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 Editorial

ØKOKRIM celebrated its 25th anniversary in style in 2014, reducing 

the time spent on each individual investigation and initiating 

investigation of several new cases, as well as achieving a high 

clearance and conviction rates, resulting in financial sanctions 

totalling around NOK 1.5 billion. In addition, the year has seen 

an increase in our contact with and support provided to the 

financial crime teams in the police districts. We are happy to 

have achieved most of the important goals for 2014 by a wide 

margin, and the reduction in case processing times and incre-

ase in assets confiscated as a result of a targeted effort were 

particularly gratifying. The Norwegian police confiscated assets 

worth NOK 195 million in total in 2014; ØKOKRIM confiscated NOK 

80 million. This is good, but we must raise these figures even 

higher going forward: Crime must not pay.

ØKOKRIM’s threat assessment for 2015–2016 shows that the 

situation is stable for the areas under our remit, financial and 

environmental crime. Tax fraud, corruption and pollution are 

still among the most potent threats. In addition, labour market 

crime – included for the first time in ØKOKRIM’s previous threat 

assessment (December 2012) – has grown to become an impor-

tant, new threat. The term labour market crime covers a number 

of crime categories, and effective collaboration between the 

police and other Government agencies is decisive in combating 

the «grey economy» in e.g. the construction industry. 

We are well underway with the implementation of fully di-

gital processing and prosecution of our cases, and ØKOKRIM 

is also a contributor to the Norwegian police’s Added Value 

Project, as well as the National Courts Administration’s Digital 

Prosecution projects. Digital case processing makes for more 

efficient and safer processing of complex criminal cases, while 

also providing a better overview, and this is  an area where we 

want to improve further.

The Government has proposed a police district reform to 

reduce the number of districts to twelve. This has the poten-

tial to significantly strengthen the police’s efforts to combat 

financial and environmental crime. For several years, the police 

have been a weak link in the authorities’ efforts in these areas. 

It is important that the reorganisation and resource allocation 

in the new police force substantially strengthen these efforts. 

ØKOKRIM is ready to take charge of this process.

ØKOKRIM, Norway’s National Authority for Investigation and Pro-

secution of Economic and Environmental Crime, achieved good 

results in 2014. We are now investigating more new cases and 

have achieved a higher rate of convictions than last year, and we 

have also made a sizeable contribution to doubling the value of 

assets confiscated by the Norwegian police compared with 2013. 

Moreover, we have streamlined our case processing to enable digital 

processing of all criminal cases. Our goal looking forward will be 

to become even better at selecting the right cases and to achieve 

even higher asset confiscation figures. We also look forward to 

sharing our expertise with fewer and more robust financial crime 

teams as a result of the new police district structure.

Director of ØKOKRIM Trond Eirik Schea

We are happy to have achieved most of the im-
portant goals for 2014 by a wide margin, and the 
reduction in case processing times and increase in 

assets confiscated as a result of a targeted effort 
were particularly gratifying. 
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ØKOKRIM statistics
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Resources Results

75 %
Wages

Budget (as approved at 31 December)*
NOK 
millions

137 914’ 147 144’ 151 687’

– Of which wages:
NOK 
millions

99 795’ 103 608’ 112 579’

– Of which operating costs:
NOK 
millions

36 003’ 43 267’ 38 245’

Staff (employees as at 31 December) Antall 139 141 144

* Earmarked funds not included.

Convictions in final decisions % 95 66 94

Clearance rate % 89 77 88

Court cases (District Court, Court of 
Appeal, the Supreme Court)

Number 41 33 28

Final decisions Number 33 48 31

Enforceable confiscations/financial 
sanctions

NOK 
millions

29 119 1 575**

Decisions to proceed with prosecution Number 32 23 41

New cases Number 15 20 25

Cases under investigation Number 15 21 25

Case processing time Days 365 499 248

Cases in which ØKOKRIM assists Number 46 48 57

Suspicious transactions reports Number 4 026 4 272 5 795

** The figure includes compensation awarded following the reopening of and new final and enforceable judgment 
in the Finance Credit case.

Unit UnitKey figures2012 20122013 20132014 2014

25 %
Operating costs
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Organisation
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US solves international corruption case, says thank you to 
ØKOKRIM. sec.gov/News/PressRele...

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . Jan. 9th, 2014

International tax cases: From information on 
request to automatic flow of information. Progress!
#FATCA  #CRS
regjeringen.no/nb/dep/fin/pre...

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . Oct. 29th, 2014
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International cooperation 

The map shows the countries we cooperated with on publicly known cases in 2014. 

These are cases under investigation that have been covered by the media, 

in addition to decisions to proceed with prosecutions and convictions. 

The colours on the map indicate the frequency and scope of the cooperation.
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Selected ØKOKRIM cases from 2014

Month Case

March The Court of Appeal convicted one of the two main offenders in the Finance Credit case, 
Trond Kristoffersen, on all counts.  The case was the last of ØKOKRIM’s cases in connection with the 
reconsideration of appeals originally not allowed to proceed.

March The District Court sentenced a former chair of the board of Marine Subsea AS to eight years in prison 
for gross embezzlement of NOK 155 million from the company and aggravated self-laundering of NOK 75 
million. The judgment has been appealed by the defendant.

April Aker ASA accepted a fine and the confiscation of a total of NOK 51 million for insider trading and confi-
dentiality breach

May The shipping company Klaveness accepted a fine and the confiscation of a total of NOK 22 million for 
corruption. The case concerned payment of bribes to a high-ranking decision-maker in Bahrain in 2003 
and 2004.

July The District Court acquitted three companies in the Transocean group and three tax advisors of tax 
fraud. ØKOKRIM has appealed parts of the judgment.

September A coordinated raid was carried out against 20 stores in the Lime grocery chain in South-Eastern Norway, 
the result of a joint effort against labour market crime by the police and other supervisory authorities. 
ØKOKRIM heads the investigation of where and how the money flowed through the Lime system.

September
– October

An ongoing case in a wolf project in cooperation with Hedmark Police District. A man was sentenced to 
16 days’ imprisonment for having participated in hiding the body of a wolf shot illegally in September. 
In October, charges were brought against six persons for illegal wolf hunting. The latter case is heard in 
March 2015.

November The District Court sentenced a man to three years in prison, confiscation of NOK 3.5 million, and perma-
nently barred him from operating a business. The case concerned gross money laundering, around NOK 
58 million, in the construction industry. The man received a lesser sentence in return for pleading guilty.
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From left: Hans Tore Høviskeland and Tarjei Istad. (Photo: Tore Letvik, Juristkontakt). 
Right: The Award Letter from IAP.
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International award 
for the Vest Tank case

The Vest Tank case has been a large, demanding and long-running 

project, and the work performed has held a very high standard. 

There is no doubt in my mind that Høviskeland and Istad merit 

this award. This award is also recognition of the approach where 

public prosecutors maintain an active presence in the investiga-

tion, focusing the investigation towards what the prosecution will 

present in court, learning the case as it develops. In my view, this is 

absolutely crucial in order to handle the largest and most difficult 

criminal cases properly. As such, the award is also recognition of 

the ØKOKRIM model.

Director of ØKOKRIM Trond Eirik Schea

Two of ØKOKRIM’s public prosecutors received the international 

«IAP Prosecutor of the Year Award 2014» for the Vest Tank case. 

They are the first Norwegians to receive this award. The Vest Tank 

case is the most extensive and serious environmental case ever 

investigated and prosecuted in Norway. In its award citation, the 

International Association of Prosecutors (IAP) emphasised the 

gravity of the case and its international importance.
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Anti-corruption conference

ØKOKRIM considers intra-company corruption prevention to be 

an important measure, and therefore initiated and organised 

the first Anti-corruption Conference, together with Transparency 

International Norway and the law firm Selmer, in 2014. 

Beskytt 
DIN VIRksOMHet!
Håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv
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Utilbørlig fordel
Et viktig tema i straffeloven er hvilke handlinger, vederlag 
eller tjenester som utgjør ”en utilbørlig fordel” og dermed 
medfører brudd på korrupsjonslovgivningen.

En ”fordel” er i henhold til forarbeidene til endringen av 
straffeloven i 2003 ”alt som den passive parten mener 
han/hun har interesse av eller kan dra fordel av”.  
Denne vide definisjonen omfatter: 

•	 økonomiske fordeler, herunder betalinger i kontanter 
eller på konto, biler, gratisreiser, oppvartning og aksjer 
i et selskap

•	 ikke-økonomiske fordeler uten direkte materiell verdi, 
f.eks. at den passive parten får heder og ære, løfter 
om en framtidig ferietur eller en kontrakt, medlem
skap i en eksklusiv forening, seksuelle tjenester eller 
privatskoleplass til barna sine

En rekke faktorer spiller inn når det i hvert enkelt tilfelle skal 
avgjøres om en fordel er utilbørlig. Slike faktorer kan være:

•	 hensikten	med	fordelen	(dvs.	påvirkningselementet)
•	 hvilken	stilling	(offentlig	tjenesteperson,	toppleder,	

osv.) giveren (den aktive bestikkeren) og mottakeren 
(den passive bestikkeren) har

•	 fordelens	verdi	og	type
•	 hvorvidt	giverens	og	mottakerens	overordnede	 

er klar over fordelen som er tilbudt og mottatt
•	 hvorvidt	det	har	forekommet	brudd	på	interne	regler	

(etisk regelverk, osv.) eller en kontrakt

Utilbørlighetskriteriet forårsaker ofte tvil i korrupsjonssaker. 
Det avgjørende er om en bestemt ytelseshandling,  
bedømt i den sammenheng den har forekommet er lovlig,  
eller er utilbørlig i så stor grad at den er ulovlig. Kravet til 
utilbørlighet er en rettslig standard der det stilles krav til 
et klart klanderverdig forhold. Et allmenngyldig svar på 
hva som dekkes av korrupsjonsbestemmelsen lar seg 
ikke oppstille. I forarbeidene er det påpekt at vurderingen 
skal bero på oppfatningen i samfunnet i lys av de grunn
leggende verdier som ligger bak bestemmelsene.

Tilretteleggingsbetalinger (facilitation payments)
Å gi eller kreve tilretteleggingsbetaling, dvs. betaling for 
en tjeneste man allerede er berettiget til eller ifølge loven 
har krav på uten ekstra betaling, er en form for korrupsjon 
som omfattes av straffeloven, selv om selve begrepet 
”tilretteleggingsbetaling” ikke brukes spesifikt. Hvis 

tilretteleggingsbetalingen utgjør eller er ment å skape en 
utilbørlig fordel, kan det medføre straffansvar. I forarbei
dene til endringen av straffeloven i 2003 slås det fast at 
tilretteleggingsbetaling i forbindelse med tjenester som 
en person har rett til, ikke alltid utgjør en utilbørlig fordel. 
Som eksempler er det nevnt at hvis man ser seg tvunget 
til å betale en utenlandsk offentlig tjenesteperson et 
mindre beløp for å få tilbake sitt pass, eller for å få lov  
til å reise ut av landet, så vil ikke det være straffbart.

Utpressing 
Fra næringslivshold påpekes det av og til at betalinger 
som kan komme inn under begrepet korrupsjon, faktisk 
skyldes utpressing, med trusler mot liv og helse eller 
risiko for betydelig økonomisk tap. Hvorvidt betalinger 
under slike omstendigheter er lovstridige, må vurderes  
i hvert enkelt tilfelle. 

Straffelovens bestemmelser om nødrett eller nødverge 
kan komme til anvendelse, og i så fall kan handlingen 
være lovlig selv om den i en annen sammenheng ville 
være ulovlig. 

Ingen kan straffes for Handling, som han har  
foretaget for at redde nogens Person eller Gods  
fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar  
Omstændighederne berettigede ham til at anse 
denne som særdeles betydelig i Forhold til den 
Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes.
– Straffeloven § 47 (nødrett)

Nødrett kan påberopes i en nødssituasjon der en ellers 
straffbar handling begås for å redde personer eller gods. 
Altså omfattes ikke tilfeller der handlingen foretas for 
å oppnå en fordel. Nødverge kan påberopes i nøds
situasjon der det foreligger et ulovlig angrep. Ved nødverge 
må derfor avvergelses/forsvarshandlingen alltid ha vært 
rettet mot angriperen. 

Ingen kan straffes for Handling, som han har 
foretaget i Nødverge. Det er Nødverge, naar en 
ellers strafbar Handling foretages til Afvergelse af 
eller Forsvar mod et retsstridigt Angreb, saafremt 
Handlingen ikke overskrider, hvad der fremstillede 
sig som fornødent hertil, og det i Betragtning af 
Angrebets Farlighed, Angriberens Skyld eller det 
angrebne Retsgode ei heller maa agtes ubetinget 
utilbørligt at tilføie et saa stort Onde som ved 
Handlingen tilsigtet.
– Straffeloven § 48 (nødverge)

For begge bestemmelsene må det foretas en vurdering 
av handlingsalternativer. Ved nødrett er det krav til at 
faren ikke kunne avverges på annen måte enn ved  
nødrettshandlingen. Ved nødverge må det vurderes om 
den angrepne hadde en fluktmulighet og om handlingen 
var nødvendig. I tillegg må det også foretas en forholds
messighetsvurdering av redningshandlingen eller  
avvergelses/forsvarshandlingen. 

Straffansvar for foretak
Straffeloven omfatter også straffansvar for juridiske  
personer. En rekke juridiske personer kan holdes  
ansvarlig og straffes, for eksempel selskaper, foreninger 
eller andre sammenslutninger, enkeltpersonforetak, 
stiftelser, bo eller offentlige virksomheter. Dette gjelder 
naturligvis også statseide bedrifter og utenlandske  
selskaper som er etablert i Norge. 

Et norsk selskap kan bli tiltalt og straffet for handlinger 
som er utført av et utenlandsk datterselskap forutsatt at 
datterselskapet, og eventuelle ansatte i datterselskapet 
eller andre som opptrer på vegne av datterselskapet, 
også har handlet på vegne av selskapet. 

Foretaksstraffen har en supplerende funksjon til det 
personlige straffansvaret og er et ”kanalternativ”.

Straffen for juridiske personer er bøter. Det kan også 
fradømmes retten til å utøve virksomhet.

Når et straffebud er overtrådt av noen som har 
handlet på vegne av et foretak, kan foretaket  
straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson 
kan straffes for overtredelsen.
– Straffeloven § 48a.

I følge straffelovens § 48b bokstav c, vil avgjørelse om  
og utmåling av straff blant annet bero på ”om foretaket 
ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller 
andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen”. 

Trond Eirik Schea, sjef Økokrim, om foretaks ansvar 
og forebygging:

… selv om forebyggingsmomentet bare er ett av 
flere momenter ved vurderingen av om foretak skal 
ilegges ansvar, så finner en neppe saker hvor over-
tredelsen ikke kunne forebygges, men hvor ansvar 
allikevel ilegges. Videre kan det trekkes ut noen 
elementer i domstolenes praktisering av forbyg-
gingsmomentet, som etter mitt syn gir en viss vei-
ledning, fordi de kan sies å passe like godt i saker 
om korrupsjon mv. begått av noen som har handlet 
på vegne av større foretak, som i andre sakstyper. 
Disse elementene kan stikkordsmessig angis slik:

•	 Organisering,	opplæring,	oppfølging	og	
 kontroll til passet virksomhetens korrupsjonsrisiko
•	 Gode	generelle	instrukser	og	retningslinjer
•	 Korrupsjon	eksplisitt	tatt	opp	i	etiske	 
 retningslinjer e.l.
•	 Hensiktsmessige	rutiner	for	håndtering	 
 av korrupsjonsspørsmål
•	 Etterlevelse	av	instrukser,	retningslinjer,	mv.
•	 Kartlegging	og	identifisering	av	særlige	 
 risikoelementer
•	 Regelmessig	oppfølging	ved	konkrete	spørsmål
  om hvordan operasjoner som medfører risiko,  
 blir utført
•	 Ledere	som	er	innpodet	sitt	ansvar	både	for	 
 å følge reglene og for å varsle avvik
•	 Regelmessig	innskjerping	og	oppfriskning	 
 av rutiner mv.

Hver	enkelt	sak	må	vurderes	for	seg,	men	i	normale 
tilfeller skal det etter min vurdering mye til for å 
ilegge foretaksstraff dersom retten vurderer at alle 
disse	elementene	har	vært	godt	på	plass.

Utdrag fra boken: ”Rettssikker radikaler  
– Festskrift til Ståle Eskeland – 70 år” av  
Alf Petter Høgberg (red.), Trond Eirik Schea (red.), 
Runar Torgersen (red.) m.fl.
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Straffansvar for foretak
Straffeloven omfatter også straffansvar for juridiske  
personer. En rekke juridiske personer kan holdes  
ansvarlig og straffes, for eksempel selskaper, foreninger 
eller andre sammenslutninger, enkeltpersonforetak, 
stiftelser, bo eller offentlige virksomheter. Dette gjelder 
naturligvis også statseide bedrifter og utenlandske  
selskaper som er etablert i Norge. 

Et norsk selskap kan bli tiltalt og straffet for handlinger 
som er utført av et utenlandsk datterselskap forutsatt at 
datterselskapet, og eventuelle ansatte i datterselskapet 
eller andre som opptrer på vegne av datterselskapet, 
også har handlet på vegne av selskapet. 

Foretaksstraffen har en supplerende funksjon til det 
personlige straffansvaret og er et ”kanalternativ”.

Straffen for juridiske personer er bøter. Det kan også 
fradømmes retten til å utøve virksomhet.

Når et straffebud er overtrådt av noen som har 
handlet på vegne av et foretak, kan foretaket  
straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson 
kan straffes for overtredelsen.
– Straffeloven § 48a.

I følge straffelovens § 48b bokstav c, vil avgjørelse om  
og utmåling av straff blant annet bero på ”om foretaket 
ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller 
andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen”. 

Trond Eirik Schea, sjef Økokrim, om foretaks ansvar 
og forebygging:

… selv om forebyggingsmomentet bare er ett av 
flere momenter ved vurderingen av om foretak skal 
ilegges ansvar, så finner en neppe saker hvor over-
tredelsen ikke kunne forebygges, men hvor ansvar 
allikevel ilegges. Videre kan det trekkes ut noen 
elementer i domstolenes praktisering av forbyg-
gingsmomentet, som etter mitt syn gir en viss vei-
ledning, fordi de kan sies å passe like godt i saker 
om korrupsjon mv. begått av noen som har handlet 
på vegne av større foretak, som i andre sakstyper. 
Disse elementene kan stikkordsmessig angis slik:

•	 Organisering,	opplæring,	oppfølging	og	
 kontroll til passet virksomhetens korrupsjonsrisiko
•	 Gode	generelle	instrukser	og	retningslinjer
•	 Korrupsjon	eksplisitt	tatt	opp	i	etiske	 
 retningslinjer e.l.
•	 Hensiktsmessige	rutiner	for	håndtering	 
 av korrupsjonsspørsmål
•	 Etterlevelse	av	instrukser,	retningslinjer,	mv.
•	 Kartlegging	og	identifisering	av	særlige	 
 risikoelementer
•	 Regelmessig	oppfølging	ved	konkrete	spørsmål
  om hvordan operasjoner som medfører risiko,  
 blir utført
•	 Ledere	som	er	innpodet	sitt	ansvar	både	for	 
 å følge reglene og for å varsle avvik
•	 Regelmessig	innskjerping	og	oppfriskning	 
 av rutiner mv.

Hver	enkelt	sak	må	vurderes	for	seg,	men	i	normale 
tilfeller skal det etter min vurdering mye til for å 
ilegge foretaksstraff dersom retten vurderer at alle 
disse	elementene	har	vært	godt	på	plass.

Utdrag fra boken: ”Rettssikker radikaler  
– Festskrift til Ståle Eskeland – 70 år” av  
Alf Petter Høgberg (red.), Trond Eirik Schea (red.), 
Runar Torgersen (red.) m.fl. The cover of the second edition of the anti-corruption manual 

«Protect Your Business – Anti-corruption Manual for Norwegian 

Businesses» published by Transparency International Norway.

Looking forward to the anti-corruption conference in Oslo on 11 
and 12 June! Good info on www.antikorrupsjonskonferansen.no
@antikorrkonf

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . May 28th, 2014
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Confiscation makes crime less profitable. The value of 
assets confiscated from criminals doubled in 2014 

compared with the preceding year. Confiscation

figures partly reflect the fact that there have been a few individual 

cases with high confiscated amounts, but they are also the result 

of a clear strategy to bolster confiscation figures, both at ØKOKRIM 

and in the police districts. 

As part of this strategy, ØKOKRIM’s Financial Intelligence Unit 

(FIU) stopped 23 suspicious transactions in 2014, totalling around 

NOK 200 million. This enables potential future confiscation.

«Invisible» confiscation

However, the confiscation figures do not show the full effect of the 

assets lost by criminals in connection with criminal investigations. 

Returning assets to the rightful owners and compensating victims 

are two key measures that deprive criminals of the proceeds of 

their actions and as such negate any profit from criminal activities. 

Claims from the tax authorities and other supervisory authoriti-

es have the same effect. Proceeds taken from criminals in this 

manner do not show up in the confiscation statistics. In addition, 

there are the cases where the assets confiscated are heavily 

mortgaged, making them appear insignificant in the confiscati-

on statistics. In such cases, there is also the deterrent effect to 

consider, where the loss of a house, a holiday home or a luxury 

car not only sends a message to other criminals, but satisfies 

the public’s sense of justice. 

To ØKOKRIM, confiscation of the proceeds of crime is an im-

portant objective in all cases, using the most effective method 

for each individual case. Going forward, enhancing partnerships 

with supervisory government agencies and developing the scope 

of the target figures include to better reflect actually achieved 

results will both be relevant approaches.

The Criminal Assets Team

ØKOKRIM’s Criminal Assets Team contributes general expertise-en-

hancing measures, investigative support and advice in individual 

cases. The team is also the national point of contact in the Carin 

network, an international network of police and prosecution aut-

horities in more than 50 countries. The purpose of the network 

is to facilitate efforts to confiscate proceeds of crime across 

national boundaries. 

In addition, ØKOKRIM has authored two works on confiscation 

and financial investigation; a book published in 2003 and a practi-

cal guide published in 2012. Following publication of the guide, 

confiscation has been the topic of several of ØKOKRIM’s annual 

seminars held for the police districts and their financial crime 

teams. In addition to a desire to raise expertise, the goal of this 

work has been to make the police and the prosecuting authorities 

focus more on confiscation at an early stage of the investigation.

2014 witnessed a clear positive development in confiscation of 

assets. The total amount confiscated by the courts in criminal 

cases more than doubled compared with 2013 and is now NOK 

195 million. ØKOKRIM confiscated NOK 80.8 million, but we are 

aiming even higher.

One important tool in combating profit-motivated crime is to de-

prive criminals of the proceeds. This can be achieved, inter alia, 

through confiscation in criminal proceedings. In spite of the Penal 

Code’s confiscation rules stating that proceeds of crime shall be 

confiscated, figures have been low compared to the estimated 

incidence of this type of crime. This is due to the fact that following 

money trails requires special expertise, and that the Norwegian 

police have not focused enough on freezing or securing assets 

at an early stage of the investigation. 

Figures doubled 

2014 witnessed a clear positive development in confiscation of 

assets. The total amount confiscated by the courts in criminal 

cases has now more than doubled compared with 2013 and is 

now NOK 195 million. ØKOKRIM confiscated NOK 80.8 million. The 

Confiscation of Assets 2012–2014

Amount confiscated by the Police

Amount confiscated by ØKOKRIM

The UK also struggling to efficiently confiscate the proceeds 
of crime. Auditor General presents report with sound 
methodology nao.org.uk/report/confisc...

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . Jan. 25th, 2014

Total value of assets confiscated finally rising – but the 
number of confiscation orders remains much too low.
STRASAK figures T1
politi.no/vedlegg/lokale...

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . Jul. 1st, 2014



  //  ANNUAL REPORT

2013 20142011 2012

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

4 272

5 795

4 0264 027



  //  ANNUAL REPORT 2014

SUSPICIOUS TRANSACTIONS   //  PAGE 21

Suspicious transactions 

The Financial Intelligence Unit has repeatedly expressed its 

concern over the payment services providers’ varying comp-

liance with money-laundering regulations. The increase of 40 

percent, from 4272 to 5795 suspicious transaction reports in 

2014 is to a large extent due to the nearly ten-fold increase 

in reports from one major provider in 2014. IFU believes the 

reporting figures for 2014 to be a more accurate indication of 

the real number of suspicious transactions in this business 

sector than we have seen in previous years. The number of 

reports from retailers has declined gradually over the last eight 

years and this trend continued in 2014. The number of reports 

from insurance companies also declined in 2014, by 31 percent. 

Freezing transactions

The Norwegian Money Laundering Act provides the IFU with the 

authority to stop suspicious transactions, and transactions 

involving assets totalling NOK 191 million were stopped in 2014. 

In some of the cases, the decision to stop the transaction was 

rescinded and the money released, but most cases resulted in 

the money being frozen or secured as a result of the opening of 

criminal or administrative proceedings. Freezing transactions 

increases the confiscation potential for the police and the 

prosecuting authority, yielding both a specific and a general 

preventive effect. 

Since autumn 2012, the IFU has visited 23 police districts as 

part of its tour of Norway. The tour has aimed to raise the awa-

reness and use of financial intelligence. The visits included pro-

viding general information on financial intelligence and specific 

information on persons and organisations in the police districts. 

The project also included visits to a number of local banks where 

feedback was provided on their reporting, resulting in more and 

better suspicious transaction reports.

Praise for ØKOKRIM

The Norwegian anti-laundering regime was evaluated by the 

international Financial Action Task Force (FATF) in 2014. The FATF 

generally commended ØKOKRIM and the IFU for their analysis 

and compliance work. However, criticism was directed at the 

lack of overall coordination of the Norwegian authorities’ me-

asures against money laundering. The FATF believes the lack 

of coordination makes the measures less effective than they 

should be. In response to the criticism, the Ministry of Finance 

and the Ministry of Justice and Public Security have designed 

measures to better coordinate anti-laundering efforts.

The number of suspicious transactions reported to ØKOKRIM’s 

Financial Intelligence Unit (IFU) increased by 40 percent in 

2014. The increase was mostly due to increased reporting from 

banks and payment service providers. We assume that the main 

explanation is the Financial Services Authority’s document-ba-

sed money-laundering audit of entities required by law to submit 

suspicious transaction reports in 2013. 

The IFU recently visited 23 police districts and a number 
of local banks as part of their tour of Norway. 

The tour has resulted in improved expertise in financial 
intelligence in the police and more and better suspicious 

transaction reports from the banks.

December 2014

Anti-money laundering 
and counter-terrorist 
financing measures

Norway
Mutual Evaluation Report

The number of suspicious transactions 2012–2014

The FATF country report 
published in December 
2014. The report is available 
on the FATF’s website under 
«Documents» 
(www.fatf-gafi.org/
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ØKOKRIM media statements
ØKOKRIM made 34 general media statements in 2014. The next few pages present a small selection.

Aftenposten January 1st, 2014

Siri Gedde-Dahl
Oppdatert: 01.jan. 2014 14:05

Økokrim-sjefen vil ha færre
politidistrikter
Færre politidistrikter vil styrke kampen mot økonomisk kriminalitet. Dagens 27 «økoteam» fungerer ikke bra nok, mener
Økokrim-sjefen.

En  voksende  svart  økonomi  undergraver
velferdssamfunnet.  Økokrim-sjef  Trond  Eirik  Schea  ser
arbeidsmarkedskriminalitet  som  en  av  de  største
utfordringene i tiden fremover.

Den  nasjonale  spesialenheten  for  etterforskning  og
påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet runder
25 år på nyåret. Da har politidistriktenes «økoteam», med
politifolk, jurister og revisorer, fungert i litt under et tiår.

I 2005 ble det opprettet et økoteam i hvert av landets
27  politidistrikter.  De  skulle  styrke  kompetansen  på
økonomisk kriminalitet lokalt og lette etterforskningen.

Men teamene har bare delvis lyktes. Det viser både
en evaluering fra 2012 og Scheas egen oppsummering.

De  lokale  teamene  føler  seg  ofte  maktesløse  overfor
kompliserte saker med internasjonale forgreninger,  og er
raske til å henlegge dem, viser evalueringen.

- Fagmiljøene i mange distrikter er for små, det trengs en
kritisk masse for å bygge opp kompetanse. Medarbeiderne
som  i  dag  er  øremerket  økonomisk  kriminalitet,  blir
dessverre ikke alltid skjermet for oppgaven, men fort dratt
inn i annet politiarbeid, fastslår Schea.

Støtter kutt
Hans  svar  er  færre  og  større  team.  Derfor  støtter  han
Politianalysens forslag om å kutte vesentlig ned på antall
politidistrikter  fra  dagens  27.  Det  er  ventet  en
stortingsmelding om ny politiorganisering før påske.

-  Hvis  vi  får  færre,  men  større  distrikter,  kan  vi
begynne  å  samarbeide  på  en  ny  og  smartere  måte
mellom  Økokrim  og  temaene  ute.  Dette,  og  mer

robuste fagmiljøer, vil gi en «boost» til arbeidet og en
klart bedre effekt samlet sett.

Minst like viktig
Schea mener Økokrim er en minst like viktig institusjon i
dag som for 25 år siden.

- Da Økokrim ble etablert i 1989, var formålet å ha en
muskel  i  strafferettspleien  for  å  kunne gå etter  de  mest
ressurssterke  i  samfunnet  når  de  begår  lovbrudd.
Likebehandling av små og store lovbrytere er avgjørende
for tillitten til rettssystemet. Begrunnelsen gjelder minst like
mye i dag, sier han.

Økokrims  trendrapport  om  økonomisk  kriminalitet
og miljøkriminalitet beskriver en sterk trend mot mer
organisert,  mer  sammensatt  og  mer  internasjonal
kriminalitet.  Skatteunndragelse er  en viktig,  og trolig
voksende, del av bildet.

Schea  ser  at  sosial  dumping  ofte  inngår  i  et  større
kriminelt  bilde  med  svart  omsetning,  til  dels  også  med
narkotika  og  menneskehandel.  Som  en  «rik  øy»  i  et
Europa med stor arbeidsløshet, ligger Norge utsatt til  for
økonomisk kriminalitet basert på svart arbeidskraft.

Arbeidsmarkedskriminalitet
-  Det  siste  året  har  vi  tatt  i  bruk  ordet
arbeidsmarkedskriminalitet. Uttrykket favner mye mer enn
lovbrudd i fysisk arbeidsmiljø. Det handler om grov sosial
dumping,  svart  omsetning  og  at  illegitim  virksomhet
infiltreres i  legitim virksomhet.  Dette er  et  område vi  må

jobbe mer og bedre med fremover, sier Schea.
Han støtter utspillet fra Oslos politimester fra tidligere i

høst,  om at man må tenke nytt  og samarbeide bredt på
tvers av etater og politienheter. Oslo-politiet  mistenker at
svarte  inntekter  fra  byggebransjen  sluses  inn  i
menneskehandel,  narkotikakriminalitet  og  smugling.
Multikriminelle  nettverk  hvitvasker  penger  som  også
investeres  i  den  legale  økonomien,  fortalte  politimester
Sverre Sjøvold i høst.

-  Utøvere  av  arbeidsmarkedskriminalitet  har  ikke
vært Økokrims «kjerneklientell». Men vi ser at dette har
rammet Norge tyngre og mer alvorlig enn før, først og
fremst i de store byene. Det trengs et samarbeid, og vi
kan bidra med blant annet å spore bakmenn, kartlegge
selskapsstrukturer og internasjonale pengestrømmer.

Skattetap
En svensk rapport anslo nylig skattegapet i Sverige, som
følge  av  unndragelse  og  feil  ligning,  til  5  prosent  av
bruttonasjonalprodukt  (BNP).  Omregnet  til  norsk  BNP
utgjør  det  130 milliarder  kroner.  Schea tror  ikke tallet  er
urealistisk  og  sier  Økokrim  er  opptatt  av  hvordan
velferdsstaten undergraves av skattekriminalitet.

Skatteflukt med store formuer har vært en vedvarende
trend innen økonomisk kriminalitet siden jakten på Jahre-
formuen startet på 1980-tallet.

-  Det  nye  nå  er  er  at  «hvermannsen»  kan
skattetilpasse seg på feil side av loven, fastlår Schea.

Han  viser  til  økningen  i  antallet  norskeregistrerte
utenlandske foretak (NUF), som ofte brukes som base når

Økokrim ble etablert på tampen av tiåret da jakten på skipsreder Anders Jahres utenlandsformue ble innledet. I dag er det ikke bare de største formuene som flagges ut.
«Hvermannsen» fristes i økende grad av skatteunndragelse via tilbud på nettet, fastslår Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. FOTO: Olav Olsen

Lagre artikkelen i leselisten 

Økokrim-sjefen vil ha færre politidistrikter - Aftenposten http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Okokrim-sjefen-vil-h...

1 of 2 13.02.15 15:22
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FISHY BUSINESS
Juks, epidemier og manko på fôr. Forskere,  

fagfolk og Økokrim mener den norske 
oppdrettnæringen er truet.

DN Magasinet | 18. januar 2014

| 7

Cocktailalarm. Så gikk alarmen. «Laks kan gi
kreft,» skrev norske aviser i januar 2004. Laksen var ikke
bare helsebringende – den inneholdt også potente mil-
jøgifter, fastslo amerikanske forskere i Science Maga-
zine. Forskerne hadde hentet inn og analysert laks fra
hele verden og funnet høye forekomster av blant PCB, 
dioksiner og rester av forbudte plantevernmidler. Dette
er kreftfremkallende stoffer som ikke brytes ned i krop-
pen, men hoper seg opp over år – særlig i fet fisk som
laks. Oppdrettsnæringen hadde pøst på med fiskemel og
fiskeolje for å fôre opp laksen. Dermed hadde en rekke
trojanere slått rot i det ellers så sunne laksekjøttet. 

– Kilden til de fleste kreftfremkallende stoffene var 
fôret til oppdrettslaksen, skriver en av forskerne, pro-
fessor David A. Carpenter ved universitetet i Albany, 
New York, i en epost til DN.

Han og kollegene oppdaget også at giftinnholdet var 
høyere i oppdrettslaks enn i villaks. Norsk fisk var blant
verstingene, mente forskerne, som var særlig opptatt
av den såkalte cocktaileffekten: at folk får i seg giftstof-
fer fra en rekke forskjellige matvarer, og at det er den-
ne miksen som er problemet. Forskerne ropte også var-
sku om hvordan fremmedstoffene virket på hverandre
i oppdrettslaksen. De amerikanske miljøvernmyndig-
hetene (EPA) mente cocktaileffekten gjorde at et halvt
måltid oppdrettslaks fikk være nok. Per måned.

Et omdømmeproblem. Europeiske mat- og helse-
myndigheter og oppdrettsnæringens pr-organisasjo-
ner rykket ut i samlet tropp for å kontre de nye funnene. 

– Vår strategi i slike saker har alltid vært imøtegå
påstander med fakta om hva norsk laks inneholder og
hva anerkjente forskere konkluderer med. De er tydelige 

på at vi bør spise mer, ikke mindre, fisk, sier kommuni-
kasjonssjef Geir Bakkevoll i Norges sjømatråd.

Da nær 100 av Norges fremste eksperter på blant 
annet ernæring og toksikologi ga sin samlede vurde-
ring i 2006, ble advarslene fra den amerikanske Scien-
ce-undersøkelsen omtalt som teoretiske betraktninger. 
Men i samme rapport erkjente de norske ekspertene at 
fet fisk – som laks – er hovedkilden til slike giftstoffer 
for nordmenn flest. Laksebransjen var i ferd med å få 
seg et omdømmeproblem.

– Miljøgifter i mat er et tema mange steder, særlig i 
«modne markeder» i Vest-Europa og Amerika, sier sjø-
matanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets. 

En dokumentar på franske TV3 kulminerte med at 
den franske landbruksministeren nektet å spise norsk 
oppdrettslaks. Europeiske og amerikanske matskriben-
ter begynte å stille kritiske spørsmål om oppdrettslak-
sen. Var den egentlig så sunn som alle trodde? 

Risikosport. På samme tid var et helt annet skrekk-
scenario i ferd med å utspille seg på den andre siden av 
kloden – i Chile. En stund på 2000-tallet var landet ver-
densledende på lakseoppdrett. Så begynte problemene. 
Det startet i det små, med noen virusutbrudd her og der, 
før epidemiene spredte seg mellom bassengene. Sær-
lig gjaldt det den smittsomme virussykdommen ILA – 
infeksiøs lakseanemi. Viruset gikk rett i blodet på fis-
ken, som måtte slaktes. 

I løpet av 2008 og 2009 ble chilensk lakseproduksjon
redusert fra 400.000 tonn til en sjettedel. Antall anlegg 
ble halvert.

I Norge spredte bekymringen seg. Hva om noe til-
svarende skjedde i norske fjordarmer? Også her til 

vekst til sjøs
omsetning for de seks største oppdretts-
selskapene og eksport av oppdrettslaks. 
milliarder kroner.

20©14                    grafikk/kilder: fiskeridirektoratet og norges sjømatråd  
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FORSKER.  – Det foregår 
et kappløp med tiden for 
å finne godt fôrråstoff for 
laksen, sier forskningsdi-
rektør Bente Torstensen
ved Nifes.

UNDER ETTERFORSKNING. – Jeg har vært leder i havbruksnæringen i 20 år og har i denne perioden hatt besøk av alle slags kontrollorganer.
Vi har ingenting å skjule, sier Egil Johansen, daglig leder i Nord Senja Laks as. Selskapet er under etterforskning for brudd på rapporteringsplikten.
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– DETTE ER IKKE formaliteter. Det står om hele 
næringens fremtid, sier førstestatsadvokat Hans Tore
Høviskeland der han rolig stryker hånden over bordet
i Økokrims møtelokale. Der ligger det et dokument. Det
gjelder en sak mot en av gigantene i norsk oppdretts-
næring: børsnoterte Grieg Seafood. Økokrim mener sel-
skapet har feilrapportert til myndighetene, hatt for dår-
lige systemer og drevet miljømessig uforsvarlig. 

– Dessverre fremstår Grieg-saken som toppen av 
isfjellet. Denne bransjen har i altfor stor grad fått lov til
å kontrollere seg selv, sier Høviskeland, som leder Øko-
krims miljøkrimavdeling.

I forrige uke overtok etaten en annen stor politisak
mot en sentral oppdretter. I mange år har Økokrim
etterforsket og saumfart oppdrettsnæringen. 

Mangehodet troll. Norsk fisk er blitt kalt «et
enormt, svømmende, fornybart oljefond». Oppdretts-
bransjen alene omsetter for over 43,5 milliarder kroner. 
Men det er trøbbel i merdene. Den siste uken har DN
skrevet om russisk kartellvirksomhet i laksenæringen. 
Det er bare ett av mange problemer. For oppdrettslak-
sen rømmer. Den blir syk, får lus, inneholder giftstoffer 
og mangler fôr. 

– Situasjonen er ikke kritisk. Ikke ennå, sier fors-
kningsdirektør Bente Torstensen ved Nasjonalt insti-
tutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes).

– Kravene og kontrollen i bransjen er altfor svak. 
Oppdrettsbransjen skyver problemene foran seg, sier 
Anders Goksøyr, miljøtoksikolog og professor ved Insti-
tutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

– Dette er Norges nest størst næring. På mange måter 
en suksesshistorie, en fantastisk reise ..., sier Jens

Christian Holm, direktør for kyst- og havbruksavdelin-
gen i Fiskeridirektoratet.

– ... men veien til helvete er brolagt med gode hensik-
ter. Forvaltningen av oppdrettsbransjen er fragmentert
og blir ineffektiv. Staten oppfører seg som et mangeho-
det troll, utdyper Holm. 

– Og det kan jeg si, for vi er ett av hodene på trollet.

Fiskefjøset. – Ikke noe tre vokser inn i himmelen, 
fastslo fiskeriminister Thor Listau (H) på en pressekon-
feranse under bransjemessen Aqua Nor i 1985. 

Han fikk æren for at norsk lakseoppdrett gikk fra
smånæring til industri. Stort sett foregikk det ved at
oppdretterne fikk viljen sin. De krevde å få sette ut sta-
dig mer fisk. De fikk lov til å bygge flere og større anlegg. 
De skaffet hjelp fra myndighetene når EU eller USA 
kom med anklager om dumpingsalg av norsk fisk på
verdensmarkedet.

Lenge gikk det bra: Norsk laks – fôret opp på høypo-
tent næring fra havet, stint av sunne omega-3-fettsyrer 
– ble sendt i trailere nedover på kontinentet. Men opp-
drettsnæringen var først og fremst et fiskefjøs – en att-
åtnæring i distriktene.

– Den dimensjonen næringen har fått, var jo utenke-
lig den gangen, sier Leiv Grønnevet, statssekretær i Fis-
keridepartementet på 1980-tallet. 

Snart bredte troen seg: En fremtidig matvarekrise i
verden kunne løses – langs norskekysten. Fiskeriminis-
ter Listau selv var full av optimisme, men advarte også
mot å «miste bakkekontakten».

«Også oppdrettsnæringen må regne med vanskelige
tider. Hvis ikke næringen gjør det, vil jeg kalle det strut-
sepolitikk,» sa han.

STATEN OPPFØRER SEG  
SOM ET MANGEHODET TROLL.  
OG DET KAN JEG SI, FOR VI ER 

ETT AV HODENE 
PÅ TROLLET

Jens Christian Holm
direktør i Fiskeridirektoratet

ETTERFORSKER. 
– Denne bransjen har i 
altfor stor grad fått lov til 
å kontrollere seg selv, sier 
førstestatsadvokat Hans
Tore Høviskeland.

FORELEGG TIL GRIEG. Foto fra et oppdrettsanlegg i Alta som tilhører børsgiganten
Grieg Seafood. Selskapet ble i flere år etterforsket av Økokrim for feilrapportering. En lokal 

produksjonssjef er tiltalt, og selskapet har vedtatt et forelegg på 2,3 millioner kroner.

foto: brian cliff olguin

Voksesmertene

DN Magasinet | 18. januar 2014

| 5

FIKK BESØK. For noen uker siden slo politiet til mot dette anlegget på Senja, der børsnoterte Norway Royal Salmon er hovedeier. Anlegget er ett av flere som nå er i politiets søkelys. – Vi har 
grunn til å tro at aktører i bransjen prøver å gå «under radaren» til myndighetene som skal ettergå opplysningene fra oppdretterne, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

DN Magasinet | 18. januar 2014
4 |

dokumentar

Tekst Harald Berglihn, Lars-Erik Nygaard & 
Reidar Mide Solberg Foto Linda Næsfeldt

Oslo/Senja/Dirdal/Etne

Oppdrettsnæringen omsetter for 43,5 milliarder  
kroner i året, men har store problemer med rømning, 
sykdommer og fôr. Nå vil Økokrim rulle opp hva som 

egentlig foregår i Norges nest største næring.

VOKSE SMERTENE
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Recommending the new cartoon strip 
in newspaper Aften.

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . April 24th, 2014
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Økokrims Hall Fame

Økokrims Hall of Fame

De verste hvitsnippforbrytelsene:  

Gjennom et kvart århundre har de svindlet for flere milliarder kroner 
og lurt hundrevis av personer opp i stry. Én ting har de til felles: De ble 
alle stoppet av Økokrim.

Grove bedragerier, utroskap 
mot egne selskaper og kredi-
torer, momssvindel og bestik-

kelser er stikkordene for de som er 
dømt til de lengste straffene for øko-
nomisk kriminalitet her i landet.

Oversikten i tabell på side 86 er Øko-
krims “Hall of Fame”, de som ble ofre 
for dem som er på listen vil kanskje 
heller kalle den for “Hall of shame”. 
Noen av dem er nærmest blitt lands-
kjente, slik som vannverkssjefen og 
Finance Credit-gutta. Andre har knapt 
noen, bortsett fra ofrene, ivrige pres-
sefolk, politi og rettsvesen, fått med 
seg. 

Under følger en “kavalkade” av de 
største Økokrim-sakene hvor politien-
heten har lykkes i få dømt de tiltalte til 
mer enn fire års fengsel.

Til inkasso
Norgeshistoriens største bedragerisak 
ble avslørt her i Kapital. Ved hjelp av 
en rekke fiffige regnskapstriks blåste 
de to gründerne Trond Kristoffersen 
og Torgeir Stensrud opp egenkapita-
len i inkassoselskapet Finance Credit 
med omtrent en halv milliard kroner, 
noe som gjorde at de fikk låne enorme 
beløp hos bankene på fiktivt grunnlag. 
“Samlet omfatter bedrageriene rundt 
1,5 milliarder kroner, og har så langt 
retten kjenner til ikke sidestykke i 
norsk rettshistorie”, konkluderte 
dommeren i Oslo tingrett med i den 
over 100 lange dommen i 2004. Kristof-
fersen og Stensrud ble solidarisk 
ansvarlig dømt til å tilbakebetale 
rundt 1,2 milliarder kroner i erstatning 
til åtte ulike banker.  Kristoffersen ble 
idømt ni års fengselstraff, men anket 

senere dommen. Da gjenopptagel-
sessaken var oppe tidligere i år, ble 
dommen opprettholdt av Eidsivating 
lagmannsrett, men siden Kristoffersen 
døde i fjor sensommer ble det denne 
gangen ikke utmålt noen fengsels-
straff. Stensrud ble i 2007 dømt til syv 
års fengsel. Den “lave” straffen skyld-
tes at han hadde samarbeidet med 
politiet om å oppklare saken.

Bedro verdens fattigste
De tre brødrene Odd Gunnar Ramfløy, 
Jørn Rune Ramfløy og Peter Aksel 
Nielsen står bak en av Norges verste 
utroskapssaker. Odd Gunnar Ramfløy 
var økonomidirektør i Norges Røde 
Kors da han gav et lukrativt bygge-
oppdrag til sin bror Peter Aksel Niel-
sen (som vokste opp utenfor familien 
og dermed tok et annet etternavn) i 

NORGES STØRSTE BEDRAGERI: Avdøde Trond Kristoffersen (t.v.) og Torgeir Stensrud fikk låne svimlende 1,5 milliarder kroner på fiktivt grunnlag.
foto: ntb scanpix/ terje bendiksby og linn c. olsen

Krim

of 

877/2014Kapital

De største hvitsnippforbryterne: 1)      
August Christian Wilhelm Mohr 2) Mårten Rød 
3) Jan Erik Nilsen 4) Odd Gunnar Ramfløy 5)      
Peter Aksel Nielsen 6) Thor Kristen Tjøntveit 7)      
Birger Østraat

sen anser seg ikke som kriminell, og 
fokuserer heller på alle prosjektene på 
Romerike han har stått i bresjen for 
opp gjennom årene. Norske domstoler 
var som kjent ikke enige med ham. I 
tillegg til fengsel ble han også dømt til 
å tåle inndragning av alle sine eien-
dommer i Sør-Afrika. Så vel levende 
sjiraffer som utstoppede geparder ble 
inndratt.  

Til den mørke siden
Jan Erik Nilsen gikk fra å være en 
hedersmann til å bli en av landets 
største bedragere. Den tidligere politi-
mannen skal ha forledet personer i 
både inn- og utland til å investere pen-
ger i flere av selskapene hans. Nilsen 
lokket blant annet investorer med 
avkastning på opptil 900 prosent. Det 
grelleste tilfellet var da han utnyttet et 

eldre norsk ektepar som sto ribbet 
tilbake etter at den tidligere politi-
mannen lovet ekteparet en sorgløs 
alderdom.  Bedrageriene ble utført på 
et utspekulert vis og var særdeles godt 
planlagt. Han involverte meglere, 
bankdirektører, arkitekter og advoka-
ter for at svindelprosjektene hans 
skulle fremstå med høy troverdighet. 
Høyesterett svarte i fjor med å 

1 2

4

3 5

6 7
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År dømt Navn Kort fortalt Dømt for  Antall år fengsel*** 
2014 Mårten Rød* Utroskap som styreleder i Marine Subsea Grov utroskap og hvitvasking 8
2008 Henry Amundsen Regnskapsfører i taxisvindelsaken Grov skattesvik og regnskapskriminalitet 8
2010 Ivar T. Henriksen Vannverksskandalen på Romerike Grov korrupsjon og grov utroskap 7,5
2013 Jan Erik Nilsen Ekspolitimann som ble bedrager Grove bedragerier 7,5
2007 Torgeir Stensrud Finance Credit-saken Grovt bankbedrageri 7
1997 Birger Østraat Fiktive valutaforretninger Grovt underslag  7
2002 Jarle Kvalheim Mva-svindel på fiskeeksport Momsbedragerier og økonomisk utroskap 7
2004 August Christian Wilhelm Mohr Omfattende bedrageri av banker Grovt bedrageri 6
2007 Ole Bang Mva-svindel ved salg av mobiltelefoner Hvitvasking, grovt underslag og grovt skattesvik 6
2013 Wolfgang Schmitz Stålgrossist med skatteparadisselskaper Grov utroskap 6
2013 Peter Aksel Nielsen Røde Kors-saken Grov utroskap og bestikkelser 6
2010 Odd Gunnar Ramfløy Røde Kors-saken Grov utroskap og bestikkelser 5,5
2003 Haavald Heide Schjerven Bestikkelser fra vannboringsleverandører Grov utroskap og skattesvik 5,5
2013 Thor Kristen Tjøntveit Moms og lånebedrageri i pukkverk  Momsbedrageri 5,5
2013 Knut Stärk-Johansen* Beriket seg selv gjennom selskapet Fortuna Bedrageri, utroskap, hvitvasking og momssvindel 5,5
2013 Frode Trollebø*  Beriket seg selv gjennom selskapet Fortuna Bedrageri, utroskap, hvitvasking og momssvindel 5,5
2013 Ole Zimmermann Børresen* Beriket seg selv gjennom selskapet Fortuna Bedrageri, utroskap, hvitvasking og momssvindel 5,5
2011 Espen Linnerud Svindlet 23 småinvestorer Investeringsbedrageri 5
2013 Tor Johan Stuve Tordenskjold-saken Grovt bedrageri og grov utroskap 5
2002 Atle Hamre Presset eksskipsreder fra Vestfold Pengeupressing 5
2001 Per Yngvar Mathisen Smuglet kjøtt og bedro tollvesenet Grovt bedrageri 5
2013 Johannes Lunde* Underslag og kreditorsvik i eget selskapssystem Grovt økonomisk utroskap 5
2012 Terje Bogen Sponsor Service-saken Grove bedragerier, regnskapsmanipulasjon 
   og investorbedrageri 4,5
1997 Bengt Almgren Spekulerte med meglerhuset og kundenes penger Dokumentfalsk, grovt underslag og grovt bedrageri 4,5
2010 Jørn Rune Ramfløy (nå Meyer-Olsen) Røde Kors-saken Grov utroskap og bestikkelser 4
2014 Petter Hellevik  Tordenskjold-saken Grovt bedrageri og grov utroskap 4
2007 Andres Aagaard Svindlet kommune ved salg av parkeringsanlegg Grovt bedrageri 4
2014 **Avdøde Trond Kristoffersen Finance Credit-saken Grovt bedrageri og grov utroskap,  dokumentfalsk, 
   regnskapsovertredelser og bounndragelse. –

*Dommen er ikke rettskraftig, da den er anket.
 **Trond Kristoffersen ble i 2004 dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for å stå bak norgeshistoriens største bedrageri. Etter at han fikk gjenåpnet saken mot seg,
 ble dommen opprettholdt. Men siden Kristoffersen i mellomtiden var avgått ved døden, ble det ikke ut målt noen fengselsstraff. 
Listen er på langt nær endelig.
*** Både betinget og ubetinget

Økokrims ”hall of fame”

LENGSTE RETTSKRAFTIGE Dom: Regnskapsfører Henry Amundsen som hjalp drosjesjåfører med å snyte på skatten ble dømt til åtte år i fengsel i den 
såkalte taxisvindelsaken. foto: ntb scanpix/hans o. torgersen
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forbindelse med oppføringen av hjel-
peorganisasjonens nye hovedkvarter 
på Grønland i Oslo. Gjennom et nett 
av selskaper og kontoer i skattepara-
dis som Sveits, Jersey og Isle of Man 
overfakturerte de tre søsknene Norges 
Røde Kors for flere titalls millioner 
kroner, noe som ble avslørt gjennom 
en serie artikler her i Kapital fra høs-
ten 2001 og utover. Saken endte til 
slutt med at Økokrim tok ut tiltale 
mot de tre brødrene, som alle ble 
idømt lange fengselsstraffer og en 
klekkelig erstatningssum som har 
vokst til over 45 millioner kroner. 
Ingen av de tre brødrene har imidler-
tid vist hverken evne eller vilje til å 
betale tilbake pengene som de boksta-
velig talt stjal fra potten som var til-
tenkt noen av verdens aller mest tren-
gende. Peter Aksel Nielsen ble idømt 
seks års fengsel for grov utroskap og 
korrupsjon mot Røde Kors. Odd Gun-
nar Ramfløy og Jørn Rune Ramfløy 
fikk hhv. 5,5 og fire år for de samme 
forholdene, mens en controller i Røde 
Kors ble dømt til et kortere opphold 
bak murene.

Ny mann på topp
Tidligere styreleder i oljeserviceselska-
pet Marine Subsea, Mårten Rød, ryk-
ket rett inn på førsteplassen nå i vår i 
vår oversikt over de lengste dommene 
Økokrim har nådd frem med (fordi det 
i Kristoffersens ankesak ikke ble 
utmålt straff).  Rød, som også ble kri-
tisk omtalt her i Kapital på et tidlig 
stadium, ble i Oslo tingrett i mars 
dømt til åtte års fengsel for grov utro-
skap på cirka 155 millioner kroner og 
grov hvitvasking av 75 millioner kro-
ner. En fattig trøst er det kanskje at 
han ble frifunnet for korrupsjon. Dette 
siste punktet blir ikke anket av Øko-
krim, mens resten av sakskomplekset 
fortsetter til lagmannsretten. I 
påvente av en rettskraftig dom der har 
boet etter Marine Subsea fått med-
hold i å ta arrest i Røds villa, hytter, 
aksjer, kunst og biler i Norge. Samlet 
skal boet hittil ha tatt arrest i verdier 
for ca. 40 millioner kroner, mens kravet 
fra boet mot Rød er på hele 116 millio-
ner kroner.

Ligningskontorets mann
Henry Amundsen var regnskapsfører 
for over 300 drosjeeiere i Oslo, og såle-
des selve hovedmannen i den store 
drosjesvindelsaken som herjet hoved-
staden for noen år siden. Amundsen 
ble dømt til åtte års fengsel for grovt 
skattesvik og regnskapskriminalitet. I 
tillegg ble han fradømt retten til å 
drive næringsvirksomhet på livstid og 
til inndragning av 660.000 kroner. Et 
pikant moment i saken var at Amund-
sen tidligere hadde jobbet i mange år 
ved Oslo ligningskontor.

Romerikes velgjører
Ivar T. Henriksen soner på fjerde året 
av en dom på totalt syv og et halvt år 
for grov korrupsjon og utroskap i den 
berømte Vannverksaken. Den var i sin 
tid spektakulær med avsløringer av at 
Henriksen med offentlige midler 
hadde kjøpt seg en viltfarm i Sør-
Afrika. Henriksen, som har passert 76 
år, har søkt om benådning. I et inter-
vju med Romerikes Blad i desember i 
fjor, beskrev han seg da som “utbrukt, 
nedslitt psykisk og fysisk”. Henrik-

tiDENES KORRUPSJONSSAK: Vannverksjefen på Romerike, Ivar T. Henriksen, ble i 2010 dømt til 7,5 års fengsel for både grov korrupsjon og utroskap. 
foto: ntb scanpix/olav urdahl
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HVITVASKING. Norske finansinstitusjoner er pålagt å melde fra dersom de oppdager mistenkelige transaksjoner. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim tar imot hundrevis
av meldinger i året.

Bankene varsler om stadig flere
forsøk på hvitvasking
4.891 mistenkelige transaksjoner er hittil i år meldt videre til Økokrim fra
finansinstitusjonene.

IDA AAMODT-HANSEN
12:48 - 06.11.2014 , Oppdatert: 13:49 - 06.11.2014

Hittil i år har banker, forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner rapportert om

hele 37 prosent flere mistenkelige transaksjoner enn på samme tid i fjor. 

Totalt har de meldt fra om 4.891 slike transaksjoner så langt i år, viser ferske tall fra

Økokrim.

– Det skyldes nok primært at næringen har jobbet med å heve kompetansenivået og

blitt flinkere til å finne effektive metoder for å avsløre forsøk på økonomisk

kriminalitet, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim til E24.

Gjennom hvitvaskingsloven er finansinstitusjonene pålagt å ha et effektivt system for

å forebygge og avdekke hvitvasking. De er også pålagt å melde fra dersom de oppdager

mistenkelige transaksjoner.

LES OGSÅ: Luxembourg skal ha hjulpet storselskaper med å unngå skatt

Kommer til nytte

Rapportene de sender til Økokrim inneholder informasjon om pengespor som kan

være avgjørende brikker i arbeidet med å avdekke kriminalitet.

– Det er ingen tvil om at disse rapportene ofte kommer til nytte i straffesaker, sier

Damslora, og trekker frem som eksempel det store halliknettverket som ble avslørt i

sommer og for tiden er under etterforskning i Oslo Politidistrikt.

– Denne saken ble oppdaget blant annet etter en rapport fra en finansinstitusjon.

Damslora forteller at de ikke ser noen spesielle endringer fra tidligere i metodene de

kriminelle bruker.

– Sakene handler om alt fra økonomisk utroskap og korrupsjon til svindel, ran og - som

denne- om ulovlig prostitusjon.

Ifølge Finans Norge er hvitvaskingsmetodene i kontinuerlig endring og utvikling.

Kriminell virksomhet begås av alt fra enkeltpersoner til organiserte internasjonale

kriminelle miljøer som kjenner det finansielle systemet godt.

LES OGSÅ: Pål Gruben får anke hvitvaskingsdom

Skal forebygge

Hei, kjære E24-leser!
Vi har oppdaget at du blokkerer annonser. Vi i E24 hadde satt stor
pris på om du hvitelister oss slik at vi kan finansiere vår journalistikk
med reklame og fortsette å være en gratis nyhetskilde. SKRU PÅ ANNONSER

!

!

Ved å skru på
annonser, hjelper
du å finansiere
tidkrevende og
viktig journalistikk.

SKRU PÅ
ANNONSER

Ved å skru på
annonser, hjelper
du å finansiere
tidkrevende og
viktig journalistikk.

SKRU PÅ
ANNONSER

Bankene varsler om stadig flere forsøk på hvitvasking - Ditt liv... http://e24.no/privat/ditt-liv/bankene-varsler-om-stadig-flere-f...

1 of 2 09.02.15 10:47

Siri Gedde-Dahl
Oppdatert: 04.nov. 2014 14:31

Økokrim trapper opp kampen
mot arbeidskrim
Lokale politidistrikter skal få mer hjelp i til å etterforske arbeidsmarkedskriminalitet. Det lover Økokrim.

Mange har etterlyst Økokrim sterkere på banen i kampen
mot  den  komplekse  kriminaliteten  som  i  økende  grad
infiltrerer arbeidsmarkedet i bransjer som bygg, anlegg og 
renhold.  Det  dreier  seg  om  svart  arbeid,  trygde-  og
avgiftssvindel,  sosial  dumping,  tvangsarbeid  og
narkotikaomsetning, i godt organiserte nettverk.

Mens politidistrikter som Oslo og Romerike har markert
seg i slike saker de senere årene, har det vært nokså stille
fra  Økokrim.  Etter  at  Riksadvokaten  i  vår  ba  politiet
prioritere denne typen kriminalitet, har det vært et ønske
fra  politihold  at  Økokrim markerer  seg  med noen større
slike saker.

-  Vi  har  bestemt  oss  for  å  trappe  opp  samarbeidet
mellom Økokrims team på miljøkrim, som har mye kontakt
med  Arbeidstilsynet,  og  skatte-  og  konkurranseteamet,
som har mye kontakt mot skatteetaten. I tillegg vil vi øke
bistanden til  lokale  politidistrikter  som etterforsker  denne
typen kriminalitet, sier Nordeng.

Mer samarbeid enn før
Han  forteller  at  Økokrim  i  løpet  av  det  siste  året  har
samarbeidet stadig mer med Kripos om slike saker.

- Vi har godt samarbeid med Kripos. De er for eksempel
gode  på  menneskehandel  og  narkotika.  Vi  er  gode  på
pengespor, og er flinke til å kjøre saker.

Økokrim bistår i disse dager Kripos og politidistriktene i
Lime-saken, der det er snakk om både menneskehandel,
narkotikaomsetning og økonomisk kriminalitet.

I midten av oktober tok Økokrim ut siktelse mot Selvaag
Bolig  og  en  polsk  underleverandør,  et  større  børsnotert
selskap  fra  Polen.  Saken  gjelder  arbeidet  på  det  store

Bjørnåsen-prosjektet på Søndre Nordstrand i Oslo, der det
bygges billige startboliger ved hjelp av moduler fra Polen.

- Det er mistanke om at den polske underleverandøren
har jukset med identiteter og antall arbeidstimer. Dette kan
også ha konsekvenser for skatt og avgift. Selvaag Bolig er
siktet etter byggherreforskriften. Oppdragsgiver har ansvar
for å påse at underleverandøren følger reglene, forklarer
Noreng.

Beleilig gammel sak
Fredag kom tilståelsesdommen i en Økokrim-sak mot en
60-åring fra Kristiansund. Han er dømt for heleri, knyttet til
svart arbeid for 58 millioner kroner i byggebransjen, i tillegg
til momssvindel.

60-åringen  organiserte  en  pool  av  svart  betalte
arbeidere.  Avlønningen skjedde ved at  tomme selskaper
fakturerte for jobben, for så å ta ut pengene kontant.

Virksomheten  stanset  ved  pågripelser  i  2007  og  flere
andre er tidligere dømt i samme sakskompleks. 60-åringen
ble tiltalt allerede i 2008, men stakk av og ble etterlyst via
Interpol. I vår ble han funnet av Interpol i Kenya, der han
levde med falsk identitet,  og i juni hentet hjem til varetekt i
Norge.

60-åringen la deretter kortene på bordet, og fikk en dom
på tre års fengsel. Han ble også fradømt muligheten til å
drive næringsvirksomhet for alltid. Ifølge Nordeng ville det
uten tilståelse vært snakk om fem års fengsel.

- Saken er gammel, men dommen kom beleilig for oss
nå. Det er viktig at retten markerer at man risikerer lange
fengselsstraffer  for  denne  typen  skatte-  og
avgiftskriminalitet, understreker Nordeng.

Kjent, gammel metode
Metoden som er  benyttet  i  det  norsk-svenske nettverket
omkring 60-åringen fra Kristiansund, er den samme som
blir benyttet av de albanske malernettverkene Aftenposten
har omtalt: Svart arbeid skjules ved hjelp av fakturering fra
fiktive underleverandører.

-  Det  er  en  gammel  og  kjent  metode.  Vi  hadde  slike
saker  for  25  år  siden  også.  Forskjellen  nå  er  at
kriminaliteten er blitt mer internasjonal og bedre organisert.
Det er krevende når de tar i bruk falske identiteter, fastslår
Nordeng.

-  Kriminelle nettverk med opprinnelse fra Balkan rulles
nå opp av  i  Norge.  Er  det  også mange nordmenn som
deltar i dette?

- Jeg kan ikke tenke meg at man kan drive kriminelle
nettverk av en viss størrelse i Norge uten samarbeid
med  nordmenn.  Vi  ser  at  nordmenn  ofte  opptrer  i
rådgiverroller og er tilretteleggere, sier Nordeng.

Foreløpig  er  ingen  aktører  i  slike  arbeidskrimnettverk
dømt  etter  den  såkalte  "mafiaparagrafen",  §  60  i
straffeloven,  som  definerer  "organisert  kriminalitet".
Domfellelsene går på heleri, utbytte av straffbar handling.
Men Nordeng tror at også "mafiaparagrafen"  etter hvert vil
komme i bruk mot bakmenn i disse nettverkene.

LES OGSÅ:
Vil nagle edderkopp i nettverk av svarte malere  

 
 
 

Hvor er Økokrim? har mange spurt på seminarer om arbeidsmarkedskriminalitet. Førstestatsadvokat Petter Nordeng varsler at Økokrim nå vil gå tyngre inn i etterforskningen av slike
saker. FOTO: Wiig Charlotte

Lagre artikkelen i leselisten 

Økokrim trapper opp kampen mot arbeidskrim - Aftenposten http://www.aftenposten.no/nyheter/Okokrim-trapper-opp-ka...
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Hawala slaktes av revisor
Finanstilsynet strammer inn på kontantbasert pengeoverføring:

I fjor sendte lovlige hawalabanker hele 661 millioner kroner ut av Nor-
ge. Kapitals undersøkelser viser at brorparten av aktørene får omfat-
tende revisorkritikk og har manglende kontroll med virksomheten. 
Mens Finanstilsynet sier at de har strammet inn tilsynspraksisen, fryk-
ter Økokrim og PST at kriminelle hvitvaskere og terrororganisasjoner 
utnytter den svake kontrollen.

I den nasjonale risikovurdering for 
hvitvasking og terrorfinansiering, 
som ble publisert av Justis- og 

beredskapsdepartementet i mars i år, 
uttrykkes bekymring for at de såkalte 
hawalaaktørene i svært liten grad føl-

ger lovpålagte rapporteringskrav som 
stilles til pengeoverførere. Kapitals 
gjennomgang av aktørenes regnska-
per viser i tillegg at hele 13 av 17 aktø-
rer med tillatelse til å drive slik virk-
somhet har fått kritikk fra revisor på 

grunn av svake rutiner og dårlig kon-
troll med virksomheten, eller at de 
aldri har levert et eneste regnskap. 
Når brorparten av aktørene, nær 80 
prosent, tilsynelatende har store pro-
blemer med å etterleve normale lover 
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fornyelse av tillatelser, er et sentralt 
virkemiddel for å få oversikt og even-
tuelt forhindre at aktører som ikke 
oppfyller offentligrettslige krav får til-
latelse til å drive videre, sier han.

– Opplever Finanstilsynet at man-
glende rutiner og kontroll er et gjen-
nomgående problem for slike aktører?

– Vi registrerer at resultatet av den 
fornyede behandlingen viser at det har 
vært enkelte utfordringer for aktørene, 
medgir Foss.

– Hvordan har Finanstilsynet ført 
tilsyn med slike virksomheter det siste 
året?

– Ved å fokusere på tilsyn gjennom 
den fornyede konsesjonsbehandlingen. 
I tillegg gjennomgås søknader fra nye 
foretak grundig, samt at den halvårige 
rapporteringen fra foretakene følges 
opp. Det anses som sentralt i tilsyns-
arbeidet at aktører som ikke oppfyller 
kravene utestenges fra det regulerte 
markedet.

– Når aktørene ifølge Kapitals gjen-
nomgang i så stor grad har problemer 
med rutiner og kontroll for virksomhe-
ten, er det ikke da også en stor risiko 
for at hvitvaskingsreglene ikke blir 
overholdt?

– Kontroll med betalingsforetakenes 
tiltak mot hvitvasking er en sentral del 
av Finanstilsynets vurdering i den for-
nyede konsesjonsbehandlingen. Tilla-
telsen blir ikke fornyet med mindre 
rutinene er tilfredsstillende, og foreta-
kene viser at disse er tilpasset virksom-
heten og erfaringen de har gjort seg.

– Kommer flere til å miste konsesjo-
nen i løpet av året?

– Finanstilsynet behandler konse-
sjonssaker på enkeltsaksnivå, og det 
anses ikke naturlig å si noe om saker 

som ennå ikke er behandlet, sier Foss.

Ba revisor skjerpe kontrollen
Økokrims Damslora mener at aktører 
som ikke overholder regler og rutiner 
bør avskiltes. – På generelt grunnlag er 
vi av den oppfatning at de aktørene 
som ikke evner å imøtekomme kra-
vene for å drive lovlig skal bli fratatt 

konsesjonen, sier han til Kapital. 
Allerede for ett år siden kunne Kapi-

tal melde om dårlig kontroll i hawala-
bransjen. Aktørenes etterlevelse av 
regelverket var ikke tilfredsstillende, 
hver fjerde aktør var blitt avskiltet, og 
to tredjedeler av foretakene hadde 
aldri levert et eneste regnskap. I fjor 
sommer sendte Finanstilsynet et brev 
til alle regnskapsførere og revisorer 
med slike foretak på kundelisten. For-
målet var å skjerpe kontrollen med 
foretakene. I brevet understreket tilsy-
net at revisor og regnskapsførere med 
slike oppdrag måtte være særlig opp-
merksom på kravene etter hvitvas-
kingsloven, regler og konsesjonsvilkår, 
foretakenes behandling av klientmidler 

samt deres egen rapporteringsplikt til 
Finanstilsynet ved overtredelser som 
kan medføre tilbakekall av konsesjo-
nen, skade selskapets evne til fortsatte 
drift eller medføre at regnskapene ikke 
godkjennes. Ifølge spesialrådgiver Foss 
forventer Finanstilsynet at brevet 
bidrar til bedre kontroll med aktørene.

– Vi har for øyeblikket ikke tall på 

om meldingene fra revisorer om kri-
tikkverdige forhold har økt etter bre-
vet. Revisors bemerkninger om foreta-
kets rutiner og om disse overholdes 
har for øvrig stor betydning for Finans-
tilsynet i vurderingen av om søknader 
skal fornyes, sier Foss.

– Hva må gjøres for å sikre at aktø-
rene får bedre kontroll og rutiner?

– Bevissthetsnivået om det offentlig-
rettslige rammeverket må økes, her-
under må konsekvenser på brudd 
synliggjøres, sier han.

Virksomhet med begrenset tillatelse til 
å drive pengeoverføring er underlagt 
hvitvaskingslovens bestemmelser. Lo-
vens formål er å forebygge og avdekke 
transaksjoner med tilknytning til utbytte 
av straffbare handlinger eller med til-
knytning til terrorhandlinger.

Loven inneholder bestemmelser om 
kundekontroll og slår fast en plikt om å 
foreta nærmere undersøkelser for enten 
å bekrefte eller avkrefte mistanker om at 
en transaksjon har tilknytning til hvitvas-
king eller terrorfinansiering. Dersom de 
nærmere undersøkelsene ikke bidrar til 
å avkrefte mistanken, skal den rapporte-
ringspliktige melde fra om transaksjonen 
til Økokrim.

Hvitvaskingsloven

– Der pengestrømmer går på tvers av landegrenser, 
og hvor hverken sender eller mottager er kjent, 

kan etterforskning bli meget utfordrende.
Martin Bernsen, senior kommunikasjonsrådgiver, PST

Øystein Gravdal

oystein.gravdal@hegnar.no

HAR STRAMMET INN: Finanstilsynet, her ved direktør for bank- og forsikringstilsyn, Emil R. Steffen-
sen, har strammet inn tilsynspraksisen for hawalaaktører som søker fornyet tillatelse. 

Foto: eivind yggeseth
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dette er en lovlig form for bankvirk-
somhet, utgjør manglende rutiner og 
kontroll en åpenbar risiko for misbruk, 
mener Bernsen. – Der pengestrømmer 
går på tvers av landegrenser, og hvor 
hverken sender eller mottager er kjent, 
kan etterforskning bli meget utfor-
drende, understreker han. 

Sven Arild Damslora, som leder 
Økokrims enhet for finansiell etterret-
ning, mener resultatene av Kapitals 
gjennomgang er lite oppløftende og 
sier at manglende rutiner og dårlig 
kontroll medfører en betydelig risiko 
for misbruk av aktørene til kriminelle 
formål. I fjor fikk enheten kun 36 mel-
dinger om mistenkelige transaksjoner 
fra foretak med slik tillatelse, et tall 
som ifølge Damlsora representerer en 
underrapportering gitt kravene i hvit-
vaskingsloven som aktørene plikter å 
følge.

– Kunnskap om, og oppfølging av, 
regelverket er helt grunnleggende for 
at bekjempelsen av hvitvasking og ter-
rorfinansiering skal være effektiv. Når 
det avdekkes at denne gruppen aktø-
rer tilsynelatende har svake rutiner og 
dårlig kontroll generelt, slik Kapital 
har gjort, er det også fare for at oppføl-
gingen av dette regelverket ikke er 
tilfredsstillende. Det medfører selvføl-
gelig en betydelig risiko for at aktørene 
kan bli misbrukt til hvitvasking og 
overføringer av midler knyttet til finan-
siering av terror, sier Damslora. 

Strammere tilsynspraksis 
Totalt har elleve hawalaforetak enten 
fått tillatelsen trukket tilbake, ikke 
fått fornyet tillatelse, eller levert inn 
konsesjonen siden 2011. Kapitals gjen-
nomgang av foretakenes regnskaper 
og revisorrapporter viser at nær 80 
prosent av de 17 hawalaaktørene som 
fremdeles har konsesjon, skjøtter sine 
forretninger uten å overholde vanlige 
krav for å drive næringsvirksomhet.  
Fem av aktørene som har hatt tilla-
telse til å drive pengeoverføring siden 
2011, har aldri levert et eneste regn-
skap. Hele åtte av foretakene med 
konsesjon har fått til dels krass kritikk 
fra revisor for manglende rutiner og 
dårlig kontroll med virksomheten, 
mens bare tre av aktørene har levert 
regnskap uten slike merknader. Kritik-
ken spenner fra manglende kontroll 
med håndtering av klientmidler, forbe-
hold om mangelfull inntektsføring 
uten mulighet til å kunne verifisere om 
alle inntekter er med i regnskapet, til 
mangler ved selskapets interne rutiner 
av en slik karakter at revisor ikke kan 
uttale seg om regnskapet og har valgt 

å trekke seg fra oppdraget.
De fleste av dagens 17 aktører (én er 

ny i 2014) fikk tillatelse under en over-
gangsordning som ble innført i 2010, da 
hawalavirksomhet hverken var regu-
lert eller underlagt tilsyn. Bakgrunnen 
var et ønske om bedre kontroll med en 
bransje som var svært lite transparent 
og i praksis ulovlig.  Finanstilsynets 

Foss forklarer at det under denne ord-
ningen ble stilt lavere krav til aktørene 
for å få søknaden innvilget, men at 
Finanstilsynet har strammet inn kra-
vene når fornyelse av tillatelser nå skal 
vurderes.

– Samtlige tillatelser etter over-
gangsordningen er utløpt, med unntak 
av én. Foretakene må søke på nytt for 
å få fornyet tillatelsen og vil bli vurdert 
på bakgrunn av de ordinære krav som 
gjelder for slik virksomhet. I behand-
lingen legges det stor vekt på tilsynets 
erfaring med foretakene fra prøvepe-
rioden, sier han.

Avskiltet
Av totalt 24 foretak som har fått 
begrenset tillatelse til å drive pengeo-
verføring siden 2011, har fem foretak 
fått tilbakekalt tillatelsen. Ett av ved-
takene er senere omgjort. I tillegg har 
fire foretak frivillig levert inn sine til-
latelser. Pr. i dag har 17 foretak søkt 
om fornyet konsesjon, hvorav tre har 

fått avslag, men klaget på vedtaket.  
Fem er innvilget, mens ytterligere syv 
står i kø for å bli vurdert. Ifølge Foss 
legger tilsynet til grunn en strengere 
praksis enn under overgangsordnin-
gen. Spesialrådgiveren trekker frem 
flere årsaker der Finanstilsynet har 
valgt å trekke tilbake tillatelser. Det 
kan ha vært snakk om overføringer 
som i snitt overstiger begrensningen 
på fem millioner pr. måned, brudd på 
opplysningsplikten til Finanstilsynet, 
kritikk fra revisor, brudd på plikter 
etter hvitvaskingsloven eller brudd på 
konkrete konsesjonsvilkår. 

– At vi nå behandler søknader om 

– Tillatelsen blir ikke fornyet med mindre rutinene er 
tilfredsstillende, og foretaket viser at disse er 

tilpasset virksomheten og erfaringene de har gjort seg.
Tor Runshaug Foss, spesialrådgiver i Finanstilsynet

PST ER BEKYMRET: Politiets Sikkerhetstjeneste, her ved leder Marie Benedicte Bjørnland, mener at 
manglende rutiner og kontroll hos hawalaaktørene er en åpenbar risiko for misbruk 

foto: ntb scanpix/audun braastad
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og regler for selskapsdrift, er det der-
for god grunn til å stille spørsmål ved 
om spesialkravene i hvitvaskingsloven 
blir fulgt av aktørene på et tilfredsstil-
lende vis og om Finanstilsynet er 
strenge nok med aktørene i bransjen.  
Spesialrådgiver i Finsanstilsynet, Tor 
Runshaug Foss, sier til Kapital at 
Finanstilsynet har strammet inn til-
synspraksisen med aktørene, at brudd 
på konsesjonsvilkår skal medføre til-
bakekallelse og at Finanstilsynet har 
instruert foretakenes revisorer for å 
bedre kontrollen med foretakene.

– Bevissthetsnivået om det offentlig-
rettslige rammeverket må økes, her-
under må konsekvenser på brudd 
synliggjøres, sier han til Kapital.

Politiet er bekymret
– Ved å benytte slike systemer for pen-
geoverføringer er det lett å unndra seg 
politiets kontroll og oppmerksomhet. 

Det sier Martin Bernsen, senior 
kommunikasjonsrådgiver i Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST). Hawalaban-
kene er kjennetegnet ved uformelle 
betalingsstrukturer basert på tillit og 
er ifølge den nasjonale risikoanalysen 
velegnede for hvitvasking og terrorfi-
nansiering. Tjenestene er kontantba-
serte, overføringene raske og transak-
sjonene vanskelige å spore. Ettersom 
hawalaoverføringer stor sett går til 
høyrisikoland med svake sentralmak-

ter og sterke ekstremistgrupper, slik 
som Somalia eller Afghanistan, er det 
ifølge rapporten “en forhøyet fare for 
at noen av midlene går til terrorfinan-
siering”. Et kontantbeløp som leveres 
til en funksjonær i Oslo, vil etter kort 
tid dukke opp i en filial på den andre 
siden av kloden, uten bruk av elektro-
niske overføringssystemer eller andre 
sporbare mekanismer. Selv om 

BØR AVSKILTES: – De aktørene som ikke dri-
verlovlig skal bli fratatt konsesjonen, sier Sven 
Arild Damslora i Økokrim på generelt grunnlag.
 foto: andreas fredriksen

Hawala betyr overføring og er betegnelsen på et uformelt verdioverføringssystem bygget 
på tillit. Slike systemer har lange tradisjoner og benyttes over hele verden. Verdioverførin-
ger skjer raskt og presist og brukes ofte der tradisjonell bankvirksomhet ikke er en mulig-
het, men det er også et kulturfenomen. 

Da det nye regelverket i finansieringsvirksomhetsloven om betalingsforetak trådte i kraft 
1. juli 2010, ble det enklere for aktører med slike systemer å oppfylle konsesjonskrav og 
dermed drive lovlig.

Bakgrunnen var EUs betalingstjenestedirektiv, som også gir aktører med tillatelse til å 
drive betalingstjenester i en annen EU- eller EØS-stat adgang til å søke om grenseover-
skridende virksomhet, etablere filialer eller registrere agenter i Norge eller andre EU- og 
EØS-stater. 

Ifølge Finanstilsynet er det totalt 17 foretak som p.t. har søkt om fornyet tillatelse til å 
drive pengeoverføring. Av disse har fem fått tillatelsen fornyet, tre fått avslag, men klaget 
på vedtaket, to har frivillig levert tilbake tillatelsen, mens syv fremdeles er til behandling. 

Ifølge Finanstilsynet gjennomførte aktører med norsk konsesjon transaksjoner for 661 
millioner kroner i 2013. For den enkelte kan samlet transaksjonsbeløp ikke overstige fem 
millioner kroner i måneden. Kapitals gjennomgang viser at flere av aktørene i bransjen har 
dårlig virksomhetsstyring og svake kontroller og har fått kritikk for dette av selskapets 
revisor.

Aktørene har etter konsesjonskravene regnskaps- og revisjonsplikt og må rapportere 
halvårstall til Finanstilsynet. I tillegg må rapporteringskrav under hvitvaskingsloven og til 
Valutaregisteret følges.

Dette er hawala

Dårlig kontroll

Kritikk fra revisor

Ikke levert regnskap

Ingen kritikk

29%
(5 aktører)

47%
(8 aktører)

18%
(3 aktører)

Nye tillatelser

6%
(1 aktør)
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