle lovbrytere: Hvor mange aktører har evne og vilje til 

å begå denne formen for kriminalitet? For å kunne gjennomføre 

kriminaliteten må lovbryterne både ha kompetanse og være i en 

posisjon som gjør det mulig å utføre den. 

Det vil stort sett være en blanding av både små og større kri-

minelle aktører innen de ulike kriminalitetsområdene. Når vi gjør 

vurderingen i risikomatrisen, skal alle potensielle lovbrytere tas 

med i betraktning. Når denne indikatoren skal vurderes, er det 

særlig viktig å sammenlikne på tvers av alle kriminalitetsområder. 

Ytre faktorer: Hvilke ytre faktorer kan komme til å påvirke kriminali-

teten i årene fremover? Det kan være redusert økonomisk utvikling, 

endret politisk fokus, endrede holdninger til kriminalitet og ny 

teknologi som kan utnyttes til kriminelle formål.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse: Hvor lett er det å gjen-

nomføre den aktuelle kriminalitetsformen, hvor mange blir oppda-

get? Hvor stor andel av dem som begår kriminaliteten, blir idømt 

straff, og hvor streng er denne?

Når vi snakker om oppdagelsesrisiko, tenker vi på 

• det offentlige kontrollapparatet

• intern kontroll ved markedsplassen (for eksempel bankers 

rapporteringssystem etter hvitvaskingsloven, børsens vars-

lingssystem osv.)

• sosial aksept som er avgjørende for varsling/anmeldel-

sestilbøyelighet 

Konsekvenser
Skade for liv/helse og privat velferd: Har kriminaliteten direkte 

skade for menneskers ve og vel? Denne indikatoren tar hensyn til 

skadepotensial både for liv/helse og for privat velferd. Skade på liv/

helse gir høyere score enn skader på materielle verdier.

Skade for samfunnsstrukturer og/eller naturen: Hvilken skade 

utgjør kriminaliteten for grunnleggende samfunnsstrukturer som 

demokrati, velferdsstat, markedsstruktur, naturressurser, na-

turmangfold og/eller kulturell identitet?

Samfunnsøkonomiske tap: Hvor stor økonomisk skade utgjør 

kriminalitetsformen for samfunnet? Når denne indikatoren skal 

vurderes, er det særlig viktig å sammenlikne på tvers av alle kri-

minalitetsområdene.

Skade for rettsoppfatning – smitteeffekt: Vil de kriminelle hand-

lingene ha smitteeffekt hvis politiet eller andre kontrolletater ikke 

gjør noe med den? 

Fordi konsekvensene er relativt like for mange lovbruddska-

tegorier, diskuterer vi ikke vurderingen av hver enkelt indikator  

i denne rapporten, men gir en oppsummering.

Datagrunnlag
Datamaterialet til denne risikovurderingen bygger på innsamlet 

informasjon fra alle politidistriktene, ØKOKRIMs fageksperter, Skat-

tedirektoratet, NAV, Toll- og avgiftsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, 

Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Riksantikvaren. I tillegg er det hentet 

inn aktuell informasjon for å belyse kriminaliteten fra andre kontroll-

organisasjoner, interesseorganisasjoner, ulike nasjonale og inter-

nasjonale politiorganisasjoner, forskning, eksperter og åpne kilder.

Som i våre tidligere trusselvurderinger er det ikke lagt vekt på 

statistikk som bygger på anmeldelsestall i politiets straffesaks-

register, STRASAK, siden vi ikke anser statistikken som et egnet 

redskap verken for å beskrive alvorlighetsgraden ved eller omfanget 

av kriminaliteten.2

Usikkerhet
Risikovurderinger handler om hva som kan skje i fremtiden, og er 

derfor forbundet med usikkerhet.

ØKOKRIMs kunnskapsgrunnlag for å vurdere sannsynligheten 

for og konsekvensen av de ulike kriminalitetsområdene varierer. 

Vi har klart bedre rapportering på de kriminalitetsområdene hvor 

vi jevnlig irettefører saker, og for de områdene hvor dedikerte kon-

trollmyndigheter rapporterer. Usikkerheten vurderes ikke spesifikt 

under de enkelte kriminalitetsområdene, men påpekes i de tilfeller 

hvor vi har manglende rapportering eller hvor sannsynligheten er 

sensitiv for endringer i forutsetningene.

1 Politidirektoratet. 2014. Etterretningsdoktrine for politiet versjon 1.0. 
2 Dette diskuteres inngående i ØKØKRIMs trusselvurdering 2011-2012. 



 Risikovurdering 2015–2016  /  ØKOKRIM  I  11

ØKOKRIMs risikomodell

12

11 88

8010

9

8

7

6

5

4

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sannsynlighet

Ko
ns

ek
ve

ns

72

90

81

64

56

56

4942

48

40

99 110

100

90

8072

63

54

45

36

70

60

50

4028 322016

20

24

25

30

30

36

35

42

24

110

99

88

77

66

55

44

120

108

96

84

72

60

48

120

121 132

132 14484

77

70

63

72

66

60

54

48

60

55

50

45

483624

443322

403020

362718

40322416

3528

128

27 3021 241512 18 33 3696

201814 16108 12 22 2464

10

12

15

18

2114

96 108

Lav

Middels

Høy

Svært høy

Risikoskala

Ko
ns

ek
ve

ns

Sannsynlighet

Risikovurderinger handler 
om hva som kan skje  
i fremtiden og er derfor  
forbundet med usikkerhet





 Risikovurdering 2015–2016  /  ØKOKRIM  I  13

Økonomisk kriminalitet utgjør kun en liten andel av alle registrerte 

lovbrudd – tre prosent i 2014.3 Men mørketallene er store, og krimina-

litetsformen kan likevel være en alvorlig trussel mot enkeltpersoner 

og strukturer i næringslivet. Enda mer alvorlig er kanskje den trus-

selen økonomisk kriminalitet i ytterste konsekvens kan utgjøre mot 

samfunnsstrukturer som velferdsstaten og demokratiet.

Norsk økonomi er preget av et fåtall store eksportnæringer, 

som oljesektoren og fiskeri- og oppdrettsnæringen. Samtidig er 

norsk økonomi preget av en stor tjenesteytende næring, noe som 

betyr at potensialet for å utnytte arbeidskraft er stort. Relativt god 

økonomisk utvikling har også ført til stor arbeidsinnvandring. Norsk 

økonomi er i tillegg preget av store internasjonale bedrifter og tette 

bånd til utlandet. ØKOKRIM har ført flere saker mot store, delvis stat-

lige, bedrifter i forbindelse med økonomisk kriminalitet i utlandet.

Et kjennetegn ved økonomisk kriminalitet er at aktørene begår 

mange ulike typer lovbrudd. Dette gjør det utfordrende å presen-

tere vurderinger for lovbruddskategorier separat. Med denne type 

oppdeling kan man også miste helhetsbildet. Dette har vi imidlertid 

fokusert på i ØKOKRIMs trusselvurdering for 2015–2016. I det føl-

gende presenteres særskilte kjennetegn og utfordringer ved de 

ulike lovbruddskategoriene. Lovbruddskategoriene presenteres  

i vektet rekkefølge.

Risikovurderingen av kriminalitetsområdene er noe endret sam-

menlignet med tidligere år. Den mest åpenbare endringen er at 

hvitvasking er rangert som en vesentlig større risiko enn tidligere. 

Dette skyldes både at vi i år, i motsetning til tidligere år, ikke har 

redusert sannsynligheten for hvitvasking fordi sannsynligheten for 

primærforbrytelsen allerede er vurdert inn i for eksempel sannsyn-

ligheten for bedragerier. Samtidig ser vi at hvitvasking er en økende 

trussel. Bedragerier er nå vurdert som den fjerde største risikoen 

innenfor økonomisk kriminalitet, dette skyldes at vi ser en økning 

i spesielt bedragerier mot private og næringsaktører på Internett. 

Korrupsjon er vurdert noe lavere enn tidligere år. Dette reflekterer 

ikke at korrupsjonen har blitt redusert, men en mer edruelig vur-

dering av realistiske konsekvenser av norsk korrupsjon, som tross 

alt ikke er systemisk.

Økonomisk kriminalitet
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Sanns. Konsek. Score

Hvitvasking 12 8 96

Skattekriminalitet 10 9 90

Avgiftskriminalitet 10 9 90

Bedrageri 10 8 80

Trygde- & subsidieb. 10 8 80

Korrupsjon 8 9 72

Verdipapirkriminalitet 8 8 64

Øk. utroskap og underslag 8 7 56

Konkurskriminalitet 8 7 56

Konkurransekriminalitet 7 7 49

Forfalskningskriminalitet 7 6 42

• note 3 inn, forskyve xxx

3 Politidirektoratet, Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2014. 



Hvitvasking (96)

Hvitvasking er å sikre utbytte av straffbare handlinger. Hvitvasking 

kan blant annet skje ved økt privat forbruk og investering i objekter 

som eiendom, bil, båt, kunst, antikviteter og smykker eller gjennom 

andre handlinger egnet til å skjule utbyttets opprinnelse. I de mest 

alvorlige hvitvaskingssakene er kamufleringen av utbyttet organi-

sert, og medhjelpere bistår i arbeidet. Av utbyttet som hvitvaskes 

på denne måten, integreres en stor del i den lovlige økonomien, 

mens en del av utbyttet kanaliseres tilbake til kriminell virksomhet. 

Hvitvasking og kamuflering av utbytte bidrar på denne måten til at 

kriminelle kan samle opp midler de senere kan bruke på kriminelle 

handlinger. Det er spesielt bekymringsfullt når det gjelder arbeids-

markedskriminalitet og organisert kriminalitet. 

Sannsynlighet (12)
Etterretning viser at norsk økonomi er preget av store og uforklar-

lige pengeoverføringer mellom aktører innenfor ulike bransjer og 

innenfor kriminelle miljøer. I tillegg overføres store pengebeløp 

til utlandet. Trusselen fra hvitvasking avhenger av trusselen fra 

andre kriminalitetsformer og hvor mye utbytte som skal tas inn  

i den lovlige økonomien. Det er sannsynlig at hvitvasking av utbytte 

i Norge vil øke de neste årene.

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Hvitvaskingen er i økende 

grad organisert, og internasjonalt ser man en økning i bruken 

av hvitvaskingsnettverk hvor penger sendes gjennom stråmenn 

eller lovlige selskaper for å tilsløre opprinnelse og destinasjon.4 

Utbytte fra kriminalitet i Norge plasseres ofte i utlandet, gjerne  

i skatteparadis. Dersom midlene skal benyttes, gjøres det ofte med 

utenlandske bankkort i Norge. Da unngår aktørene risikoen med å 

overføre pengene til en norsk bankkonto de kan knyttes til. Det er 

også en trend at penger fra utlandet – gjerne fra skatteparadis – 

investeres i større, ulønnsomme eller urealistiske prosjekter som 

er lite egnet til å gi avkastning. Oppgjøret ved salg av virksomheten 

blir dermed hvitvasket og fremstår som lovlig samtidig som de 

kriminelle får kredittverdighet. 

Fremdeles benyttes valutasmugling for å hvitvaske penger. 

Tollvesenet anslår at mellom to og tre milliarder kroner blir smu-

glet ut av Norge hvert år, og årlig returneres mellom åtte og tolv 

milliarder norske kroner i kontanter som det ikke kan gjøres rede 

for, fra utenlandske banker. En kartlegging foretatt av Enheten for 

finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM viser at det veksles særlig 

mye norske kroner i de baltiske landene. Toll- og avgiftsetaten har 

også avdekket flere forsøk på smugling av forhåndsbetalte kort.

Hvitvasking uten bruk av kontanter blir ofte kamuflert gjen-

nom ulike former for transaksjoner som utad fremstår som reelle, 

men som i realiteten er fiktive. Fiktive kontrakter, lånedokumenter, 

verdivurderinger og kvitteringer brukes for å gi inntrykk av at trans-

aksjonen er reell. De samme dokumentene blir gjerne brukt for å 

få regnskapene til å stemme. I mange hvitvaskingsoperasjoner 

benyttes en kombinasjon av kontanter og bankremisser. Bankre-

misser gjør det vanskeligere å avdekke midlenes opprinnelse, og 

har vært brukt i mange av ØKOKRIMs senere hvitvaskingssaker. 

Internett har også ført til enklere tilgang på metoder og aktører 

som kan være behjelpelige med hvitvasking. Stadig nye muligheter 

for betaling og pengeoverføring, samt nye markedsplasser og 

spillsteder, bidrar til å gjøre det enklere å overføre penger kon-

tantfritt og anonymt. 

Potensielle lovbrytere (3): Det er fremdeles mange småaktører 

som primært hvitvasker utbytte fra egen virksomhet. Samtidig 
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har integrerte kriminelle nettverk og bruk av profesjonelle aktører 

og organiserte hvitvaskingsnettverk blitt mer utbredt. Sakene 

ØKOKRIM befatter seg med, tyder på at det blir mer vanlig å bruke 

profesjonelle aktører, som advokater, revisorer og takstmenn, for å 

tilsløre midlenes opprinnelse, skape legitimitet og gi råd om plas-

sering. Denne utviklingen forventes å fortsette, også i de andre 

nordiske landene. 

Ytre faktorer (3): Flere land som tidligere fremsto som skattepa-

radis, har blitt presset til åpenhet. Dette fører til at aktører som er 

avhengige av å hvitvaske utbytte, må velge andre land. Det forventes 

at Norge i økende grad vil bli brukt både som et transittland for å 

tilsløre utbyttet til utenlandske aktører og til å oppbevare utbytte 

av kriminelle handlinger.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (3): Det føres i begrenset 

grad særskilt tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsloven. De 

fleste hvitvaskingssaker avdekkes av Skatteetaten og gjennom 

meldinger om mistenkelige transaksjoner til Enheten for Finansiell 

Etterretning. Bankene har økt sin rapportering av mistenkelige 

transaksjoner, men etterlevelsen av hvitvaskingsregimet varierer, 

og rapporteringen er fremdeles sentrert rundt kontanthåndtering. 

Forhandlere av luksusprodukter og profesjonelle aktører rapporterer 

sjelden mistenkelige transaksjoner.5 Oppdagelsesrisikoen er derfor 

lav. Det iretteføres også få hvitvaskingssaker – i 2013–2014 ble det 

kun ført 24 hvitvaskingssaker i Høyesterett og lagmannsretten.6

Det kommer endringer tilknyttet inndragning i det norske hvit-

vaskingsregimet. Dette vil bidra til å øke oppdagelsesrisikoen og 

gjøre straffeforfølgelsen mer effektiv. Det er imidlertid uklart når 

endringene vil få effekt.

Konsekvenser (8)
UNODOC har anslått at det årlig hvitvaskes for mellom 800 og 2000 

milliarder dollar i verden, noe som utgjør 2–5 prosent av verdens 

BNP.8 Uten mulighet for å hvitvaske utbytte ville motivasjonen 

for en stor andel av alvorlig profittmotivert kriminalitet forsvinne. 

Hvitvasking inngår derfor ofte som en del av planleggingen av slike 

primærlovbrudd. ØKOKRIM har også i sine saker sett en spiraleffekt 

– det at aktører opplever at de kan hvitvaske midler, fører til at de 

begår nye kriminelle handlinger. En del av midlene som hvitvas-

kes, føres også direkte tilbake til kriminell virksomhet. Hvitvasking 

genererer derfor kriminalitet. Hvitvasking fører også til at midlene 

i samfunnet kanaliseres over til kriminelle og bedrifter som drives 

ulovlig. Konsekvensen av hvitvasking kan ikke kun vurderes ut fra 

konsekvensen av selve hvitvaskingshandlingen, det må også tas 

hensyn til konsekvensen av primærkriminaliteten den genererer. 

Hvitvasking har store konsekvenser for det norske samfunnet.

ØKOKRIM vurderer den økte deltakelsen av profesjonelle aktører 

som skadelig for rettsoppfatningen og tilliten til rettssystemet. 

FATFs evaluering av Norge

Financial Action Task Force (FATF) evaluerte i 2014 Norges 

regime for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror 

og spredning av masseødeleggelsesvåpen. 

Det ble fremhevet at Norge har et godt rettslig fundament 

og veltilpasset institusjonell struktur for etterforskning og 

påtale av straffesaker vedrørende hvitvasking, samt for beslag 

og inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. Både 

ØKOKRIM og PST fikk gode tilbakemeldinger for sin evne til å 

følge pengespor i etterforskning av primærforbrytelser. Det 

ble imidlertid påpekt visse svakheter på dette området hos 

lokale politidistrikter og i Kripos, og inndragningstallene ble 

også vurdert som noe lave.

Det ble påpekt at det er behov for ytterligere analyse av 

risikoen for hvitvasking og finansiering av terror, herunder 

primærforbrytelsene som generer utbytte, og at Norge man-

gler en nasjonal sektorovergripende policy og strategi for 

bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terror – mye 

av informasjonsflyten og det velfungerende samarbeidet 

mellom etater er uformelt og adhocbasert.

Det ble også påpekt at Finanstilsynets hvitvaskingstilsyn 

hovedsakelig inngår som et ledd i den ordinære tilsynsvirk-

somheten som utføres, og at det synes som om det ikke 

i tilstrekkelig grad er risikobasert. Finanstilsynets noe be-

grensede hjemler for å ilegge sanksjoner ble også bemerket.

Videre ble det påpekt at etterforskning og påtale av hvit-

vaskingssaker ikke ble tilstrekkelig vektlagt og at mye av 

arbeidet på området heller ble rettet mot primærforbrytelsene. 

Norge ble ansett for å ha et godt regime for å oppdage og 

avverge finansiering av terror, men det ble fremhevet noen 

svakheter med hensyn til sanksjonsregimet. Sanksjonsregimet 

mot spredning av masseødeleggelsesvåpen ble ansett for 

å være implementert i stor grad, men det ble påpekt visse 

svakheter i gjennomføringen.

Hvitvaskingen er i økende grad organisert
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4 Europol. 2014. International money laundering syndicates.
5 EFE fikk kun ni MT-rapporter fra advokater i fjor.
6 FATF. 2014. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Norway. 

Mutual Evaluation Report.
7 Justisdepartementet har sendt et forslag om en 'Civil Asset Recovery Unit' på høring, 

og det er opprettet et koordineringsforum for antihvitvaskingsarbeidet. Flere endrin-
ger kan også komme i kjølvannet av FATFs oppfølgingsprosess og utarbeidelsen av 
en ny hvitvaskingslov.

8 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC). 2013.  
Money-Laundering and Globalization.



Skattekriminalitet (90)

Skattekriminalitet spenner fra svart arbeid til ulovlig skatteplan-

legging. Grov skattekriminalitet begås i all hovedsak gjennom 

forretningsvirksomhet som blander lovlige og ulovlige aktiviteter. 

Skattekriminalitet er en av de viktigste kildene til økonomisk vinning 

innen arbeidsmarkedskriminalitet. 

Sannsynlighet (10)
Det ser ut til å ha vært en økning de siste årene. Skatteetaten ser 

ikke en reduksjon i tradisjonell skatteunndragelse, men en økning 

i skattekriminalitet begått av andre tradisjonelle kriminelle. 

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Skatteplanlegging kan være  

i grenselandet mellom lovlig og ulovlig aktivitet. En svært stor del av 

verdenshandelen foregår mellom, og innen, konsern. Erfaringer viser 

at multinasjonale selskaper benytter seg av svakheter i rettsregler 

og mangelen på et multilateralt regelverk for internasjonal beskat-

ning.9 Dette kombineres ofte med liten grad av gjennomsiktighet, 

en komplisert organisasjonsstruktur, skatteparadis og royalty på 

eget varemerke for å minimere betalt skatt.10 Det avdekkes ikke 

mange slike saker, men de sakene som avdekkes, er svært alvor-

lige. Globalt har husholdninger rundt åtte prosent av sin finansielle 

formue i skatteparadis, og det antas at det meste av denne formuen 

unndras beskatning.11

Også mindre unndragelser organiseres. Skatteetaten har avdek-

ket 15–16 nettverk som har satt svindel med kostnader i system. 

Den første saken involverer 2147 personer.

Bruken av svart arbeid er fremdeles utbredt og har sannsynligvis 

økt betydelig, spesielt i byggenæringen: 60 prosent av lederne  

i malerbedrifter svarer at det har blitt mer svart arbeid i deres bran-

sje.12 Eiendomsmarkedet benyttes også i økende grad av kriminelle 

til hvitvasking av svart inntekt. Graden av organisering ser ut til å 

være lavere her, men unndragelsene er store.!3 

ØKOKRIM ser også et betydelig potensial for skatteunndragelser 

på områder der skattyterne har mulighet for å få store utbetalinger 

direkte fra staten, som ordninger med fradrag for kostnader til 

forskning og utvikling (skattefunn) og refusjon av skatteverdien 

av leteutgifter i oljesektoren (leterefusjon). 

Potensielle lovbrytere (3): Det er stor sosial aksept for skattekri-

minalitet. En undersøkelse fra Opinion fra 2014 viste imidlertid et 

markant fall i andelen av den norske befolkningen som kjøper svart 

arbeid, fra 20 prosent i 2011 til 11 prosent i 2014, mens 22 prosent 
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svarte at de har brukt svart arbeid hjemme i en undersøkelse fra 

2015 utført av InFact.14 Undersøkelsen fra Opinion viser også at 

holdningene til svart arbeid smitter – det er stort sett folk som 

jobber svart, som kjøper svart.15 

Store skatteunndragelser utføres av store, gjerne internasjonale, 

næringsaktører. Det er som oftest menn med høy inntekt og flere 

roller i næringslivet som foretar straffbar flytting av skattefundament 

ut av Norge. De har gjerne formelt flyttet til utlandet, mens de reelt 

sett bor i Norge og jobber innen eksport-/importvirksomhet eller 

virksomheter som bruker internprising.

Ytre faktorer (2): I etterkant av finanskrisen, og med høye offentlige 

underskudd i mange land, har konsekvensene av skattekriminalitet 

fått mer oppmerksomhet og annerkjennelse. Innen OECD arbeides 

det blant annet med å bekjempe flytting av skattefundamentet til 

lavskatteland.16 G20-landenes ledere har også anmodet statene 

om å gjennomføre tiltak for å stanse dette. Dersom tiltakene fører 

frem, vil det bli vanskeligere for internasjonale selskaper lovlig å 

unngå å betale skatt. Finanskrisen har også ført til et folkelig opprør 

mot skattekriminalitet og at noen beriker seg på bekostning av 

fellesskapet, som i Hellas. Internett-aksjonisme og -demokratise-

ring bidrar til at den undergravende effekten av skattekriminalitet 

fortsatt er i søkelyset. 

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Skattesystemet er 

i stor grad basert på tillit, og kontrollvirksomheten er begrenset. 

Rapportering indikerer at oppdagelsesrisikoen for skattekriminalitet 

er mindre i nord og i vest. Økt bruk av kontraktører fører til at skat-

teinntekter flyttes fra privatinntekt til bedriftsbeskatning. Det betyr 

at kontrollvirksomheten blir mer ressurskrevende, og sannsynligvis 

at skattekriminaliteten vil øke.

Konsekvenser (9)
Det er vanskelig å fastslå omfanget av den svarte økonomien. 

Skatteetaten har ikke beregnet skattegapet17 i Norge på grunn 

av betydelig usikkerhet rundt slike beregninger. Beregninger fra 

skatteverket i Sverige fra 2007 indikerer at den unndratte skatten 

tilsvarte rundt fem prosent av landets BNP.18 For Norge ville det 

utgjøre ca. 150 milliarder kroner. Rundt halvparten av skattegapet 

knyttes til svart arbeid. Visa anslår imidlertid i en rapport fra 2013 

nordmenns svarte økonomi (fra ikke oppgitte inntekter og under-

rapportering av inntekter) til ca. 420 milliarder kroner per år, det vil 

si 14 prosent av landets totale økonomi.19 Estimatene varierer, men 

gir likevel et bilde av hvilke beløpsstørrelser vi snakker om når det 

gjelder skatteunndragelser. Det har blitt beregnet at Norge mister 

7,5 milliarder kroner årlig i skatteinntekter på grunn av misbruk av 

internprising i multinasjonale selskaper.20 

Skattekriminalitet fører til store inntektstap for staten. Dette 

er midler som ikke kommer fellesskapet til gode og som i siste 

instans kan true selve fundamentet for velferdsstaten og vår sam-

funnsmodell. Selv om den organiserte skattekriminaliteten får stor 

oppmerksomhet, er småunndragelsene i sum også en stor trussel 

mot velferdsstaten. Det at ikke alle bidrar til fellesskapet, antas å 

svekke motivasjonen for å opptre lovlydig.

9 Skatteetaten. 2014. Skattlegging over landegrenser. Forskningsnytt 1/2014.
10 Skatteetaten. 2014. IKEA og aggressiv skatteplanlegging. Forskningsnytt 1/2014
11 Skatteetaten. 2014. Utenlandsk skatteunndragelse under lupen. Forskningsnytt 

1/2014
12 Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen. 2014. Privatmarkedet i byggenæ-

ringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem. Fafo-rapport 2014:14. Dette samsvarer 
med Skatteetatens tall som viser at 40 prosent av det avdekkede svarte arbeidet 
utføres innen bygg- og anleggsbransjen.

13 Etter en informasjonskampanje rettet mot 12 000 personer Skatteetaten antok leide 
ut bolig på privatmarkedet uten å oppgi inntekt, fikk Skatteetaten inn ca. 80 millioner 
kroner (Skatteetaten. 2014. Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie. 
Analysenytt 2/2014).

14 Undersøkelse utført av Infact for Boligmappa.no i 2015, gjengitt i VG 03.02.2015 
(http://www.vg.no/forbruker/undersoekelse-tre-av-ti-synes-det-er-greit-aa-bruke-
svart-arbeid/a/23387137/ ).

15 Opinion: Undersøkelse om svart arbeid utført i september 2014.
16 BEPS – Base Erosion and Profit Shifting.
17 «Skattegap» er en betegnelse for differansen mellom skatt som skulle vært innbe-

talt i et land, og skatten som faktisk er innbetalt. 
18 Swedish Tax Agency. 2007. The Tax Gap Map – Information on the Tax Gap.
19 Friedrich Schneider. 2013. The Shadow Economy in Europe, (rapport utarbeidet for 

ATKEarney og Visa). Rapportens beregninger inkluderer ikke ulovlig aktivitet og 
kriminalitet.

20 Ragnhild Balsvik mfl. 2009. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har 
avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge. Bergen: Samfunns- og 
næringslivsforskning AV.
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21 Missing Trader Intra-Community (MTIC) Fraud
22 INTERPOL, Guide to Carbon Trading Crime.
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Avgiftskriminalitet (90)

Avgiftskriminalitet er knyttet til næringsvirksomhet, og det foreligger 

ofte en sammenblanding av lovlige og ulovlige aktiviteter. De fleste 

avgifter er relatert til handel og omsetning av varer og tjenester. 

I Norge dreier det seg primært om merverdiavgift og særavgifter, 

for internasjonal handel påløper toll.

Sannsynlighet (10)
Avgiftskriminaliteten forventes å øke på grunn av en redusert betyd-

ning av nasjonale markeder og økt handel via globale nettsteder. 

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Uriktig angivelse av inngående 

merverdiavgift er et område med store og omfattende straffesa-

ker. For å få utbetalt uriktig merverdiavgift blir varer eller tjenester 

tilsynelatende solgt, og fakturaer inklusive merverdiavgift blir ut-

stedt. I virkeligheten foregår det ikke noe salg, men den angivelige 

kjøperen bokfører fakturaen og får dermed det anførte merverdi-

avgiftsbeløpet utbetalt. Det er ingen øvre grense for hvilke beløp 

som kan anføres i disse fakturaene og merverdiavgiftsoppgavene, 

slik at skadepotensialet i prinsippet er ubegrenset. Tendensen er 

dessuten at varene eller tjenestene som faktureres, blir mer og mer 

abstrakte, eksempelvis programvare, noe som gjør det vanskelig 

å kontrollere om det faktisk har foregått et salg.

Momskaruseller21 er et kjent fenomen innen EU og anses der 

som en trussel mot merverdiavgiftssystemet og hele velferds-

staten på grunn av de enorme beløpene som unndras. Stadig nye 

varer og tjenester benyttes, og flere nordmenn er avdekket som 

aktive stråmenn i slike bedragerisaker. Klimakvoter er godt egnet 

for denne typen kriminalitet og har vært brukt i momskaruseller 

både i EU og Norge.22

Avgifter påløper også ved internasjonal handel med varer, og 

innkrevingen møter stadig større utfordringer. Dette gjelder spesielt 

ved handel på globale internettsider. Avgiftskriminalitet inkluderer 

også smugling og feildeklarering av varer som alkohol, tobakk og 

kjøtt, hvor Tollvesenet avdekker betydelige avgiftsunndragelser.  

I tillegg utnyttes Norge som et transittland for å skjule opprinnelsen 

til varer med høye tollsatser i EU. Dette er saker hvor store summer 

unndras. ØKOKRIM har etterforsket og iretteført flere slike saker, 

blant annet knyttet til import og eksport av fiske og mineraloljer. 

Potensielle lovbrytere (2): En stor del av avgiftskriminaliteten 

begås av næringsaktører, og det er registrert en økning i antall 

aktører som urettmessig fradragsfører merverdiavgift på grunnlag 

av fiktive fakturaer. I noen tilfeller er det etablert virksomheter kun 

for å gjennomføre avgiftssvindel ved bruk av fiktive fakturaer. Dette 

ses spesielt innenfor det som nå omtales som arbeidsmarkeds-

kriminaliteten. Slik kriminalitet utføres gjerne av, eller i samarbeid 

med, profesjonelle aktører.

Ytre faktorer (3): Den globale handelen vokser. En økende andel 

av handelen omfatter digitale varer som omsettes av aktører på 

nettet, og som betales via globale nettløsninger. Det gjør det van-

skeligere å overvåke grunnlaget for beregning av avgifter. ØKOKRIM 

antar også at aktørene er mindre oppmerksomme på at varer er 

avgiftspliktige når de kjøpes og betales på nettet.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Avgiftskriminalitet er 

vanskeligere å oppdage og kontrollere enn skattekriminalitet, fordi 

innkrevning i stor grad er avhengig av egendeklarering. For privat-

personer som handler på internett, er også regelverket vanskelig og 

tungvint å sette seg inn i. Smugling av varer har blitt vanskeligere å 

oppdage, fordi personer med tilknytning til kommersiell virksomhet 

i økende grad bestiller varer i flere og mindre forsendelser, som 

enten oppgis å være avgiftsfrie gaver, eller hvor verdien oppgis å 

være lavere enn grensen for avgiftsfri innførsel. 

Konsekvenser (9)
Avgiftskriminalitet, som manglende rapportering av merverdiavgift, 

toll og særavgifter, fører til store tap for staten. Skatteetaten avdek-

ket i 2011 avgiftsunndragelser for ca. 2 milliarder kroner gjennom 

sitt kontrollarbeid. Tollvesenet avdekket i første halvår av 2014 

avgiftsunndragelser for 800 millioner. 

Tollvesenet har gjennom aksjoner innenfor bestemte nærin-

ger sett at hvis én eller to aktører tilpasser seg den utenlandske 

kundens ønske om uriktig dokumentasjon, som så benyttes til 

avgiftsunndragelser i mottakerlandet, vil mange andre følge etter, 

selv om dette innebærer lovbrudd.

 

For privatpersoner som handler på internett, er 
regelverket vanskelig og tungvint å sette seg inn i





Bedrageri (80)

Bedrageri er en formues- og vinningsforbrytelse som omfatter 

et bredt spekter av modi. Med bedrageri forstås her bedragerier 

rettet mot privat sektor, i motsetning til bedrageri mot offentlige 

trygde- og subsidieordninger samt skatte- og avgiftsunndragelser.

Bedrageri mot private kan igjen deles inn i bedrageri mot pri-

vatpersoner og mot næringsaktører. Det sentrale er at noen skaffer 

seg eller andre en uberettiget vinning ved å forlede offeret, eller 

ved å manipulere datasystemer. 

Utbredt bruk av informasjonsteknologi gir utfordringer i form av 

stort nedslagsfelt, profesjonelle nettsider og falsk dokumentasjon. 

I tillegg benyttes dekkselskaper, stråmenn og NUFer for å bygge 

opp selskapsstrukturer som kan tilsløre den kriminelle aktiviteten. 

Utenlandske kontoer og selskaper/adresser forekommer også, og 

utbyttet kanaliseres i mange tilfeller til utlandet. Falske dokumenter 

brukes i mange bedragerisaker.

Sannsynlighet (10)
Bedrageri, både mot privatpersoner og næringsaktører, er en stor 

og økende trussel. Det er en spesiell utfordring at en så liten andel 

av denne typen kriminalitet anmeldes.

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Størstedelen av bedragerier 

rettet mot privatpersoner begås nå via internett. Aksjeinvesterings-

bedragerier23 er utbredt. Beløpsmessig er såkalt datingbedrageri 

nå den største bedrageriformen, og en økende, trussel. ØKOKRIM 

fikk i 2014 melding om 173 nordmenn som var utsatt for dating-

bedrageri, og disse hadde sendt til sammen 210 millioner kroner 

til bedragere med opprinnelse i Vest-Afrika. En annen variant av 

bedrageri ved bruk av internett som har eskalert i omfang i de siste 

er lånebedragerier overfor banker hvor rett BANK-ID er brukt. Det vil 

si lån som er opptatt i ett navn ved bruk av personlig legitimasjon 

hvorpå innehaveren av den personlige legitimasjonen ikke vedkjen-

ner seg lånene. Typisk her er lån som er tatt opp av nærstående. 

Kredittkortbedrageri og identitetsbedrageri er fremdeles utbredt

Når det gjelder bedrageri mot næringsaktører, er faktura- og 

katalogbedrageri en stabil og stor trussel. I Norge har vi ingen 
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oversikt over hvor stort dette problemet er, men i Sverige anslår 

Svensk Handel at det svindles for 1,2 milliarder på denne måten.24 

Antall anmeldte bedrageri har gått ned i Norge. Dette stemmer 

imidlertid ikke med annen informasjon om bedrageri eller den in-

ternasjonale trenden. Antall anmeldelser av bedrageri sier lite om 

omfanget av kriminaliteten: mens antallet anmeldelser av straffbare 

hendelser på nett var 391 i 2012 anslår NSR sin mørketallsunder-

søkelse at bare dataskadeverk og – bedrageri, inkludert misbruk 

av kredittkort på nett utgjorde 33 000 tilfeller. Bare 143 hendelser 

ble meldt til politiet.25 At færre bedragerisaker anmeldes kan ha 

sin årsak i at fornærmede erfarer at politiet i stor grad henlegger 

sakene som blir anmeldt.

Potensielle lovbrytere (2): Bedragerier utføres ofte sett av flere 

aktører i samarbeid og det er relativt mange potensielle lovbrytere 

i mindre omfattende saker. 

Ytre faktorer (2): Økt globalisering og økt bruk av datateknologi 

har ført til at tradisjonell kriminalitet har gått ned i flere land, mens 

nettkriminaliteten har gått opp. I Sverige brukes virtuelle valutaer 

som bitcoin i økende grad ved Internett-bedragerier. Det gjør det 

vanskelig å identifisere hvem som står bak kriminaliteten, og bru-

kes også for å hvitvaske pengene. En stadig større andel eldre  

i befolkningen vil sannsynligvis føre til at organiserte kriminelle  

i økende grad vil utføre bedrageri mot denne gruppen.26 

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (3): Når private aktører 

bedras er oppdagelsesrisikoen relativt stor. Men det er likevel for-

holdsmessig få anmeldelser: Bedrageri (og kriminalitet generelt) på 

nettet anmeldes sjeldent. De fleste som blir utsatt for id-bedrageri 

eller bankbedrageri går til banken – ikke politiet. Dette ses også 

internasjonalt, i en rapport fra 2008 ble det i Canada estimert at 95 

prosent av ofrene for svindel via internett, telefon etc. ikke anmel-

der.27 Antall anmeldelser av bedrageri sier derfor lite om omfanget 

av kriminaliteten: NSR anslår i sin mørketallsundersøkelse at det 

ble utført 33 000 tilfeller av dataskadeverk og – bedrageri, inkludert 

misbruk av kredittkort på nett. Bare 143 tilfeller ble meldt til politiet.28 

Årsaken til dette er troligvis at fornærmede erfarer at sakene som 

anmeldes i stor grad henlegges. Denne type kriminalitet har ofte 

forgreininger ut over landegrensene og etterforskningen blir dermed 

svært ressurskrevende. Pengene vil i slike tilfeller uansett være tapt.

Konsekvenser (8)
Konsekvensene av bedrageri mot private og bedrifter rammer først 

den enkelte privatperson og bedrift. Mange av bedrageriene som 

anmeldes i privat sektor er små i omfang og størrelse, men medfører 

betydelige problemer for den som blir rammet. Privatpersoner og 

bedrifter kan lide store tap. I andre land har en sett eksempel på at 

datingbedrageri har ført til at ofrene har tatt selvmord. Dette er en 

kriminalitetsform som politidistriktene ser på som en utfordring da 

det er mange saker og fordi denne kriminalitetsformen rammer så 

mange. Stor og systematisk utbredelse som ikke straffeforfølges 

av politiet underminerer samfunnets verdier og kan muliggjøre 

finansiering av annen alvorlig kriminalitet. Det at mange typer be-

drageri ikke anmeldes antas å stimulere til videre kriminell aktivitet. 

 

De fleste som blir utsatt for id-bedrageri eller 
bankbedrageri går til banken – ikke politiet

Faksimile: Trønderavisa den 7. januar 2015

23 Internasjonalt omtalt som «boiler room scams.
24 Svensk Handel, Se opp för falske fakturor, 2011-07-05.
25 NSR, Mørketallsundersøkelsen 2012.
26 Europol. 2015. Exploring Tomorrow’s Organised Crime, s. 33.
27 FINTRAC, Mass Marketing Fraud: Money Laundering Methods and Techniques, 
 January 2015.
28 NSR, Mørketallsundersøkelsen 2012.
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Trygde- og subsidiebedrageri (80)

Innledning
Ifølge Nasjonalbudsjettet for 2015 mottar ca. 18,5 prosent av be-

folkningen i yrkesaktiv alder sykepenger, arbeidsavklaringspenger 

eller uføreytelser.29

Sannsynlighet (10)
Med et stort antall potensielle lovbrytere, og kun en viss oppdagel-

sesrisiko, vurderes det som sannsynlig at denne kriminalitetsformen 

vil være omfattende også i de neste årene.

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Flere politidistrikter rapporterer 

om et stigende antall anmeldelser av trygdebedrageri, men totalt 

sett gikk anmeldelsene ned med 24 prosent fra 2013 til 2014. Sakene 

som anmeldes er imidlertid større enn tidligere – NAV anmeldte i 

2014 trygdesvindel for 271 millioner kroner. De fleste sakene gjelder 

svindel med arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Det er også 

avdekket organiserte og profesjonelle bedragerier, blant annet 

med syke-, dag- og foreldrepenger. 

Trygdebedrageri avdekkes også i store skatte- og avgiftssaker 

og er en viktig profittgenererende del av arbeidsmarkedskrimina-

liteten – de største sakene som er anmeldt relaterer seg til svart 

arbeid. Da er gjerne bedrageriet organisert, og det er som oftest 

samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne typen 

trygdebedrageri har blitt stadig mer sofistikert og organisert. 

Blant de grove sakene ser vi at enkeltpersoner arbeider svart 

samtidig som de mottar stønader fra NAV, for eksempel ved permit-

teringer. I tilfeller med organisert trygdebedrageri er utgangspunktet 

gjerne et fiktivt arbeidsforhold hvor arbeidsgiveren registrerer den 

ansatte, innberetter inntekt, betaler forskuddsskatt og arbeids-

giveravgift, betaler lønn til personens konto og forfalsker timelister. 

Trygdebedrageriet begås når den angivelige ansatte blir syk og hever 

sykepenger etter en måned, noe han kan gjøre i inntil et år. Pengene 

betales gjerne helt eller delvis tilbake til arbeidsgiveren, kontant.

Trygdebedrageri begås også i forbindelse med familiegjenfore-

ning, da ved hjelp av falske/fiktive arbeidskontrakter og lønns slipper, 

noe som blant annet gir muligheter for stønad til eller tillegg for 
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29 Nasjonalbudsjettet 2015.
30 Europol. 2015. Exploring Tomorrow’s Organised Crime.
31 Statens offentliga utredninger. 2007. Vad koster felen? Omfatninger av felaktigautbetal-

ningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalingar.
32 Tall fra statsadvokaten i Danmark.
33 PROBA samfunnsanalyse. 2011. Misbruk av sykepengeordningen i folketrygden.  

Rapport 2011–03.

ektefelle. Det er også avdekket at noen barn som er født ved hjem-

mefødsler, er registrert en rekke ganger under ulike identiteter, noe 

som gir grunnlag for feilaktige utbetalinger av fødselsstønader 

og barnetrygd. Dette gir i tillegg muligheter til å få urettmessig 

utbetalt andre former for trygdeytelser (sykepenger, attførings- og 

uførestønader mv.). Systematisk utnyttelse av stønader til enslige 

forsørgere fortsetter også å være en trussel. 

Det offentlig overfører hvert år betydelige summer til næringsli-

vet, landbruks- og fiskerinæringen, kulturelle foretak, foreninger og 

frivillige organisasjoner. Overføringene støtter opp om politiske mål 

som blant annet spredt bosetting og et levende samfunn. Svindel 

i forbindelse med slike ordninger har et betydelig gevinstpotensial, 

og noen av ØKOKRIMs straffesaker viser uberettigede tilskudd på 

flere titalls millioner kroner. 

Potensielle lovbrytere (2): Mange næringer og deler av norsk 

samfunnsliv mottar betydelig støtte fra det offentlige, for eksempel 

landbruks- og fiskerinæringen, kulturelle foretak og ulike forenin-

ger. Det er avdekket subsidiebedragerier innen mange næringer. 

Trygdebedrageri begås både av privatpersoner, og, mer organisert, 

av bedrifter. I organiserte trygdebedragerier hvor arbeidstakere 

sykemeldes, er legene delaktige i bedrageriene.

Ytre faktorer (3): Som ved skattekriminalitet fører en økt grad av 

multikriminalitet og et stort antall utenlandske arbeidstakere til en 

økning i trygdebedragerier. Europol vurderer det dithen at økono-

miske nedgangstider fører til en økning i trygdebedragerier, både 

blant privatpersoner og organiserte kriminelle.30 

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Støtteordningene 

er i stor grad tillitsbaserte og sårbare for misbruk. Erfaringer viser  

i tillegg at kontrollrutinene ikke alltid er tilfredsstillende. Det har vist 

seg at det offentlige til dels har uklare retningslinjer for tildeling av 

støtte. Dette har betydning både for riktig tildeling, muligheten for 

uaktsomme feil og muligheten til strafforfølgning. 

Etterforskning av trygdebedrageri er også ofte vanskelig, spesielt 

hvis pengene kanaliseres til utlandet, og fordi aktørene ser ut til å 

opptre mer profesjonelt.

Konsekvenser (8)
Det norske trygdesystemet er i stor grad basert på tillit, og dette 

gir muligheter for misbruk. I Sverige anslås det at feilutbetalinger 

på grunn av bevisst feilinformasjon fra søkere utgjør opp mot 10 

milliarder svenske kroner årlig.31 I Danmark anslås feilutbetalingene 

til mellom 7 og 12 milliarder danske kroner.32 I Norge utgjør utbetaling 

av sykepenger alene mer enn 30 milliarder kroner. En mørketallsun-

dersøkelse konkluderer med at det er over 50 prosent sannsynlig at 

misbruket av sykepenger utgjør minst 6 prosent av utbetalingene, 

noe som tilsvarer ca. to milliarder kroner.33 Svindel med offentlige 

støtteordninger og subsidiebedragerier har også et betydelig ge-

vinstpotensial. Noen av ØKOKRIMs straffesaker viser uberettigede 

tilskudd på flere titalls millioner kroner – for eksempel 45 millioner 

i OVDS-saken, 25 millioner i NordTrafikk-saken, 19 millioner i Petro 

Oil-saken og 13 millioner i Minerva-saken. Det samfunnsøkonomiske 

tapet forårsaket av trygde- og subsidiebedragerier er dermed stort. 

Et stort omfang av denne typen bedragerier kan på sikt undergrave 

ordningene for dem som har reelle behov for ytelser.

Smitteeffekten, spesielt for trygdebedrageri, vurderes som 

stor i enkelte miljøer.

(...) økonomiske nedgangstider fører til en 
økning i trygdebedragerier
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Korrupsjon (72)

Korrupsjon, slik det er definert i straffeloven, rammer en rekke ulike 

typer handlinger. Alt fra mindre beløp i smøring innen det lokale 

private næringslivet, til grov korrupsjon som bestikkelser til top-

politikere i utlandet. Transparency International definerer korrup-

sjon som «misbruk av makt i betrodde stillinger til privat fordel»34. 

Vi skiller mellom Norske bedrifter som begår grov internasjonal 

næringskorrupsjon og korrupsjon i Norge hvor enkelttilfellene er 

av mindre omfang, men hvor næringslivsaktører som begår kor-

rupsjon kan ha tilknytning til organisert kriminalitet og hvor det 

er alvorlig at eksempelvis norske offentlige ansatte blir bestikket.

Korrupsjonen i Norge er ikke strukturell og gjennomgripende.  

I 2014 ble Norge rangert som nummer fem på Transparency Interna-

tionals korrupsjonsindeks.35 Men det forekommer korrupsjon også 

i Norge. En rapport fra EU-kommisjonen36 slår fast at omfanget av 

korrupsjon i EU er stort.37 I Norge viser Næringslivets Sikkerhetsråds 

KRISINO-rapport for 2013 at 9 prosent av virksomhetene kjenner til 

korrupsjon i egen bransje, et tall som har vært stabilt siden 2008. 38

Sannsynlighet (8)
På tross av økt fokus på antikorrupsjonsarbeid og relativt strenge 

straffer venter ØKOKRIM at korrupsjonen i norske virksomheter 

vil øke noe. For Norske bedrifter som opererer i utlandet er det 

potensielt svært store økonomiske gevinster for foretakene ved å 

oppnå kontrakter, noe som øker fristelsen for å benytte bestikkelser. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Norge har stor grad av lokal 

forvaltning, og små forhold kan gi grobunn for kameraderi og kor-

rupte relasjoner. I EU er det mer korrupsjon i offentlig sektor på 

regionalt og lokalt nivå, hvor det er færre kontrollmekanismer og 

mindre internkontroll. I Norge viser statistisk materiale at ca. 60 

prosent av sakene med domfellelse for korrupsjon i perioden 2005-

2008 var knyttet til offentlig sektor. En rekke av de store og alvorlige 

korrupsjonssakene i Norge har funnet sted i kommunesektoren39 

og i en undersøkelse som Kommunenes Sentralforbund (KS) gjen-

nomførte vinteren 2013, svarte nesten 4 av 10 ledere og ordførere 

at de hadde kjennskap til og erfaringer med utilbørlige fordeler  

i kommunene.40 Norge har imidlertid et relativt transparent byråkrati 

og politisk system, noe Transparency Internationals analyse fra 

2012 også konkluderte med.41 Videre er lønnsnivået høyt, slik at 

incitamentet for å motta bestikkelser formodentlig er lavere enn 

i mange andre land. 

Ved korrupsjon i det private næringslivet i Norge ser vi at det 

oftere mottas og oppbevares utbytte av bestikkelser i utlandet. Det 

overføres også oftere andre aktiva, som eiendom og kunst, til en 

verdi som ikke reflekterer markedsverdi, istedenfor penger. Vi ser 

også eksempler på bruk av innsideinformasjon som bestikkelse.

Mange store norske virksomheter har aktivitet i bransjer eller 

leverer varer og tjenester til land hvor korrupsjonsrisikoen antas 

å være meget høy.42 PwCs Global Economic Crime Survey for 2014 

viser at bruk av bestikkelser og korrupsjon på internasjonalt plan 

har økt med 13 prosent sammenlignet med forrige undersøkelse. 

Dette ser ut til å være en konsekvens av forskyvningen av den 

globale økonomien mot sør og øst og at store vestlige selska-

per etablerer seg i disse nye markedene.43 Dette samsvarer med 

ØKOKRIMs erfaring med flere store saker med grov korrupsjon og 

bestikkelser ved etableringer utenlands (også innen bedrifter med 
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delvis statlig eierskap). OECD fant i 2014 at 75 % av bestikkelser 

ble kanalisert via mellommenn.44 Vi erfarer at slike mellommenn 

har blitt mer profesjonelle og ofte bistår en rekke aktører parallelt, i 

nettverk som gjerne har forgreninger til annen alvorlig kriminalitet, 

slik som illegal våpenhandel og terrorfinansiering. Det er ikke grunn 

til å tro at dette vil endre seg i tiden fremover.

Norske bedrifters økte interesse for anti-korrupsjonsarbeid og 

utarbeidelse av interne retningslinjer, gjerne som en integrert del 

av deres Corporate Social Responsibility (CSR)-profil, er en motvekt 

til dette og antas å være et viktig forebyggende virkemiddel. Det 

samme gjelder medias interesse for korrupsjonssaker. Etterle-

velse av interne regelverk har også betydning ved anvendelse av 

foretaksstraff i korrupsjonssaker.45 ØKOKRIM ser imidlertid tegn på 

at virksomhetene fortsetter med korrupsjon, men i former som er 

vanskeligere å avdekke, eksempelvis med komplisert selskaps-

struktur. Mye tyder på at de viktigste årsakene til korrupsjon ikke 

er uvitenhet, men grådighet og liten risiko for å bli tatt.46

Norge gir også nærmere 32 milliarder norske kroner i bistands-

midler årlig.47 Landene som mottar bistand, er blant de mest kor-

rupte i verden.

Potensielle lovbrytere (2): Korrupsjonen som er avdekket i Norge, 

begås primært av personer som besitter posisjoner med beslut-

ningsmyndighet, enten i store bedrifter eller i offentlig sektor. Dette 

er personer som forvalter viktige ressurser og knapphetsgoder, 

som trygde- og sosialytelser, offentlige byggekontrakter, kon-

sesjoner og innkjøp. Slike personer må anses som interessante 

personer å bestikke. Personlig vinning fremstår som den vanligste 

motivasjonen48 – at mottakeren tilgodeses indirekte via familie og 

nærstående er et typisk trekk ved korrupsjonssaker. 

Ytre faktorer (2): Det legges stor vekt på bekjempelse av korrup-

sjon internasjonalt. I nye og voksende økonomier utenfor Vesten 

vil imidlertid korrupsjon være en stor utfordring i lang tid. Dette er 

land det er vanskelig å etablere seg og drive forretningsvirksomhet 

i, uten å delta i korrupsjonsøkonomien. Vedvarende lav økonomisk 

vekst bidrar også til et økonomisk klima med hardere konkurranse 

om kontrakter, noe som kan bidra til at flere begår korrupsjon. 

Det samme kan økt kamp om naturressurser. Økt etablering av 

organiserte kriminelle innenfor enkelte markeder, kan også føre til 

at korrupsjon utnyttes som et virkemiddel for å eksempelvis sikre 

tildeling av kontrakter.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Korrupsjon foregår  

i det skjulte og har sjelden umiddelbare ofre. Både giver og mottaker 

av bestikkelser er fornøyd med ordningen og samarbeider om å 

holde den skjult. Stadig mer sofistikert korrupsjon blir også stadig 

vanskeligere å avdekke gjennom kontrollrutiner innad i selskaper. 

Det er derfor et kriminalitetsområde med få anmeldelser og lav 

oppdagelsesrisiko. 

Å følge pengesporet i etterforskningen vanskeliggjøres i ve-

sentlig grad ved bruk av kompliserte selskapskonstruksjoner, 

skallselskaper i sekretessejurisdiksjoner der de reelle eierforholdene 

ikke er transparente og «slush-funds» gjør det vanskelig å bevise 

pengenes opprinnelses- og bestemmelsessted. Det synes også 

som om pengestrømmene nå også ofte kanaliseres via land som 

det er vanskelig å oppnå samarbeid med under etterforskningen, 

for eksempel Dubai.

Konsekvenser (9)
Korrupsjon kan ha svært alvorlige konsekvenser. Bestikkelser av 

tjenestemenn kan også medføre direkte fare for liv og helse, som 

hvis kontrollører blir bestukket og ser gjennom fingrene med sikker-

hetskrav på arbeidsplasser eller med utslipp av miljøskadelige avfall.

Korrupsjon medfører store samfunnsøkonomiske tap. EU slår fast 

at korrupsjonen koster unionen rundt 120 milliarder euro i året. Kor-

rupsjon bryter ned folks tillit til samfunnet og dets institusjoner og 

økt korrupsjon kan på sikt undergrave både fundamentet for, og 

finansieringen av, vårt demokratiske velferdssamfunn. I mange land 

som er rike på naturressurser, lever store deler av befolkningen 

i fattigdom, blant annet på grunn av et korrupt styresett. Dette 

virker destabiliserende og kan gi grobunn for sosial uro og væp-

nede konflikter. Ved korrupsjon tilknyttet humanitær bistand tas 

livsnødvendige ressurser fra de mest sårbare gruppene i konflikter 

og naturkatastrofer.

Høyesterett har uttalt at allmennpreventive hensyn gjør seg 

ualminnelig sterkt gjeldende i saker der det er tale om bestikkelser 

av offentlige tjenestemenn og korrupsjon i det offentlige.49 

Faksimile: Aftenposten den 6. januar og 16. mars 2015

34 www.transparency.no/hva-er-korrupsjon/.
35 www.transparency.org. Danmark (1), Finland (3) og Sverige (4) ble imidlertid rangert 

foran Norge.
36 EU Anti-Corruption Report avgitt 3. februar 2014.
37 4 av 10 bedrifter svarer at de opplever korrupsjon som et hinder for å drive forret-

ningsvirksomhet, men både i Sverige og i Danmark – som er mer sammenlignbare 
land – er dette tallet vesentlig lavere, henholdsvis 12 og 4 prosent.

38 Næringslivets Sikkerhetsråd. 2013. KRISINO-rapport.
39 Tor Dølvik. 2014. Korrupsjonsrisiko i norske kommuner. I Birthe Eriksen (red.) Å be-

kjempe et samfunnsonde. Gyldendal Norsk Forlag AS.
40 TNS for Kommunesektorens organisasjon 2013. Korrupsjon og utilbørlige fordeler i 

kommunene – erfaringer, risiko og innsats.
41 «Norges integritetssystem – ikke helt perfekt?», Studien gjelder de institusjonene i et 

land som TI mener er viktige for kampen mot korrupsjon.
42 Eksempelvis bedrifter innen fiskerinæringen, shippingnæringen, olje- og gassrelatert 

virksomhet, leverandører av telefoni og forsvarsutstyr.
43 PwC. 2014. Economic crime: A threat to business globally: Global Economic Crime 

Survey 2014. 
44 OECD. 2014. An analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials. 
45 Arnt Angell. 2014. Sanksjonering av korrupsjon. I Birthe Eriksen (red.) Å bekjempe et 

samfunnsonde. Gyldendal Norsk Forlag AS.
46 Transparency International Norge. 2014. Bedriftsundersøkelsen 2014.
47 Norad.no – tall for norsk bistand i 2014.
48 Transparency International Norge: korrupsjonsdommer i Norge 2003–2013
49 Se for eksempel Plan- og bygningsetatssaken. Transparency International Norge: 

korrupsjonsdommer i Norge 2003–2013

En rekke av de store og alvorlige korrupsjons sakene 
i Norge har funnet sted i kommunesektoren
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Verdipapirkriminalitet (64) 

Verdipapirkriminalitet omfatter først og fremst markedsmisbruk, som 

er fellesbetegnelsen på innsidehandel og markedsmanipulasjon 

knyttet til handelen med finansielle instrumenter som er notert på 

det norske regulerte markedet, for eksempel på Oslo Børs. Dette 

inkluderer også manipulering av regnskaper, selektiv rapportering 

av selskapsbegivenheter, bevisst unngåelse av rapporteringspliktige 

handler, bruk av stråmenn som skjuler identiteten til reelle eiere, 

og uformelle grupperinger som deler på innsideinformasjon. Med 

finansielle instrumenter siktes det primært til aksjer, obligasjoner og 

derivater. Det har vært en betydelig utvikling og vekst innenfor omset-

ningen av nye og til dels kompliserte derivater samt renteprodukter.

Sannsynlighet (8)
Potensialet for utbytte er svært stort i verdipapirmarkedet, samtidig 

som det utføres lite kontrollvirksomhet. Den lave oppdagelsesrisi-

koen, sammen med et stort fortjenestepotensial, kan gjøre verdi-

papirkriminalitet særlig utsatt for at aktører med nødvendig kom-

petanse og informasjon griper sjansen hvis anledningen byr seg. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Verdipapirmarkedet er særlig 

egnet for hvitvasking og for å skjule kriminell aktivitet. ØKOKRIM 

har erfaring med at denne formen for skjult aksjehandel muliggjør 

både misbruk av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon. 

Blant annet har primærinnsidere i norske børsnoterte selskaper 

handlet aksjer gjennom utenlandske konti i perioder hvor det fantes 

innsideinformasjon om selskapet. Dette bidrar til å feilprise aksjen. 

Også annen skjult aktivitet i verdipapirmarkedet vil kunne bidra til 

det samme. En øvrig trussel for det norske verdipapirmarkedet 

er uformelle grupperinger i norsk finansliv som samarbeider på 

adhocbasis i det skjulte. 
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Potensielle lovbrytere (1): Det finnes grovt sett to typer aktører som 

utfører kriminaliteten: de som mottar innsideinformasjon mer eller 

mindre tilfeldig, og de som aktivt søker å misbruke markedet, enten 

det er snakk om innsidehandel eller markedsmanipulasjon. Dette er 

kriminalitet som krever kunnskap om verdipapirmarkedet. De fleste 

som begår denne type kriminalitet, er derfor profesjonelle aktører 

på markedet, og de kjennetegnes ved at de ellers er lovbrytere  

i beskjeden grad. ØKOKRIM har så langt ikke tiltalt noen gjengangere 

innen verdipapirkriminalitet, men det er grunn til å tro at enkelte 

aktører har begått verdipapirkriminalitet ved gjentatte anledninger. 

Ytre faktorer (2): Lav utlånsrente og krav om høyere egenkapital har 

ført til mindre villighet fra bankene til å låne ut penger til bedrifter, 

og spesielt til nylig oppstartede selskaper. Nye markedsplasser 

og alternative former for kreditt har redusert muligheten for Oslo 

Børs til å kontrollere markeder. I 2012 gikk under 50 prosent av 

handlene via Oslo Børs. Følgelig svekkes oppdagelsesrisikoen ved 

markedsmanipulasjon og innsidehandel.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (3): Verdipapirkriminalitet 

etterlater seg normalt ingen fornærmede, vitner eller registrerbare 

spor, og en lovlig og en ulovlig handel vil for utenforstående fremstå 

som identiske. Det er stort sett Oslo Børs’ kontrollrutiner som har 

avdekket kriminelle handlinger i det noterte markedet, samtidig 

som den videre etterforskningen i noen tilfeller har avdekket andre 

forhold som ikke var synlige til å begynne med. Uformelle gruppe-

ringer som samarbeider på adhocbasis i det skjulte, er nærmest 

umulig å avsløre uten bruk av skjulte etterforskningsmetoder som 

kommunikasjonskontroll. 

Totalt har utenlandske meglerforetak en relativt høy andel 

av handlene på Oslo Børs (ca. 70 prosent). Utenlandsk eierskap 

av norske verdipapirer fremkommer som regel ikke direkte fra 

norsk verdipapirregister (VPS), men skjuler seg derimot bak for-

valter- eller nomineekonti. Denne form for indirekte registrering 

i VPS kan til tider være krevende for kontrollkjeden å finne de 

reelle eierne bak. Nordmenn eller valutainnlendinger står fritt 

til å kunne handle gjennom norske eller utenlandske meglerfo-

retak, men er av ulike årsaker avskåret fra å kunne benytte seg 

av ordningen med forvalterregistrering. Utenlandsk eierskap 

og klientkonti kan i enkelte tilfeller også bidra til at verdipapir-

kriminalitet kjennetegnes av grenseoverskridende strukturer: 

kriminelle i verdipapirmarkedet etablerer bevisst forbindelser 

over landegrenser. De er bosatt i et land, har statsborgerskap 

i et annet, bankforbindelser i et tredje, investeringsselskap  

i et fjerde, meglerforbindelser i et femte, telefoner registrert i et 

sjette og så videre. Oppdagelsesrisikoen forbundet med alvorlig 

verdipapirkriminalitet er derfor svært lav.

Konsekvenser (8)
Velfungerende verdipapirmarkeder har en sentral funksjon for 

samfunnsøkonomien. De bidrar til at kapital hentes inn til bedrif-

ter og til det offentlige, at arbeidsplasser etableres og at verdier 

skapes. Markedets funksjon utfordres av enkeltaktører som søker 

å oppnå enorme fortjenester på markedets bekostning, gjennom 

kreativ tilpasning til eller omgåelse av regelverket. 

Den utenlandske eierandelen av norske aksjer har de siste 

årene ligget stabilt rundt ca. 40 %, mens utlendingers andel av 

omsetningen av verdipapirer på Oslo Børs utgjør så mye som 70 

%. Dette viser hvor avhengig norsk næringsliv er av finansiering 

fra utlandet. Dette er finansiering til konkurransedyktige vilkår som 

vil forsvinne raskt dersom tilliten til det norske markedet svekkes 

og risikopremier må betales for å holde på eller tiltrekke seg uten-

landsk kapital. Sammenbrudd i dette markedet vil kunne innebære 

alvorlige trusler mot velferd og stabilitet i samfunnet. 

Potensialet for utbytte er svært stort 
i verdipapirmarkedet
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Økonomisk utroskap og underslag (56) 

Underslag og økonomisk utroskap karakteriseres ved brudd på 

tillitsforholdet mellom prinsipalen (den fornærmede) og gjernings-

personen. Forholdene omfatter alt fra underslag i kassen eller salg 

av gjenstander som ikke tilhører vedkommende, til grov utroskap  

i et selskap. Det er ofte betrodde personer som begår lovbruddene, 

personer med god kompetanse og mulighet til å tilsløre krimina-

liteten. Tillitsbruddet kan gjelde forvaltning av penger, materielle 

verdier eller nøkkelinformasjon knyttet til teknologi, økonomi eller 

lignende. Aktører som begår økonomisk kriminalitet, begår gjerne 

en hel rekke lovbrudd. Mange ØKOKRIM-saker inneholder ofte et 

element av underslag og utroskap.

Utbytte fra underslag og utroskap synes i all hovedsak å gå til 

privat forbruk, og i en del saker også til dekning av eksisterende 

forpliktelser. 

Sannsynlighet (8)
Økonomisk utroskap og underslag er en av de tradisjonelle økono-

miske kriminalitetsformene. Denne typen kriminalitet vil fortsette 

å være der – noen vil alltid falle for fristelsen til å berike seg selv 

urettmessig. Det er en relativt vanlig form for økonomisk kriminalitet. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Underslag og utroskap er blant 

de mest vanlige formene for økonomisk kriminalitet. I Global Econo-

mic Crime Survey fra 2014 fremkommer det at nesten 70 prosent 

av virksomhetene som har vært utsatt for økonomisk kriminalitet 

internasjonalt, har opplevd økonomisk utroskap eller underslag.50

Også her til lands rapporteres det om et økende antall under-

slags- og utroskapssaker. Forbrytelser tilknyttet gjeldsforhold 

og utroskap/underslag utgjør rundt 20 prosent av den anmeldte 

økonomiske kriminaliteten.51 Underslag og utroskap er ofte sentrale 

lovbrudd i forbindelse med konkursinnberetninger, og mange av 

sakene grenser mot korrupsjon. Ulovlig sammenblanding av sel-

skapsøkonomi og eiers økonomi utgjør en særlig utfordring. Stort 

sett dreier det seg om ulovlige uttak av penger fra eget aksjeselskap 

som ikke blir tilbakebetalt, eller betaling av private utgifter som 

belastes selskapet. Dette er kriminalitet som utføres når behovet 

er der. Underslag og utroskap krever likevel relativt god planleg-

ging, og falske fakturaer og/eller uriktige regnskaper er utbredt for 

å skjule aktiviteten. 

I en typisk slik sak som er iretteført i den senere tid, hadde 

næringsaktøren i flere tiår drevet flere sidevirksomheter i tillegg til 
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sin primærvirksomhet. Aktiviteten ble drevet i flere selskaper, alle 

kontrollert av samme person. Etterforskningen viste at selskapene 

ble tappet, dels ved tilbakeføring av mellomværende mellom sel-

skapene, og delvis til dekning av private formål. Før konkursen ble 

det eneste likvide og vesentligste aktiva i selskapene overført til 

selskapets advokat. Slik kan utroskap avsløres ved konkurs.

Vi ser også en økning i underslag hos arbeidsgiveren, begått 

av den økonomiansvarlige, i tillegg til at beløpene blir større. I en 

sak underslo finansdirektøren rundt 4,4 millioner kroner. I forkant 

av den saken ble også en regnskapsmedarbeider i samme firma 

dømt for underslag av nesten 671 374 kroner. 

Potensielle lovbrytere (2): Selv om kriminalitetsformen krever 

planmessig gjennomføring, er det likevel ikke slik at politidistriktene 

erfarer at de står overfor profesjonelle kriminelle aktører som tapper 

og underslår fra selskap etter selskap. Ofte er inntrykket snarere 

at utøverne, som følge av akutt pengebehov, faller for fristelsen 

til å berike seg.

I sakene som omhandler underslag og utroskap, rapporte-

rer politidistriktene stort sett om nye aktører fra sak til sak. Noen 

gjengangere finnes likevel. Det er i hovedsak personer som blan-

der selskapets økonomi med egen økonomi. De har ofte pådratt 

seg økonomiske forpliktelser fra tidligere underslag og begår nye 

underslag for å dekke opp de forrige. Det rapporteres fra flere po-

litidistrikter om en økning i anmeldelser fra selskaper som er blitt 

utsatt for underslag begått av regnskapsførere eller andre med 

økonomiansvar i virksomheten. 

Ytre faktorer (2): I PwC-rapporten Global Economic Crime Survey 

fra 2014 fremheves risikoen for utroskap i forbindelse med im-

materielle rettigheter.52

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Underslag oppdages 

ofte ved tips eller ved en konkurs. Det rapporteres fra politidistrik-

tene om et relativt høyt antall saker og høy anmeldelseshyppighet 

av denne typen, fordi det er snakk om kriminalitet som rammer 

enkeltpersoner eller firmaer og ofte påfører dem et økonomisk tap. 

Det antas likevel at mange selskaper vegrer seg for å anmelde 

underslags- og utroskapstilfeller fordi slike saker kan få negative 

konsekvenser for selskapets omdømme. Forut for anmeldelser har 

det gjerne vært en prosess der arbeidsgiveren har gitt gjerningsper-

sonen mulighet til å gjøre opp for seg. Det kan dermed være store 

mørketall og nokså tilfeldig hvilke underslags- og utroskapsforhold 

politiet får kjennskap til.

Konsekvenser (7)
Økonomisk utroskap og underslag kan medføre store konsekvenser 

for enkeltpersoner og bedriftseiere som blir gjenstand for denne 

type kriminalitet, og kan ramme bedrifter og deres mulighet for å 

drive lønnsomt.

50 PwC. 2014. Economic crime: A threat to business globally: Global Economic Crime 
Survey 2014. 

51 Politidirektoratet. 2014. Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2014.
52 PwC. 2014. Economic crime: A threat to business globally: Global Economic Crime 

Survey 2014. 

Underslag og utroskap er blant de mest vanlige 
formene for økonomisk kriminalitet
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Konkurskriminalitet (56)

Konkurskriminalitet omfatter straffbare forhold som foregår i en 

virksomhet, for eksempel unndragelser, men som først avdekkes 

i forbindelse med konkursbehandling, og kriminalitet som kan 

sies å bli utløst av insolvenssituasjonen. Til denne siste gruppen 

hører særlig overtredelser av gjeldskapitlet i straffeloven, som 

bounndragelse og forfordeling av kreditorer.

Manipulasjon eller manglende føring av regnskapene ses ofte 

hos bedrifter som går konkurs. Siden regnskapet er grunnlaget for 

utarbeidelsen av oppgaver til skattemyndighetene, blir resultatet 

ofte skatte- og avgiftskriminalitet. I mange konkurser foreligger 

det i tillegg brudd på aksjeloven. Ved etterforskning av konkurser 

kommer også regelmessig underslag, utroskap og bedragerier til 

syne. Manglende eller mangelfullt regnskap bidrar til å skjule slike 

overtredelser. Dette er bakgrunnen for at regnskapsovertredelser 

straffes forholdsvis strengt. Fortjenesten fra konkurskriminalitet 

går i hovedsak til økt privat forbruk og oppstart av nye selskaper.

Sannsynlighet (8)
Konkurskriminalitet har stor utbredelse. Med dårligere økonomiske 

tider forventes økt konkurskriminalitet. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Antall konkurser svinger 

med konjunkturene. Det ble i 2014 åpnet 4 803 konkurser og 1 029 

tvangsavviklinger.53 Antall foretakskonkurser gis i figur 1. Dette er 

en videre økning fra 2013, og nærmer seg toppåret i 2009, som 

hadde det høyeste antallet konkurser og tvangsavviklinger siden 

tidlig på 2000-tallet. Det skyldes trolig finanskrisen.54 Undersøkelser 

viser at det avdekkes mistanke om kriminalitet i 50–70 prosent av 

alle boene som åpnes. 

Det er ikke straffbart å gå konkurs, men med flere konkurser 

ventes det både at mer kriminalitet som har foregått over lang tid, 

avdekkes, og at den insolvensmotiverte konkurskriminaliteten øker. 

ØKOKRIM har de siste årene hatt flere saker med insolvensmoti-
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verte virksomhetskonkurser. Istedenfor å nedskalere og tilpasse 

virksomheten til de økonomiske realitetene, skaffer bedrifter seg 

for eksempel ytterligere kreditt, noe som påfører kreditorene langt 

større skade enn den opprinnelige eksponeringen. Det samme 

gjelder ved tapping i forskjellige former. 

Potensielle lovbrytere (2): De fleste konkurser er enkelttilfeller i små 

foretak. I mange av konkursene har ikke aktørene god nok kunnskap 

om det å drive næringsvirksomhet, inkludert pliktene med hensyn 

til skatter og avgifter. Mange blander også selskapets økonomi og 

privatøkonomien, noe som kan være straffbart. Et særlig problem 

er såkalte konkursryttere, som tar aktiva ut av selskapene og lar 

dem gå konkurs med betydelig gjeld for så å drive virksomheten 

videre i et nytt selskap. 

Ytre faktorer (2): Strukturell omstilling på grunn av redusert oljepris 

forventes å bidra til en økning i antall konkurser i enkelte bransjer 

tilknyttet oljesektoren.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Det er grunn til å 

anta at det er lavere mørketall innenfor konkurskriminalitet enn 

for mange andre kriminalitetsområder, siden alle konkurser gjen-

nomgås av en bostyrer. I hovedsak er det også bostyreren som 

anmelder kriminaliteten. De formaliserte rapporteringsrutinene 

er også en av årsakene til at konkurssaker som regel utgjør mel-

lom 25–50 prosent av økoteamenes totale portefølje. I mange 

tilfeller har imidlertid bostyreren for lite midler til å avdekke alle 

straffbare forhold – større virksomhetskonkurser er komplekse og 

arbeidskrevende å etterforske. Anmeldelser av slike saker blir ofte 

avgjort i politidistriktene med relativt milde straffereaksjoner for 

formaliaovertredelser uten at de underliggende forholdene etter-

forskes videre på grunn av ressurshensyn. Det er også utfordrende 

å etterforske konkursryttere, fordi det krever at flere konkursbo ses  

i sammenheng.

Konsekvenser (7)
Vurdering av konsekvensen av konkurskriminalitet: Kredittgiv-

ning til næringslivet er en hjørnesten i vårt økonomiske system, 

og for at den skal fungere effektivt, må det eksistere en grunnleg-

gende tillit til at aktørene opptrer redelig. Konkurskriminalitet kan 

ødelegge dette tillitsforholdet. Konkurskriminalitet innebærer også 

en uheldig konkurransevridende virkning, fordi virksomheter som 

ikke har livets rett, fortsetter å eksistere på bekostning av de andre 

i det samme markedet. Store virksomhetskonkurser fører til også 

til store tap for kreditorene.55 

Større virksomheter har revisjonsplikt, og de bistås ofte av ad-

vokater og finansielle rådgivere ved større transaksjoner. Forgåelser 

fra revisor er gjerne en forutsetning for å lykkes med omfattende 

straffbare handlinger i virksomheten. Det er derfor i mange tilfeller 

vel så mye allmennprevensjon i å rette et strafferettslig søkelys på 

profesjonelle tredjemenn.

53 Tall fra SSBs konkursstatistikk og Brønnøysundregistrene. Dette er det totale antallet 
konkurser inkludert personkonkurser og enkeltmannsforetak.

54 Brønnøysundregisteret. Årsrapporter for 2009 og 2013.
55 I to av ØKOKRIMs saker, Lunde- og Thule-sakene, er kreditorenes krav på henholdsvis 

1,8 og 2,6 milliarder NOK. Dette er større en den samlede antatte trygdekriminaliteten 
og den avdekkede avgiftskriminaliteten. Lunde ble dømt for økonomisk kriminalitet for 
180 millioner og Thule til å betale 46 millioner i erstatning.

 

Figur 0: Antall foretakskonkurser 1995-2014 

Figur 1: Antall foretakskonkurser 1995–2014
Kilde: SSB, tabell 07218; statistikkvariabel føretakskonkursar ekskl. 
einskildpersonføretak.

Det avdekkes mistanke om kriminalitet i 50–70 
prosent av alle boene som åpnes
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Konkurransekriminalitet (49)

56 Næringslivets Sikkerhetsråd. 2013. KRISINO.
57 Konkurransetilsynet. 2008. Årsrapport 2008: 18.

Konkurransekriminalitet går hovedsakelig ut på at to eller flere 

aktører, som i utgangspunktet skulle ha vært konkurrenter, samar-

beider ulovlig om å dele anbud og markeder eller om å samordne 

priser. Samarbeidet er vanligvis skjult.

Sannsynlighet (7)
Sannsynlighet for konkurransekriminalitet vurderes som betydelig. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Erfaringer fra EU/EØS viser 

at kartellvirksomhet er utbredt og ikke kjenner noen landegrenser. 

Det er vanskelig å anslå hvor utbredt kartellvirksomhet er i Norge, 

men det er liten grunn til å tro at Norge skiller seg vesentlig fra 

andre land. Næringslivets Sikkerhetsråds undersøkelse viser at 

14 prosent av virksomhetene har kjennskap til konkret prissamar-

beid i egen bransje. Det er en økning fra 12 prosent i 2008.56 Det 

er grunn til å anta at Norge er mer sårbar enn mange andre land. 

Flere markeder i Norge kjennetegnes ved relativt få, men store, 

etablerte aktører. Dette gjør markedene oversiktlige for aktørene, 

slik at de lettere kan samarbeide. Konkurransetilsynet hadde  

i 2014 en betydelig økning av antall bevissikringer i saker der man 

har hatt rimelig grunn til å anta at konkurranseloven er overtrådt. 

Potensielle lovbrytere (1): Det viser seg at stabile ledergrupper 

og nettverk danner ryggraden i svært mange av de største og 

groveste kartellene, så vel lokalt/regionalt som nasjonalt og over 

landegrensene.

Ytre faktorer (2): Bedre kjennskap til lempningsordningen i konkur-

ranseloven blant markedsaktørene kan føre til økt avdekking av 

karteller. Lempning gir immunitet til den første kartelldeltakeren 

som står frem og avslører det ulovlige samarbeidet. Syv av ti av 

EU-kommisjonens kartellsaker er avdekket ved hjelp av lempning, 

i USA ni av ti saker. 

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Grunnlaget for kon-

kurransesamarbeid er i all hovedsak muntlige avtaler mellom 

aktører som har gjensidig forståelse for at avtalene ikke må bli 

kjent, derfor finnes det sjelden spor av slike avtaler i regnskaper 

eller bedriftsdokumenter. Kunder og konkurrenter som føres bak 

lyset, oppdager ofte ikke at de blir bedratt. Konkurransekriminalitet 

er en kriminalitetsform som ofte er vanskelig å avdekke, og det er 

grunn til å tro at det vil bli enda vanskeligere å avdekke karteller 

de nærmeste årene. 

Foretak og personer som driver ulovlig samarbeid, risikerer høye 

bøter og fengselsstraff. I forarbeidene til lovendringene i konkur-

ranseloven er det signalisert en betydelig økning av personstraff 

ved avdekking av konkurransekriminalitet. 

Konsekvenser (7)
Sunn konkurranse er avgjørende for en velfungerende økonomi 

og tillit til markedene. Internasjonale undersøkelser viser at ulovlig 

samarbeid kan føre til priser som ligger 10–30 prosent høyere enn 

hvis foretakene faktisk konkurrerte.57 Forbrukerne må derfor betale 

regningen i form av høyere priser og et dårligere utvalg. Det offent-

lige kjøper alene årlig inn varer og tjenester for i overkant av 300 

milliarder kroner, og konkurransekriminalitet retter seg ofte mot 

offentlige anbud. Dette fører til et betydelig tap for staten. I tillegg 

til høyere priser fører ulovlig samarbeid til manglende dynamikk 

og innovasjon i markedene. 

Kunder og konkurrenter som føres bak lyset, 
oppdager ofte ikke at de blir bedratt
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Forfalskningskriminalitet (42)

Produksjon, salg og kjøp av ulovlige kopier av registrerte og be-

skyttede varemerker er et stort problem internasjonalt, og det er 

all grunn til å tro at handel med slike produkter også forekommer 

i stort omfang i Norge.58 Både ØKOKRIM og Europol har påpekt at 

immaterialrettskrenkelser, kanskje først og fremt piratkopiering av 

varer, er blitt et forretningsområde for organiserte kriminelle. OECD 

vurderer det dithen at forfalskede varer utgjør minst to prosent av 

verdenshandelen.59 

Forfalskninger finnes innen en rekke varegrupper, inkludert 

medisiner og kostholdsprodukter, nærings- og plantemidler, leker 

og andre forbruksartikler som tekstiler og EE-produkter. De vanligste 

forfalskningskriminalitetssakene i Norge involverer ulovlig kopiering 

og bruk av tv-kort og spredning og tilegnelse av opphavsrettig-

hetsbeskyttet materiale. 

Sannsynlighet (7)
Handelen med forfalskede varer og matvarer fremstår som godt 

organisert i Europa og har økt etter finanskrisen. Europol vurderer 

det slik at lav oppdagelsesrisiko og høy fortjeneste har ført til at 

profesjonelle kriminelle grupper som tidligere har drevet annen 

kriminalitet, nå også driver med forfalskningskriminalitet. Trusselen 

forventes å øke også i Norge. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Importen av billige produkter 

fra Asia, særlig fra Kina, har økt. Den mangler svært ofte doku-

mentasjon og overholder ikke kravene til produktsikkerhet i EØS-

lovgivningen. Produktene kan inneholde forbudte stoffer, noe som 

utgjør en trussel for forbrukerne. 

Forfalskning av matvarer, eksempelvis ved utbytting av dyre 

råvarer mot billigere, er vurdert som en økende risiko i Europa. 

Matvarer er også utsatt for fusk med datomerking for produksjon 

og holdbarhet. Det antas at forfalskede matvarer er en trussel for 

det norske markedet, og trolig vil kjøtt fortsette å være særlig utsatt 

som en følge av høy pris. Også for andre dyre innsatsvarer, som 

plantevernmidler, har det vært en økning i salget av uoriginale/

forfalskede varer de siste 4–5 årene. Legemiddelverket har ingen 
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statistikk som viser omfanget av falske legemidler i Norge, eller 

antall saker som har blitt anmeldt, men det antas at omfanget av 

falske legemidler er lavere i Norge enn i resten av Europa.

Avanserte industriprodukter, som flydeler, piratkopieres også. 

For eksempel melder det svenske konsernet SFK, som produserer 

kulelagre, tetningsløsninger og koplinger til bruk i biler og i en 

mengde ulike maskiner, at deres produkter kopieres i stort omfang. 

Potensielle lovbrytere (1): Importen av ulovlige produkter er i stor 

grad organisert. Mange av foretakene er registrert som norskregis-

trerte utenlandske foretak (NUF), gjerne med kun postboksadresse 

i Norge, mens all aktivitet skjer i et annet land. En slik organisering 

gjør det vanskelig med oppfølging og tilsyn. Selskaper som har 

kommet under tilsyn, har dessuten hatt en tendens til å opphøre. 

Omsetningen foregår gjerne på Internett og leveres i økende grad 

til sluttbrukerne. 

Ytre faktorer (2): Finanskrisen og lav økonomisk vekst i Europa 

har skapt et marked for billige falske varer, inkludert matvarer og 

tekniske deler. Norge har høye priser på matvarer, noe som tilsier en 

mulighet for stor profitt. Samtidig fører økonomiske nedgangstider 

til at det blir mer sosialt akseptert å bruke forfalskede hverdags-

produkter.60 En ny forordning for behandling av beslag av falske og 

piratkopierte produkter fra EU, som innfører en forenklet prosedyre 

for ødeleggelse av tilbakeholdte varer, vil sannsynligvis gjøre det 

enklere for Tollvesenet å reagere mot innførsel av forfalskede varer.61

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Det er krevende 

å føre kontroll med dette området. Produkter importeres oftere  

i små kvanta til sluttbrukerne, og det er også krevende å kontrol-

lere enkelte produkter, fordi emballasjen til forfalskede produkter 

fremstår som nesten lik originalen.

Tollvesenet har god erfaring med samarbeid med Legemiddel-

verket ved mistanke om falske medisiner. Mange rettighetshavere til 

andre produkter ser imidlertid ikke alvoret ved forfalskningskrimina-

litet og betydningen av å beskytte seg mot forfalskningskriminalitet. 

Dette kan skyldes at slike saker er relativt små i Norge, spesielt 

dersom enkelthendelser ikke ses i sammenheng.

Forfalskningskriminalitet etterforskes og straffes sjelden. Et 

advokatfirma politianmeldte i perioden 2005–2014 over 200 saker 

på vegne av rettighetshavere innenfor film- og musikkbransjen. Alle 

unntatt to er blitt henlagt. Denne erfaringen har medført at antallet 

anmeldelser har sunket de siste årene. 

Konsekvenser (6)
Den alvorligste konsekvensen av forfalskningskriminalitet er skade 

tilknyttet liv/helse og privat velferd: Import og produksjon av produk-

ter uten dokumentert innhold eller produksjonsmetoder, inkludert 

matvarer, representerer en betydelig trussel for helse og miljø. 

Forbrukere risikerer å bli utsatt for helseskadelige produkter uten 

å være klar over det. Forfalskede deler til biler og fly utgjør også 

en betydelig sikkerhetsrisiko – falske flydeler har vært involvert  

i flere flyulykker. Piratvarer ødelegger konkurranseevnen, innova-

sjon og arbeidsplasser. I tillegg kan forfalskede produkter, som 

plantevernmidler, medføre skade for miljøet der planten dyrkes. 

Forfalskningskriminalitet medfører også store tap for bedrifter og 

samfunnet. OECD har regnet ut at handelen med forfalskede varer er 

verdt rundt 200 millioner dollar hvert eneste år, mens International 

Chamber of Commerce antyder at totalverdien på handelen med 

forfalskede varer kan beløpe seg til 650 milliarder dollar årlig.62 

Smitteeffekten vurderes som moderat for aktører som importerer 

ulovlige varer til Norge.

58 Dette omtales internasjonalt som IPR-kriminalitet ('Intellectual Property Rights').
59 OECD. 2007. Counting the Cost: The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy. 

Preliminary Findings of the OECD Study. Ved beregningen av dette tallet er ikke digitalt 
kopierte varer eller varer som er produsert og solgt i samme land, regnet med.

60 Europol. 2015. Exploring Tomorrow’s Organised Crime, s. 26.
61 Se Justisdepartementets vurderinger i Prop. 81 L (2012–13) pkt. 9.5.
62 Grete Gaulin. Piratkopiering ute av kontroll. Aftenposten innsikt, 2. februar 2011.

Lav oppdagelsesrisiko og høy fortjeneste har 
ført til at profesjonelle kriminelle grupper som 
tidligere har drevet annen kriminalitet, nå også 
driver med forfalskningskriminalitet
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Miljøkriminalitet er definert til å omfatte kriminalitet innenfor følgende 

temaer: arbeidsmiljø-, forurensnings-, kunst- og kulturminne-, 

natur- og fiskeri- samt dyrevelferdskriminalitet. Ofte ses flytende 

overganger mellom ulike typer miljøkriminalitet, og flere typer over-

tredelser opptrer ofte sammen. Saksmassen innen miljøkriminalitet 

varierer også etter distriktenes naturforutsetninger og med årsti-

dene. Anmeldelser, spesielt innenfor arbeidsmiljø og forurensing, 

mottas i stor grad fra tilsynsmyndighetene, og tilfanget styres 

derfor også av hvilke næringer som er etablert i de forskjellige 

politidistriktene. For kunst- og kulturminnesaker er saksmengden 

stor der det forekommer rike kulturminnesteder, sterkt trafikkerte 

tolloverganger og salgssteder for kunst.

Motivene for å begå miljøkriminalitet er ulike og sammensatte, 

men det dreier seg ofte om økonomisk vinning eller besparelse 

av utgifter. I tillegg finnes blant annet motiver som forlystelser på 

tvers av norsk lov, samlerinteresse, rovdyrhat og/eller manglende 

kjennskap til gjeldende regelverk. 

Miljøkriminalitet utføres i økende grad av aktører som av samme 

profittmotiv også utfører annen økonomisk kriminalitet. I de fleste 

politidistriktene domineres likevel saksbildet av tradisjonell miljø-

kriminalitet, for eksempel saker om motorferdsel i utmark, ulovlig 

avfallshåndtering/forsøpling, ulovlig jakt og fiske, ulovlig importerte 

kjæledyr og ulike typer dyremishandling. 

ØKOKRIM frykter en utvikling hvor forvaltningen ikke anmelder 

miljøkriminalitetssaker fordi politiet ikke etterforsker dem.

Kriminalitet mot miljøet rammer ofte fellesgodene mer enn en-

keltpersoner og kan ha globale konsekvenser. Miljøkriminalitet er en 

belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen 

lovlig virksomhet utgjør. Naturkriminalitet og forurensningskrimi-

nalitet er med på å svekke jordas livsgrunnlag, samtidig som den 

reduserer muligheten for å ha kontroll med fremtidig forvaltning av 

naturressursene. I risikovurderingen scorer derfor flere av miljø-

kriminalitetstypene høyt.

Det er færre endringer fra den siste risikovurderingen for miljø-

kriminalitet sammenlignet med risikovurderingen for økonomisk 

kriminalitet. Vi har innført en ny kategori – dyrevelferdskriminali-

tet – da ØKOKRIM siden siste trussel- og risikovurdering har fått 

ansvaret for denne typen kriminalitet. 
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Arbeidsmiljøkriminalitet (81)

Arbeidsmiljøkriminalitet blir brukt som betegnelse på alvorlige 

overtredelser av arbeidsmiljøloven. Et gjennomgående trekk ved 

arbeidsmiljøkriminaliteten er at hendelsene, eksempelvis arbeidsu-

lykker, oppleves som uaktsomme, isolerte hendelser. Ved nærmere 

ettersyn kan de imidlertid også være et resultat av manglende eller 

mangelfull internkontroll. Som regel har arbeidsgiveren unnlatt å 

følge opp pålagte tiltak som skal sikre arbeidstakeren, ofte for å 

spare penger.

Typiske lovbrudd er manglende opplæring, instrukser og rutiner, 

manglende sikkerhet og feil ved utstyr og maskiner samt ulovlig 

overtid. Ved sosial dumping overholdes ofte ikke allmenngjort tariff, 

lønn og overtidsbetaling utbetales ikke, det finnes ikke arbeids-

tidsreguleringer, oppsigelsesvernet er mangelfullt og lovpålagte 

velferdsordninger følges ikke opp. 

Arbeidsmiljøkriminalitet inngår, sammen med skatte- og av-

giftskriminaliteten, som en vesentlig del av arbeidsmarkedskri-

minaliteten. Arbeidsmarkedskriminalitet defineres som «brudd 

på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte-, og 

avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer 

produksjonskostnadene for varer og tjenester i Norge og dermed 

undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurranse-

vridende». Dette er gjennomgripende økonomisk kriminalitet og 

miljøkriminalitet i et marked som på grunn av lav oppdagelsesrisiko, 

lave straffer og mulighet for stor profitt nå også blir utnyttet av 

tradisjonelle kriminelle aktører. 

Sannsynlighet (9)
Det har vært en økning i arbeidsmiljøkriminalitet, og da spesielt 

sosial dumping, de siste årene. I tillegg har organiseringen av 

kriminaliteten økt. Mange faktorer taler for at trusselen fra arbeids-

miljøkriminalitet vil fortsette. Det offentlige legger fortsatt hovedvekt 

på pris i sine anbud, og i privatmarkedet har forventningene til pris, 

og dermed betalingsvilligheten, for både håndverkertjenester og 

andre tjenester gått ned. 

Det har blitt iverksatt mange tiltak for å motvirke sosial dumping 

og arbeidsmarkedskriminalitet, som allmenngjøring av lønn, regio-
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nale verneombud og ID-kort. Flere nye tiltak vil også bli iverksatt  

i henhold til regjeringens nye handlingsplan mot arbeidslivskrimina-

litet.63 Arbeidsmarkedskriminalitet prioriteres også av både kontrol-

letatene og politiet. Dette forventes å føre til økt oppdagelsesrisiko 

og redusert økning i utbredelsen av arbeidsmarkedskriminalitet, 

men det er en utfordring at aktørene som ønsker å utnytte det nor-

ske systemet, er tilpasningsdyktige – aktørene utnytter smutthull 

til virksomme tiltak blir satt inn. Da finner de andre måter å unngå 

reguleringen på. 

På tross av økt fokus på lovbrudd i arbeidsmarkedet, og muli-

gens økte strafferammer, forventer derfor ØKOKRIM at utviklingen 

på arbeidsmarkedet fører til en videre høy trussel for arbeidsmil-

jøkriminalitet.

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Trusselen for tradisjonell 

arbeidsmiljøkriminalitet holder seg stabil, men antallet arbeidsre-

laterte dødsfall varierer noe fra år til år.64 I 2014 hadde 30 prosent 

av arbeiderne som døde, utenlandsk statsborgerskap.65 Dette er 

en økning fra tidligere år, og den knyttes til økende sosial dumping 

i det norske arbeidsmarkedet. 

Sosial dumping dreier seg om utnytting av utenlandsk ar-

beidskraft som har vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn 

norske arbeidstakere. Det er snakk om bevisste, profittmotiverte 

lovbrudd. De mest alvorlige tilfellene av sosial dumping er knyttet 

til brudd på utlendingslovgivningen og tvangsarbeid. Det synes å 

være en økt organisering rundt utnyttelsen av arbeidstakere og 

sosial dumping, og Arbeidstilsynet ser at sosial dumping brer om 

seg i stadig nye deler av arbeidslivet.66 

Det er også en stor utfordring med arbeidsmiljøkriminalitet  

i privatmarkedet for oppussing og rehabilitering. Dette markedet er 

i dag nesten overtatt av utenlandske firmaer. Mange norske firmaer 

oppgir at det nærmest er umulig å få oppdrag, da de ikke greier å 

konkurrere på pris. Bransjen mener at allmenngjøringsforskriften 

i liten grad blir overholdt.67 

Arbeidsmiljøkriminalitet er utbredt også i fiskerinæringen. Det 

ble i mai 2013 påvist brudd på arbeidsmiljøloven hos hele 41 av 

43 fiskerimottak i Lofoten og Vesterålen i forbindelse med tilsyn. 

Arbeidstilsynet har uttalt at enkelte av aktørene i fiskeindustrien 

er blant verstingene når det gjelder behandlingen av utenlandske 

arbeidere.68 Bruddene inkluderte grove brudd på arbeidstidsbestem-

melsene, lavere lønn enn det som er vanlig i næringen, og brudd på 

kontrakts- og oppsigelsesvernet. Det er også dokumentert dårlige 

sikkerhetsmessige forhold, lange arbeidsøkter, dårlig opplæring 

og språkproblemer. En del arbeidstakere tilbys ulovlige, farlige og 

til dels også uverdige boforhold. Bruk av vold, trusler og seksuell 

trakassering synes også å bli mer utbredt.69 

Utnyttelsen av arbeidstakere har også blitt mer organisert. 

Arbeidstilsynet har registrert at fiskerinæringen i større grad anset-

ter arbeidere fra Russland og flere av de østeuropeiske landene 

samt asylsøkere. Felles for disse menneskene er at de kommer fra 

land hvor lønns- og arbeidsvilkårene er langt dårligere enn i Norge. 

Utnytting av fattige arbeidere, tvangsarbeid og menneskehandel er 

også et problem, og det er dokumentert utstrakt bruk av menn og 

barn som slavearbeidere på fiskefartøy over hele verden.70 I Norge 

er dette primært relevant når det gjelder russiske fartøy, men det 

ble allerede i 2006 dokumentert at russiske fiskere ble utnyttet  

i norsk fiskeindustri.71

Det er en utfordring at virksomhetene som ønsker å utnytte 

systemet er tilpasningsdyktige og ofte utnytter svakheter i regel-

verket til å skjule at de driver ulovlig. For å oppnå dette benyttes 

nå oftere utenlandske selskaper, særlig NUF som tilsynelatende 

er etablert med den hensikt å omgå regelverket. Det rapporteres 

også om organisert oppretting av selskaper og planlagt nedleg-

ging og konkurser.

Potensielle lovbrytere (2): Erfaringer fra tilsyn indikerer at arbeids-

miljølovbrudd i hovedsak begås av arbeidsgiver/daglig leder, men 

også at formenn/arbeidsledere begår lovbrudd uten at ledelsen  

i virksomheten nødvendigvis kjenner til lovbruddene. Opplysninger 

om sosial dumping tilsier at arbeidsgiverne ofte er utenlandske, 

selv om også norske arbeidsgivere er involvert. Oppdragsgiverne 

er i hovedsak norske og inkluderer både offentlig sektor, bedrifter, 

entreprenører og privatpersoner.

Ytre faktorer (2): Tilstrømningen av utenlandsk arbeidskraft til 

enkelte næringer forventes å føre til fortsatt press mot arbeids-

miljøstandardene. I Norge er tariffene kun allmenngjort for fem 

bransjer, senest innen fiskeri. I de senere årene er det åpnet for 

Faksimile: Romerikets blad den 2. oktober 2014
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utvidet bruk av midlertidige ansettelser og vikarer. Slike forhold 

svekker den faste tilknytningen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Dette forventes å bidra til økt arbeidsmarkedskriminalitet og kan 

bidra til å gjøre det mer krevende å avdekke og etterforske den.72 

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Det norske ar-

beidsmiljøregimet baserer seg i stor grad på egenrapportering 

og internkontroll i bedriftene. Dette gjør det utfordrende å fange 

opp kritikkverdige og farlige forhold i norsk arbeidsliv. Forfalskede 

dokumenter og uriktige opplysninger brukes i økende grad for å 

tekkes myndighetenes krav.

De fleste saker som gjelder arbeidsmiljøkriminalitet, avdekkes 

gjennom politiets etterforskning av ulykker med dødsfølge eller 

alvorlig personskade, eller av inspeksjon fra lokalt arbeidstilsyn. 

Det tilsier at det primært er de alvorligste bruddene som avdekkes. 

Skjulte og/eller uklare selskapsstrukturer og utenlandske virk-

somheter uten fast forretningssted i Norge gjør det vanskeligere 

for politiet og kontrollmyndighetene å følge opp ved mistanke om 

kriminalitet. Strafferammen ved mange brudd på arbeidsmiljøloven 

og allmenngjøringsloven er også lav sammenlignet med annen 

kriminalitet, samtidig som potensialet for økonomisk gevinst er stort. 

63 Regjeringen. Strategi mot arbeidslivskriminalitet 13. januar 2015.
64 44 i 2014, 48 i 2013, 37 i 2012 og 41 i 2011 (dersom en ser bort fra terrorangrepet  

på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli).
65 Arbeidstilsynet, Nytt fra Arbeidstilsynets sykdom og skaderegister nr. 1. 2015.  

Elleve av de døde var fra Øst-Europa og to fra Skandinavia.
66 Arbeidstilsynet. Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn mot sosial dumping. Kompass 

Tema 1/2015.
67 Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen. 2014. Privatmarkedet i byggenæ-

ringen, Fafo-rapport 2014:14.
68 Magne Kristensen. Arbeidsmiljøkriminalitet i fiskerinæringen. Miljøkrim 2/2014.
69 Fiskeriforvaltningens analysenettverk. 2013. Multikriminalitet i sjømatnæringen,  

s. 20–21. 
70 ILO. 2013. Caught at sea Forced labour and trafficking in fisheries.
71 Fiskeriforvaltningens analysenettverk. 2013. Multikriminalitet i sjømatnæringen,  

s. 24–26. 
72 Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Kripos, Mattilsynet, NAV, Politiets utlendingsenhet, 

Skatteetaten, Tollvesenet, Utlendingsdirektoratet og Økokrim,  
Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge, situasjonsbeskrivelse 2014.

73 http://tidsskriftet.no/article/1833398 og http://www.aftenposten.no/jobb/Flere-
dodsfall-pa-jobb-5324205.html.

74 Arbeidstilsynet. Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn mot sosial dumping. Kompass 
Tema 1/2015.

Konsekvenser (9) 
Arbeidsmiljøkriminalitet vurderes å kunne ha store og alvorlige 

konsekvenser, både for den enkelte arbeider som blir skadet og 

for det norske samfunnet og dets verdier. Manglende sikkerhet kan 

i ytterste konsekvens true de ansattes liv og helse, og sviktende 

rutiner kan føre til dødsfall på arbeidsplassen. 

Sosial dumping medfører ofte trusler og helseskadelige forhold. 

Antall registrerte personskader og dødsfall har imidlertid ikke økt 

vesentlig, selv om utenlandske arbeidere i økende grad er involvert 

i arbeidsulykker. Svært mange arbeidsulykker med skade meldes 

imidlertid ikke til politiet og/eller Arbeidstilsynet: Helsevesenet 

(Oslo Legevakt) behandler mange flere arbeidsskader enn det of-

fisielle arbeidsulykketallet fra Arbeidstilsynet indikerer, og antallet 

dødsfall er dobbelt så høyt som rapportert.73 Arbeidstilsynet peker 

på at risikofylt arbeid bevisst settes bort til innleid utenlandsk 

arbeidskraft som mangler utstyr og opplæring, og som har kom-

munikasjonsproblemer.74

Systematiske brudd på arbeidsmiljøloven, som ved sosial dum-

ping, medfører press på opparbeidede rettigheter, sikkerhets-

standarder og arbeidsvilkår i Norge. Samtidig medfører arbeids-

miljøkriminalitet betydelige samfunnsøkonomiske kostnader, siden 

det i stor grad er staten og arbeidsgiverne som dekker utgiftene til 

sykepenger og rehabilitering. Erfaring tilsier at den store profitten 

bedrifter kan realisere ved ikke å overholde arbeidsmiljøloven, med-

fører betydelig fare for smitteeffekt dersom ikke lovene håndheves. 
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Forurensningskriminalitet (80)

Forurensningskriminalitet inkluderer ulovlige utslipp, ulovlig depo-

nering, håndtering og eksport av farlig avfall og omsetning og bruk 

av farlige produkter. Mange utslippssaker skyldes at de ansvarlige 

har slurvet med sikkerhetsforanstaltninger. Det forekommer også 

bevisste utslipp, gjerne på grunn av manglende kunnskap eller 

neglisjering av krav, eller for å spare utgifter. 

Sannsynlighet (8)
Sannsynligheten for forurensningskriminalitet er betydelig, spesielt 

forventer man at kriminaliteten relatert til avfallshåndtering vil øke. 

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Avfallshåndtering utgjør den 

største trusselen innenfor forurensningskriminalitet. Norge har, 

sammenlignet med andre land, god oversikt over leveringen av 

farlig avfall fra avfallsprodusenter til innsamlere og behandlings-

anlegg.75 Likevel deponeres årlig ca. 69 000 tonn farlig avfall på 

ulovlige måter. Det rapporteres fra politidistriktene at det forsøples 

stadig mer, og at man finner store ansamlinger av bilvrak, fyllinger 

og deponi i naturen. 

Ved håndtering av avfall, inkludert farlig avfall, er det såkalt 

omvendt økonomi som gjelder. Det betyr at den som tar imot avfall, 

får betalt fullt ut når avfallet er mottatt, altså før sortering, gjen-

vinning, transport, sluttdeponering med mer er foretatt. For å øke 

fortjenesten kan det være fristende ikke å gjennomføre avfallshånd-

teringen forskriftsmessig eller helsemessig. Det er flere eksempler 

på lovbrudd begått av avfallsprodusenter, transportører, mottak og 

behandlere. De senere årene har det også vært en økning av farlig 

avfall fra petroleumsvirksomheten offshore som har blitt tatt til land 

for behandling, og etterspørselen etter behandlingskapasitet har 

økt. Globalt økte mengden elektronisk avfall med 15,2 prosent fra 

2011 til 2012, og Europol antar at elektronisk avfall kan bli en av de 

store illegale varene på grunn av mengden og profitten, og at den 

ulovlige handelen med elektronisk avfall vil øke.76 

Det er stadig flere farlige kjemikalier i omløp; både lovlige, ulov-

lige og diffuse utslipp er et økende problem. De farligste miljøgiftene 

er de persistente stoffene som ikke brytes ned i naturen. Forskerne 

finner stadig ut at nye kjemikalier som nettopp er tatt i bruk, er 

skadelige for miljø og mennesker, og må klassifiseres som miljø-

gifter og forbys i produkter. 

Det innrapporteres færre akutte utslipp fra industrien og annen 
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landbasert virksomhet enn før.77 Politidistriktene har de senere 

årene også hatt få saker med alvorlige miljøutslipp. Rapporteringen 

viser imidlertid et økende antall utslippshendelser offshore og  

i tilknytning til olje- og gassindustrien. 

Potensielle lovbrytere (1): Vi mistenker at det er en økning av 

aktører som går inn i avfallsmarkedet for å tjene penger på kjøp og 

salg av avfall. Undersøkelser Interpol har foretatt, viser at ulovlig 

handel med EE-avfall også er forbundet med organisert kriminali-

tet.78 Forurensningskriminaliteten forventes å øke på grunn av dette. 

Ytre faktorer (2): Utvidet territorialgrense har ført til at trafikken 

går lengre fra kysten, noe som har redusert sannsynligheten for 

ulykker og utslipp. Issmelting med mulighet for skipstrafikk gjen-

nom Nordøstpassasjen vil sannsynligvis føre til økt skipstransport 

langs norskekysten. Man forventer at dette vil øke trusselen for 

både skipsforlis og ulovlige utslipp noe. I EU har den økonomiske 

krisen ført til at bedrifter i større grad har søkt å omgå regelverket 

for å unngå å betale kostnadene ved håndtering av avfall.79 En 

lavere økonomisk vekst i Norge vil sannsynligvis føre til samme 

utvikling her. 

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Forurensning skyldes 

ofte økonomisk vinning, i tillegg utelates varsling i mange tilfeller 

fordi oppryddingen etter forurensningen kan være kostbar. Dette 

i kombinasjon med sjeldne kontroller gjør at oppdagelsesrisikoen 

for forurensningskriminalitet er liten. Hvilke aktører som blir anmeldt 

for forurensningskriminalitet, avhenger derfor i stor grad av akutte 

hendelser som branner, eksplosjoner og tilfeller hvor miljøpåvirknin-

gen er tydelig å se. Behov for samarbeid over landegrensene gjør 

ofte at kriminalitet forbundet med handel med avfall er vanskelig 

å etterforske. Selv om saker med miljøutslipp straffes i dag, gjerne 

med foretaksstraffer med bøter i millionklassen, ser det ikke ut til 

å ha den ønskede virkningen.

Konsekvenser (10)
Ulovlige utslipp resulterer i direkte skade på mennesker gjennom 

blant annet forurenset mat, drikkevann og luft. Mennesker blir  

i dag utsatt for en raskt økende og stadig mer kompleks forurens-

ningsbelastning, og spesielt den såkalte cocktaileffekten – det 

vil si stoffenes reaksjon i kombinasjon med hverandre – er dårlig 

forstått. Det er imidlertid kjent at langtidseksponering med lave 

doser kan gi kroniske og alvorlige effekter som kan være vanske-

lige å diagnostisere. 

Utslipp som er et resultat av kriminalitet, kommer som en ek-

strabelastning i tillegg til utslippene som myndighetene allerede 

har gitt tillatelse til. Ulovlige utslipp kan derfor ofte representere en 

betydelig miljøbelastning, fordi miljøets tålegrense blir overskre-

det. Konsekvensene av forurensningskriminalitet vurderes som 

svært alvorlige og vil kunne påvirke både liv og helse, miljøet og på 

sikt samfunnsstrukturer. Forurensningskriminalitet rammer også 

økonomisk ved direkte å påvirke vårt livsgrunnlag. Dette kommer 

for eksempel til syne ved for tidlig død, sykehuskostnader, tapte 

arbeidsdager, helseproblemer, redusert utbytte i jordbruket og at 

vi ikke lenger kan nyttiggjøre oss av naturressurser som sjømat. 

Ulovlig eksport av farlig avfall til utviklingsland er en ansvars-

fraskrivelse fra vestlige land. Eksporten kan generere tiltrengte 

inntekter i mottakerlandene, men bidrar til skade på natur og men-

nesker i land hvor avfallshåndtering ikke skjer etter samme sikker-

hetsstandarder som i Norge. På sikt kan denne ulovlige handelen 

også bidra til å true både den økonomiske bærekraften og nasjonal 

stabilitet i fattige land. Den ulovlige handelen med avfall utgjør også 

en signifikant risiko mot menneskers helse i fattige land.

Smitteeffekten i form av reduserte bransjestandarder innen 

ulovlig avfallshåndtering og annen forurensningskriminalitet vur-

deres som høy. 

 

75 Miljødirektoratet, Mer farlig avfall, 09.12.2014.
76 Europol. 2015. Exploring Tomorrow’s Organised Crime, s. 23–24.
77 www.miljostatus.no/no/tema/kjemikalier.
78 Interpols 7. internasjonale konferanse om miljøkriminalitet. 
 Lyon, 14.–15. september 2010.
79 Eurojust, Strategic Project on Environmental Crime, november 2014.

Elektronisk avfall kan bli en av de store illegale 
varene på grunn av mengden og profitten
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Naturkriminalitet (72)

Det foreligger en rekke internasjonale konvensjoner som pålegger 

Norge å beskytte naturen. Slike konvensjoner er gjennomført i norsk 

rett, og den sentrale loven på området er naturmangfoldloven av 

2009. Mange naturressurser er også regulert, og uttak skjer basert 

på kvoter som tar utgangspunkt i den antatte bærekraften til de 

enkelte naturressursene. Utnyttelse ut over de regulerte mengdene 

kan derfor få store konsekvenser.

Sannsynlighet (9)
Trusselen for naturkriminalitet vurderes som høy. 

Forventet kriminalitetsutvikling (3): Motorferdsel i utmark er et 

økende problem i hele landet, både med scooter, ATV og cross-MC, 

og politiet ser at økte muligheter for lovlig kjøring medfører økt 

ulovlig kjøring. Særlig synes omfanget av ulovlig barmarkskjøring 

å være stort i Finnmark. Ulovlig vannscooterkjøring rapporteres 

også å være et økende, men foreløpig mindre, problem med store 

konsekvenser for fugl i hekketiden. Ulovlig motorferdsel ser ut til å 

bli en utfordring fremover.

Krypskyting og ulovlig jakt er også et problem over hele landet. 

Dette inkluderer ulovlig jakt på arter det er åpnet opp for lovlig 

jakt på, samt på fredede dyr og fugler. Det er et økende problem 

at rovvilt felles ulovlig – sannsynligvis har flere ulver blitt avlivet 

ulovlig de siste årene. Ulovlig fiske er også et problem, spesielt på 

hummer og anadrom laksefisk. Antallet turistfiskebeslag har økt 

kraftig de siste årene, og 2014 ser ut til å ha vært et nytt rekordår  

i beslaglagt smuglerfisk. Dette tyder på at mengden fisk som føres 

ut av landet ulovlig, øker.

Ulovlig handel med truede arter er et økende problem og den 

tredje største illegale handelen internasjonalt.80 Handelen med 

truede arter reguleres i CITES-konvensjonen. I Stockholm mener 

politiet at ulovlig handel med truede arter – først og fremst handel 

med horn fra neshorn – er organisert av kriminelle, mafialignende 

nettverk.81 Norge har en rik fauna med attraktive fredede og tru-

ede arter. Mens det kommer inn færre tips om reirplyndring nord 

i landet, registrerer fagmiljøet i sør en økning. 

Fysiske naturinngrep og arealendringer som påvirker habitat 

er den klart største trusselen for artene i norsk natur.82 Naturkrim-
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er stor. Dette gjelder eksempelvis for barmarkskjøring – sporene 

etter utmarkskjøretøyene er tydelige i terrenget og tar svært lang 

tid å lege. Spredning av uønsket ferskvannsfisk som karpefisk og 

gjedde til norske fiskevann fører til store økologiske og ubotelige 

skader i de fleste ferskvannsøkosystemer.85 Utryddelse av arter kan 

både være uopprettelig og ha store konsekvenser for samfunnet. 

Naturkriminalitet kan på sikt føre til store samfunnsøkonomiske 

tap dersom arter blir utryddet og skadene på naturen blir stor.

Faren for smitteeffekt vurderes som stor. I en tingrettsdom hvor 

en mann ble dømt for å ha utført varige inngrep innenfor Jæren 

landbruksvernområde, vektla retten i skjerpende retning det at 

andre hyttenaboer tidligere hadde utført lignende inngrep.

80 Miljødirektoratet. Miljøkrim 2/2014.
81 Filippo Bassini. 2014. Miljøkriminaltiet i Sverige – omfang og organisering. Miljøkrim 

2/2014.
82 Dette gjelder for hele 87 prosent av de truede og nær truede artene i Norsk Rødliste 

for arter 2010.
83 Jan Petter Nilssen. 2014. Ulovlig spredning av ferskvannsfisk via mennesker. Miljøkrim 

2/2014.
84 Eurojust, Strategic Project on Environmental Crime, november 2014.
85 Jan Petter Nilssen. 2014. Ulovlig spredning av ferskvannsfisk via mennesker.  

Miljøkrim 2/2014.

inalitet i form av ulovlige tiltak eller brudd på plan- og bygningsloven 

er et problem her. Samtidig spres fremmede arter til stadig nye 

områder, noe som er en økende trussel mot norske økosystemer. 

Dette skyldes både at fiskere setter ut fremmede fiskearter i norske 

fiskevann, og at de benytter levende agn ved fiske.83 

Potensielle lovbrytere (2): Aktørene innen naturkriminalitet spen-

ner fra organiserte kriminelle, spesielt gjelder dette handel med 

truede arter, til vanlige folk. De typiske aktørene er etnisk norske 

eller nordeuropeiske menn. Særlig innen motorferdsel i utmark er 

det en del gjengangere. 

Ytre faktorer (2): Bedret økonomi i Norge fører til at mange flere 

anskaffer seg motorkjøretøy for ferdsel i utmark. Det bygges også 

flere løyper for lovlig barmarkskjøring, og regjeringen arbeider med 

en lovendring som vil gi kommunene myndighet til å etablere snø-

scooterløyper. Et stort antall av de nye snøscooterne som kjøpes 

i dag, er laget for å kjøre i løssnø og er ikke egnet for å kjøre i faste 

løyper. Dette tyder på at mange som kjøper snøscooter, ikke kom-

mer til å kjøre lovlig og/eller i oppkjørte løyper.

Den teknologiske utviklingen med bedre og billigere droner 

tilsier nye utfordringer innen naturkriminalitet. Økt bruk av droner 

kan øke trusselen mot flere sårbare dyrearter. 

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Oppdagelsesrisikoen 

i forbindelse med flere typer naturkriminalitet er lav. Dette inkluderer 

brudd på motorferdselsloven ved ulovlig kjøring i utmark. Mange 

vernede områder og fiskevann ligger avsidesliggende og har lite 

oppsyn. Derfor oppdages sjelden utsetting av svartelistede arter, 

for eksempel. I den grad naturkriminalitet oppdages, er det gjerne 

etter lang tid. I tillegg synes vennskap og tette sosiale bånd å være 

et hinder for varsling av naturkriminalitet, særlig gjelder dette for 

uttak av truede arter som bjørn, ulv, jerv, gaupe og ørn. Trusler om 

vold og/eller sosial ekskludering kan motvirke rapportering av slike 

lovbrudd til politiet. Eurojust vurderer det dithen at ulovlig handel 

med truede arter generelt ikke tas seriøst nok, at forbindelser til 

organisert kriminalitet ikke etterforskes, og at straffene er for lave.84

Konsekvenser (8)
Lovlige inngrep utgjør den største trusselen mot biologisk mangfold. 

Ulike former for miljøkriminalitet kommer i tillegg og blir dermed 

en ytterligere trussel mot naturen. Vi vet ikke hvilke konsekvenser 

hvert enkelt inngrep i naturen har for kretsløpene og økosystemene, 

men vi vet på generelt grunnlag at faren for uopprettelig skade 

Vi vet ikke hvilke konsekvenser hvert enkelt 
inngrep i naturen har for kretsløpene og økosys-
temene, men vi vet på generelt grunnlag at faren 
for uopprettelig skade er stor
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Fiske- og akvakulturkriminalitet (56)

Fiskekriminalitet er miljøkriminalitet knyttet til fiskerinæringen. 

Akvakulturkriminalitet omfatter kriminalitet i forbindelse med opp-

drettsnæringen. Oppdrettsnæringen er en næring i vekst og er 

preget av industriell og høyteknologisk produksjon med kompleks 

logistikk som blant annet skal ivareta både praktiske forhold, op-

timalt økonomisk utbytte, samfunnets miljøkrav, smittemessige 

hensyn og fiskens biologiske behov. Oppdrettsnæringen er derfor 

pålagt strenge reguleringer tilknyttet sykdom og rømninger. Det 

synes likevel å være vedvarende stor risikovilje i næringen, og 

næringen begår lovbrudd med forsett og tar så uforsvarlig høy 

risiko at det utgjør lovbrudd. Dette kan gjelde krav satt av hensyn 

til både miljø, fiskehelse eller fiskevelferd.

Sannsynlighet (7)
Trusselen for fiske- og akvakulturkriminalitet har over tid vært høy 

og vil fortsette å være det. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Miljøkriminaliteten innenfor 

fiskerinæringen knytter seg særlig til fiske over tildelt kvote, som 

anses som ett av de største problemene globalt sett. Hvert år blir 

også store mengder fisk kastet på havet fordi den er undermåls eller 

av feil sort. Tidligere saker har vist at opptil 45 prosent av fisken kan 

bli destruert og dumpet ut igjen i sjøen. Slik ulovlig dumping av fisk 

kan medføre lokal forurensning og brudd på forurensningsloven.86 

Situasjonen for oppdrettsnæringen ble i 2014 preget av omfat-

tende problemer med nedsatt følsomhet og resistens mot lege-

midler som frem til nå har vært effektive mot lakselus. Mattilsynet 

vurderer lusesituasjonen som alvorlig. Det har vært flere større 

urapporterte rømmingshendelser hvor det har blitt unnlatt å rap-

portere eller iverksette tiltak for å forhindre at de blir oppdaget. Det 

er også påvist utslipp og spredning av smittestoffer fra syk fisk 

ved oppdrettsanlegg og dumping av død fisk for å spare utgifter.

Overproduksjon av fisk er også en trussel. Produksjon av laks 

og ørret er næringsregulert. Hver tillatelse (konsesjon) har en be-

grensning på 780 tonn. Produksjon utover den lovlige grensen blir 

vanligvis skjult, og det er ikke utenkelig at denne fisken sendes 

ulovlig ut av landet. For å finne ut eksakt hvor mye fisk som pro-

duseres, er slakteriene et kontrollpunkt, men mange virksomheter 

har også egne slakterier og mulighet for å manipulere med tallene. 

Settefisk av laks og ørret er avhengig av en ferskvannsfase før 

Produksjonssjef dømt for feil rapportering i Høyesterett

Saken gjaldt straffutmåling for falsk forklaring til kontrollmyn-

dighetene ved rapportering om telling av lakselus, og at det  

i forbindelse med rapportering av aktuell biomasse ble oppgitt 

for stort volum på flere merder. 

En produksjonssjef ved et oppdrettsanlegg hadde ved flere 

anledninger rapportert resultat av telling av lus i anlegg uten 

at det var foretatt slik telling. Hun hadde også rapportert feil 

størrelse på merdene ved flere anlegg. I fire tilfeller ble dette 

gjort med det siktemål å skjule at det var for mye fisk i anlegget. 

Høyesterett fremhevet at både hensynet til miljøet og til 

næringen tilsier at det av allmennpreventive grunner må rea-

geres strengt på forsettlige overtredelser. 

På et mer overordnet plan ble det også vist til at det følger 

av tidligere dommer at det må reageres strengt på rettsbrudd 

som har negative konsekvenser for ulike naturinteresser. 

Straffen ble etter dette fastsatt til fengsel i 60 dager hvorav 

30 dager ble gjort betinget.

Kilde: www.domstol.no
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Trusselen for fiske- og akvakulturkriminalitet 
har over tid vært høy og vil fortsette å være det

med de lidelser dette innebærer. 

Fiske- og akvakulturnæringene er blant Norges viktigste ek-

sportnæringer. Det er store verdier involvert, og næringene er av 

stor betydning for bosetning og aktivitet langs kysten. På sikt kan 

fiske- og akvakulturkriminaliteten medføre store samfunnsøkono-

miske tap hvis bestander blir utryddet eller sykdom får spre seg. 

Kriminalitet i denne akvakulturnæringen som fører til at maten 

som produseres, blir mindreverdig eller skadelig, kan få alvorlige 

konsekvenser for folkehelsen. Dersom overtredelser oppfattes som 

akseptert innen bransjen, forventer man at flere ignorerer reglene.

86 Fiskeriforvaltningens analysenettverk. 2013. Multikriminalitet i sjømatnæringen, 
 s. 24–26. 
87 Kystvakten, Fiskeridirektoratet, salgslagene.

de kan settes ut i mærer i sjøen. Denne driften er også avhengig av 

konsesjoner, men Norges vassdrags- og energidirektorat opplever 

stadig at konsesjonsvilkårene for vassdragsanlegg brytes. Settefis-

kproduksjonen truer naturmangfoldet i vassdragene. Fiskesperrer, 

satt opp for å unngå smitte fra vill laks til oppdrettsfisk, hindrer vill 

fisk i å gå opp til gyteplassene sine. Flere settefiskanlegg bruker 

mye mer vann enn nødvendig, også vannkilder som ikke er regulert 

til dette formålet. Tørrlegging av elvestreng og strandsone kan gjøre 

betydelig skade på miljøet og dyr som lever i eller i tilknytning til 

vassdrag. I vassdragene som blir benyttet til settefiskproduksjon, 

finner vi ofte en rekke arter av høy verdi. Dette omfatter arter som 

vi har et nasjonalt ansvar for, og sjeldne rødlistede arter, som el-

vemusling, ål og storlom. Fordi anleggene ligger ved sjøen, blir ofte 

laks og sjøørret også berørt. I de fylkene oppdrettsnæringen står 

sterkt, stuper sjøørretbestanden – i mange elver er den nesten borte. 

Potensielle lovbrytere (1): Innen oppdrettsnæringen utføres krim-

inaliteten av konsesjonsinnehavere.

Ytre faktorer (2): Antallet konsesjoner skal øke, dette forventes å 

medføre økt akvakulturkriminalitet.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Store deler av fis-

kerikriminaliteten begås til havs. Kystvakten har ansvaret for kon-

trollen til havs, og saker avdekkes stort sett som følge av tilsyn 

fra forvaltningen87 og i noen grad tips fra publikum. En riskobasert 

tilnærming har ført til at en tredjedel av Kystvaktens kontroller nå 

fører til reaksjoner, og antallet reaksjoner var i 2013 omtrent doblet 

sammenlignet med i 2010.

Kontrollen med akvakulturnæringen er basert på selvrappor-

tering.

Konsekvenser (8)
Fiske- og akvakulturkriminalitet har alvorlige konsekvenser for 

miljøet. Ulovlig fiske er spesielt alvorlig fordi bestandene allerede 

beskattes innenfor det som anses som ansvarlig. Dette kan true 

den enkelte bestand. Både rømming av oppdrettsfisk og tørrlegging 

av elveleier og fiskesperrer i forbindelse med settefiskanlegg kan 

true villfiskstammene. Uforsvarlig høy risiko med hensyn til fiskens 

biologiske behov kan noen ganger også resultere i stor dødelighet 
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Kunst- og kulturminnekriminalitet (49) 

Kunst- og kulturminnekriminalitet fremstår som mangeartet og 

inkluderer ulike kategorier, som ødeleggelse av fredede kulturminner 

og ulovlig handel med kunst. Motivene for kunst- og kulturminne-

kriminalitet kan være økonomisk vinning, samlerinteresse eller et 

ønske om å fjerne eller ødelegge et symbol eller objekt.

Sannsynlighet (7)
Dette er en kriminalitetstype med muligheter for stor profitt, mens 

oppdagelsesrisikoen og straffene er lave. Det ulovlige markedet for 

kunst- og kulturminnekriminalitet er stort og økende. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Trusselen mot faste kultur-

minner i forbindelse med byggeprosjekter har økt som følge av at 

Riksantikvaren har mistet myndighet i forvaltningen av Plan- og 

bygningsloven, og trusselen er særlig høy i byer og bynære om-

råder. Ifølge Riksantikvaren utgjør brann nå en større trussel mot 

vernede bygg og anlegg enn rivning.88 Manglende vedlikehold av 

vernede bygg kan være kriminelt. Kommunene bidrar her i betydelig 

grad til trusselen – 500 fredede bygg kan falle sammen på grunn 

av manglende vedlikehold.89 

Ulovlig handel med kunst og kulturminner anses som en vok-

sende utfordring internasjonalt. Dette er kriminalitet som også 

stadig oftere finansierer terror- og opprørsgrupper i konfliktområ-

der. Krigene i Midtøsten fører nå til plyndring og ødeleggelser av 

kulturminner. Dette er gjenstander som kanaliseres til organiserte 

kriminelle nettverk, og som også kan bli omsatt i Norge – Norge 

representerer et marked som etterspør kunst og kulturminner 

og dermed genererer ulovlig virksomhet andre steder i verden. 

Manglende kunnskap hos politiet og Tollvesenet om kulturmin-

ner, gjør det vanskelig både å avdekke og hindre smugling. Økt 

Internett-handel bidrar også til økte muligheter for å forflytte kunst 

og kulturminneobjekter over nasjonale grenser og til at sannsyn-

ligheten for denne type kriminalitet øker også i Norge. Med stadig 

større internasjonalisering av kriminaliteten har forsøkene på å 

bekjempe den også blitt mer internasjonal (UNODC, UNEP, UNESCO). 

De over 1 600 kirkene i Norge inneholder store kulturskatter 
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som er en del av utsmykkingen, som malerier, døpefonter og natt-

verdskalker. Kirkeinventar har i økende grad blitt gjenstand for 

tyverier. Kunst- og kulturminnekriminalitetstrusselen mot kirkene 

er økende både i Europa og i Norge. Også store mengder kunstverk 

forsvinner årlig, som oftest dreier det seg om malerier som stjeles 

fra boliger.90

Forfalskning av kunst øker i den vestlige delen av Europa og USA. 

Hamsun- og Ibsenbedrageriene, hvor en mann i 2012 ble domfelt 

for å ha forfalsket og omsatt brev og manuskripter signert Knut 

Hamsun og Henrik Ibsen for millionbeløp, er et nasjonalt eksempel 

på bedrageri ved forfalskning av kulturhistorisk betydningsfulle 

håndskrifter.91 

Den økende interessen for metallsøk er en viktig del av trus-

selbildet knyttet til automatisk fredete kulturminner. Det finnes 

flere eksempler på at funn som er innleveringspliktige eller mel-

depliktige, holdes skjult. 

Kunst- og kulturminnekriminalitet utføres også som et ledd 

i annen kriminalitet. Kunst og kulturminner brukes som betaling 

eller sikkerhet for annen kriminell virksomhet. «Artnapping» har  

i det siste fått større utbredelse: Forsikringssummen brukes bevisst 

som motiv for utbetaling av løsepenger. Hvitvasking er en viktig 

motivasjon for omsetning av kunst, og både penger og gjenstan-

der hvitvaskes. Gjenstander hvitvaskes ved bruk av falske eller 

ekte dokumenter/sertifikater. Det finnes også eksempler på at 

korrupsjon er benyttet blant annet for å fremskaffe ulovlige ut- og 

innførselsdokumenter. 

Potensielle lovbrytere (2): Brukt- og antikvitetshandlere og -sam-

lere er gjengangere innen kunst- og kulturkriminalitet. Kjøperne er 

ofte menn med god økonomi, mens utro tjenere ofte er involvert 

som tilretteleggere ved tyverier. Kriminalitet med stort utbytte er 

ofte godt organisert og profesjonalisert, noe som også bekreftes 

av Interpol og FBI. 

Når det gjelder ødeleggelse av faste kulturminner og verne-

områder, er gjengangerne kommuner, aktører innen bygg- og 

anleggsbransjen samt gårdbrukere med mark som grenser opp 

mot eller inneholder kulturminner eller verneområder. 

Ytre faktorer (1): Et generelt økende velstandsnivå styrker sam-

lerinteressen, mens økt netthandel og nettsider for omsetting av 

kunst har bidratt til at det har blitt lettere å omsette både stjålet 

og forfalsket kunst.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Oppdagelsesrisikoen 

varierer. For kunst og løse kulturminner i Norge er oppdagelsesrisi-

koen relativt høy fordi de er eid av noen. Men det er vanlig i bransjen 

at lovbrudd ikke anmeldes fordi politiet ikke prioriterer disse sakene. 

Politiets statistikk gjenspeiler derfor på ingen måte kriminaliteten. 

Oppdagelsesrisikoen er mindre for mange faste kulturminner. Lang 

saksbehandlingstid hos politiet etter anmeldelser fra kulturminne-

forvaltningen og en stor andel henleggelser er også en utfordring. 

Konsekvenser (7)
Kunst- og kulturminnekriminalitet fører i stor grad til uopprettelig 

skade og tap. Ødeleggelser av kulturminner i krig er dramatisk, 

men manglende vedlikehold av vernede objekter har samme effekt. 

Kulturminnekriminalitet er i ytterste konsekvens en trussel mot 

kulturarven og vår identitet. Kunst- og kulturminnekriminalitet skjer 

vanligvis mot enkeltobjekter og lokalt, men kulturminner har ofte 

nasjonal verdi og forfalskninger bidrar i sum til å forvrenge historien. 

Det er vanskelig å måle konsekvensen av kunst- og kulturminne-

kriminalitet, men verdiene er uerstattelige. Ulovlig omsetning av 

kunst og kulturminner bidrar også til en betydelig svart økonomi 

hvor både penger og objekter hvitvaskes. 

Mye av kunst- og kulturkriminaliteten gjøres for vinning, men 

uvitenhet er også en del av utfordringen og kriminalitetsbildet. 

Opplysningskampanjer, kontroller og straff vurderes som viktige 

virkemidler for å hindre smitteeffekt.

88 Branner mistenkes ofte å være ulovlig påsatt.
89 NRK Distrikt 8. juli 2014.
90 KA og ØKOKRIM, Kunsttyverier fra kirkebygg, februar 2015.
91 Gunhild Isager og Aud I. Slettemoen. 2014. Hamsun- og Ibsenbedrageriene. Miljøkrim 

3/2014.

Ødeleggelser av kulturminner i krig er 
dramatisk, men manglende vedlikehold av 
vernede objekter har samme effekt
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Dyrevelferdskriminalitet (42)

Dyrevelferdsloven omfatter alle forhold som påvirker velferden 

til, eller respekten for, dyr.92 Dette inkluderer dyrevelferd for fisk  

i oppdrett og viltlevende arter i forbindelse med eksempelvis jakt 

og fiske. Mattilsynet mottar årlig ca. 5 000 bekymringsmeldinger 

som gjelder dyrevelferd. 

Sannsynlighet (6)
Det er grunn til å anta at trusselen om mishandling og vanskjøtsel 

av husdyr vil holde seg stabil. Med stor interesse for spesielle arter 

i enkelte miljøer, økt integrering i Europa og lav oppdagelsesrisiko 

vil sannsynligvis ulovlig innførsel av kjæledyr også bestå. 

Forventet kriminalitetsutvikling (2): Når det gjelder husdyrpro-

duksjon, er kravene til effektivisering i landbruket høyt og presset 

stort på mange husdyrbruk for å oppnå lønnsomhet i driften. Dy-

revelferden hos profesjonelle aktører vurderes likevel å være bra 

hos de aller fleste. Men hos noen er stell og tilsyn dårligere enn 

det som kreves for å ivareta grunnleggende behov hos dyrene. 

Innen akvakultur er det en utfordring med for mange fisk i mærene. 

Smugling av hunder og innførsel av kjæledyr som ikke tilfreds-

stiller kravene til slik innførsel, er et økende problem. Det er også 

grunn til å tro at salg av levende dyr, primært kjæledyr, gjennom 

Internett øker. Den største trusselen mot dyrevelferden for dyr som 

smugles til Norge, er hva som skjer under oppdrett i utlandet. Deret-

ter kommer velferdsproblemene rundt selve transporten av både 

lovlige og ulovlige arter inn til Norge og videredistribusjon i Norge. 

Innen reindriftsnæringen i Finnmark har det over tid vært store 

utfordringer knyttet til for store reintall, noe som tilsier kamp om 

beiteressursene og for lite mat til dyrene. Dette har ført til utmagrede 

dyr og anmeldelser til Mattilsynet. Det foregår nå en prosess med 

en forholdsmessig reduksjon av reintallet for å sikre en bærekraftig 

næring. Dersom dette gjennomføres, forventes bedre dyrevelferd.

Det rapporteres at terskelen for inhuman jakt er lavere under 

rovdyrjakten enn under vanlig jakt.
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Potensielle lovbrytere (1): Dyrevelferdskriminalitet har ofte bak-

grunn i kostnadskutt eller manglende kunnskaper om dyrehold. 

Personlige problemer som rus og psykiatri ligger også ofte bak. 

Det er derfor mange potensielle lovbrytere. 

Ytre faktorer (1): Det er en stor og økende interesse for dyrevelferd 

i samfunnet. Kompetansen på dyrehold er imidlertid ikke alltid 

like høy.

Oppdagelsesrisiko og straffeforfølgelse (2): Dyrevelferdskriminali-

tetssaker kan være vanskelige både å oppdage og bevise. Selv om 

deler av den synes å være organisert, som den ulovlige innførselen 

av kjæledyr, er det vanskelig å stoppe annet enn enkeltsaker. Ved 

Internett-handel er det også ofte svært vanskelig å avdekke hvem 

som er den ansvarlige for et ulovlig salg, og det kan være svært 

ressurskrevende og komplisert å følge varen tilbake til en person 

eller en virksomhet som kan stå som ansvarlig i Norge.

De fleste dyrevelferdssakene håndteres ved forvaltningsvedtak. 

Fra 30. juni kan Mattilsynet også gi overtredelsesgebyr etter dyre-

velferdsloven. Kun de aller groveste sakene anmeldes, i 2013 gjaldt 

det 47 saker. I tillegg anmelder også dyrevelferdsorganisasjoner 

flere saker. Totalt ble 365 saker med strafferamme over tre måneder 

anmeldt i 2014.93 Bare et fåtall av dem blir imidlertid etterforsket, 

og NOAH regner med at mindre enn 20 prosent av anmeldelsene 

ender med dom. Dette på tross av at gjerningspersonen kan være 

kjent, og det kan foreligge videobevis. Straffene for mishandling 

av dyr er også lave – mishandler du en katt til døde, kan boten bli 

på 7 000 kroner, mens det kan koste deg 8 000 kroner å urinere 

på offentlig sted.94

Prøveordningen med dyrepoliti forventes å føre til både noe 

økt oppdagelsesrisiko og bedre straffeforfølgelse av dyrevelferd-

skriminalitet.

Konsekvenser (7)
Dyrevelferdskriminalitet fører til store lidelser for enkeltdyr. Et ek-

sempel er når kjæledyr blir mishandlet og avlivet på inhumane 

måter, inhuman jakt og tamrein som sulter i hjel på grunn av for 

mange reinsdyr i forhold til mengden reinlav.95 Forskning viser  

i tillegg at vold mot dyr kan ha sammenheng med vold mot men-

nesker. Dyrevelferdskriminalitet medfører også et økonomisk tap 

i de tilfeller hvor besetninger må slaktes ned. I verste fall kan tap 

av anseelse på grunn av avsløringer av dårlig dyrevelferd føre til 

at næringer går over ende.

Smitteeffekten vurderes som stor, både innenfor de deler av 

næringen som driver kommersielt, hvor økonomi og profitt er et 

drivende motiv, og for ulovlig import av kjæledyr. Lave straffer 

og dårlig håndhevelse av loven har også redusert respekten for 

dyrevern. Det er en utfordring å sikre at velferd for dyr, og spesielt 

fisk, ivaretas i samfunnet. Det er derfor viktig at kravene i loven 

respekteres i større grad. 

92 Dyrevelferdsloven § 3 lyder: «Dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de 
måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige 
påkjenninger og belastninger».

93 Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2015–2016. ØKOKRIM 2015.
94 Dagsavisen 22. juli 2014.
95 Dyrevernalliansen.

Det er derfor viktig at kravene i loven 
respekteres i større grad
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1 Nedadgående
2 Samme nivå 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Oppadgående 3 3 3 3 3 3 3 3

1 Få med kompetanse og posisjon 1 1 1 1 1 1
2 Noen med kompetanse og posisjon 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Mange med kompetanse og posisjon 3 3 3

1 Stor oppdagelsesrisiko
2 En viss oppdagelsesrisiko 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Liten oppdagelsesrisiko 3 3 3

1 Vil minke kriminaliteten 1 1
2 Vil ikke påvirke kriminaliteten 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Vil øke kriminaliteten 3 3

Sum sannsynlighet 12 10 10 10 10 8 8 8 8 7 7 0 9 8 9 7 7 6

1 Liten risiko 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Risiko for velferd 2 2 2 2 2 2 2
3 Risiko for liv/helse 3 3

Oppdagelsesrisiko - formal- og sosial kontroll

Ytre faktorer
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Skade for liv/helse eller privat velferd

Forventet kriminalitetsutvikling - statistikk, 
etterretningsinformasjon, mørketallundersøkelser, …

Potensielle lovbrytere - posisjon/kompetanse

1 Liten eller ingen betydning 1 1
2 Moderat betydning 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Stor betydning 3 3 3 3 3 3

1 Lave tap 1 1
2 Moderate tap 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Store tap 3 3 3

1 Liten smitteeffekt 1
2 Moderat smitteeffekt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Stor smitteeffekt 3

8 9 9 8 8 9 8 7 7 7 6 0 9 10 8 8 7 7

96 90 90 80 80 72 64 56 56 49 42 0 81 80 72 56 49 42

Sum konsekvens

TOTAL SCORE (sannsynlighet x konsekvens)
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Skade for rettsoppfatning - smitteeffekt

Samfunnets økonomiske tap

Skade for samfunsstrukturer og/eller naturen
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