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Leder
ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea

ØKOKRIM kan vise til gode resultater for 2014. Vi etterforsker nå flere
nye saker og har en høyere andel domfellelser enn i fjor, og vi har
bidratt betydelig til at politiets inndragningstall er doblet fra 2013.
I tillegg har vi effektivisert saksbehandlingen vår ved at straffesakene våre nå som utgangspunkt behandles digitalt. Målet fremover
er blant annet å bli enda bedre på å ta de riktige sakene og oppnå
enda høyere inndragningstall, og vi ser frem til å dele vår kompetanse med færre og mer robuste økoteam i ny politidistriktsstruktur.

Vi er tilfreds med å ha nådd de fleste viktige
målene for 2014 med god margin, og da spesielt
det at saksbehandlingstiden har gått ned
og inndragningen økt etter en bevisst satsing.

ØKOKRIMs jubileumsår 2014 har vært et godt år, der vi blant
annet har oppnådd en rask gjennomsnittlig etterforskingstid,
startet etterforsking i flere nye saker, hatt en høy oppklaringsog domfellelsesprosent og oppnådd økonomiske reaksjoner på
cirka 1,5 milliarder kroner. I tillegg har vi økt den faglige kontakten
med og bistanden til politidistriktenes økoteam. Vi er tilfreds med
å ha nådd de fleste viktige målene for 2014 med god margin,
og da spesielt det at saksbehandlingstiden har gått ned og
inndragningen økt etter en bevisst satsing. Politiet inndro totalt
195 millioner kroner i 2014, og ØKOKRIM inndro 80 millioner. Det er
bra, men vi må atskillig høyere opp i inndragningsbeløp i tiden
fremover. Kriminalitet skal ikke lønne seg.
ØKOKRIMs trusselvurdering 2015–2016 viser et stabilt bilde
når det gjelder våre ansvarsområder økonomisk kriminalitet og
miljøkriminalitet. Skattesvik, korrupsjon og forurensing er fortsatt
blant de viktigste truslene. I tillegg har arbeidsmarkedskriminalitet – som ble beskrevet for første gang i ØKOKRIMs forrige
trusselvurdering (desember 2012) – blitt en ny viktig trussel. Ar-

beidsmarkedskriminalitet omfatter mange ulike typer kriminalitet,
og et godt samarbeid mellom politi og andre myndighetsorganer
er avgjørende for å bekjempe den «grå økonomien» som finner
sted blant annet i bygg- og anleggsbransjen.
Vi er godt i gang med papirløs saksbehandling og iretteføring
av sakene våre, og ØKOKRIM bidrar også i Merverdiprosjektet og
Domstolsadministrasjonens prosjekter om «digitale aktorater».
Digital saksbehandling gir en mer effektiv og forsvarlig behandling av komplekse straffesaker og gir også bedre oversikt. Vi
ønsker å bli stadig bedre på dette.
Regjeringen foreslår en politidistriktsreform med 12 politidistrikter. Dette kan gi en vesentlig styrking også av politiinnsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Politiet
har i flere år vært et svakt ledd i myndighetenes innsats på
disse områdene. Det er viktig at både omorganisering og
ressurssetting i det nye politiet gir grunnlag for en signifikant
forbedring av denne innsatsen. ØKOKRIM står klar til å ta et
faglig ansvar for dette.
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ØKOKRIM i tall
Stillinger
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Ressurser

Resultater
Enhet

2012

2013

2014

Mill. kr.

137 914’

147 144’

– Hvorav lønnskostnader utgjør:

Mill. kr.

99 795’

– Hvorav driftskostnader utgjør:

Mill. kr.

Årsverk (ansatte per 31. desember)2)

Antall

Budsjett (hjemlet tildeling per 31. desember)*

Nøkkeltall

Enhet

2013

151 687’

Domfellelse i rettskraftige avgjørelser

%

95

66

94

103 608’

112 579’

Oppklaring

%

89

77

88

36 003’

43 267’

38 245’

Rettssaker
(tingrett, lagmannsrett, Høyesterett)

Antall

41

33

28

139

141

144
Rettskraftige avgjørelser

Antall

33

48

31

Rettskraftige økonomiske reaksjoner

Mill. kr.

29

119

1 575**

Påtalevedtak (positive)

Antall

32

23

41

Nye sakskompleks

Antall

15

20

25

Sakskompleks under etterforsking

Antall

15

21

25

Saksbehandlingstid

Dager

365

499

248

Bistandssaker

Antall

46

48

57

Meldinger om mistenkelige transaksjoner

Antall

4 026

4 272

5 795

2012

2014

* Øremerkede midler er ikke medregnet.

75 %

Lønnskostnader

25 %

Driftskostnader

** Tallet inkluderer idømt erstatning etter gjenåpning og ny rettskraftig dom i Finance Credit-saken.
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BOKMÅL: Sist endret sommer 2014, skatt og avgift har blitt til skatteteamet

Organisasjon

ØKOKRIM-sjef
Ass. ØKOKRIM-sjef

Seksjon for
fagstøtte og
-utvikling

Avdeling I

Konkursteamet

Avdeling II

Korrupsjonsteamet

Avdeling III

Utbytteteamet

Sekretariat

Miljøkrimavdelingen

Enheten for
finansiell
etterretning

Dataavdelingen

Miljøkrimsekretariatet

EFEsekretariatet

Dataetterforsking

EFE-desken
Miljøkrimteamet

Skatteteamet

Skatte- og
konkurranseteamet

Bedrageri- og
korrupsjonsteamet

Hvitvaskingsteamet

Data/drift
Analyseteamet

Admin.avdelingen
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Personalog lønnsseksjonen
Straffesaksseksjonen

Verdipapirteamet

Bistandsteamet

Drifts- og
sikkerhetsseksjonen
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Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . 29. okt 2014

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . 9. jan. 2014

Amerikansk avklaring i internasjonal korrupsjonssak, med
hyggelig takk til ØKOKRIM sec.gov/News/PressRele...
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Internasj skattesaker: Fra info-utveksling på
anmodning til automatisk infoflyt. Framskritt!
#FATCA #CRS
regjeringen.no/nb/dep/fin/pre...
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Internasjonalt samarbeid i saker
Kartet viser de landene vi har samarbeidet med om kjente saker i 2014. Det vil si saker under
etterforsking som er kjent i mediene, i tillegg til påtalevedtak og dommer.
Fargene på kartet viser hyppigheten og omfanget av samarbeidet.
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Noen ØKOKRIM-saker fra 2014
Måned

Sak

Mars

Lagmannsretten dømte en av de to hovedmennene i Finance Credit-saken, Trond Kristoffersen,
for samtlige forhold som var omfattet av tiltalebeslutningen. Saken var den siste av ØKOKRIMs såkalte
«ankesilingstilbakevirkningssaker».

Mars

Tingretten dømte en tidligere styreleder i Marine Subsea AS til åtte år i fengsel for grov utroskap mot
selskapet på cirka 155 millioner kroner og grov selvvask på 75 millioner kroner. Domfelte har anket
dommen.

April

Aker ASA vedtok bot og inndragning av et samlet beløp på 51 millioner kroner for innsidehandel
og brudd på taushetsplikten.

Mai

Rederiet Klaveness vedtok bot og inndragning av et beløp på 22 millioner kroner for korrupsjon.
Saken gjaldt utbetaling av bestikkelser til en høytstående beslutningstaker i Bahrain i 2003 og 2004.

Juli

Tingretten frifant tre selskaper i Transocean-konsernet og tre skatterådgivere for anklager om skatte
svik. ØKOKRIM har anket deler av dommen.

September

En samordnet aksjon ble gjennomført mot over 20 Lime-butikker på Østlandet i et samarbeidsprosjekt mellom politi og kontrollorgan om arbeidsmarkedskriminalitet. ØKOKRIM leder etterforskingen av
pengestrømmene.

September
– oktober

En pågående sak i et ulveprosjekt med Hedmark politidistrikt. En mann ble dømt til 16 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt vekk en skutt ulv i september. I oktober kom tiltaler mot seks personer for
ulovlig ulvejakt. Sistnevnte sak går for retten i mars 2015.

November

Tingretten dømte en mann til tre års fengsel, permanent tap av retten til å drive næringsvirksomhet og
inndragning av 3,5 millioner kroner. Saken gjaldt grov hvitvasking i bygg- og anleggsbransjen av cirka
58 millioner kroner. Mannen tilstod forholdene og fikk derfor redusert straff.
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Fra venstre: Hans Tore Høviskeland og Tarjei Istad. (Foto: Tore Letvik, Juristkontakt).
Til høyre: tildelingsbrevet fra IAP.
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Internasjonal pris
for Vest Tank-saken
To av ØKOKRIMs statsadvokater mottok den internasjonale prisen
«IAP Prosecutor of the Year Award 2014» for Vest Tank-saken. Det
er første gang Norge har mottatt denne prisen. Vest Tank-saken
er den hittil mest omfattende og alvorlige miljøsaken politi- og
påtalemyndigheten i Norge har etterforsket og ført for retten, og
IAP (International Assosciation of Prosecutors) vektla sakens
alvor og det at den også har betydning utenfor Norges grenser.

Vest Tank-saken har vært et stort, krevende og langvarig prosjekt,
og det har vært jobbet meget godt. Jeg synes absolutt at Høviskeland og Istad fortjener denne prisen. Den er også en anerkjennelse av en ordning hvor statsadvokaten er aktivt tilstede under
etterforskingen, målretter saken mot det som skal presenteres for
domstolen, og lærer seg saken etter hvert som den utvikler seg.
Dette er helt nødvendig for å få til en skikkelig håndtering av de
største og vanskeligste straffesakene, slik jeg ser det. Slik sett er
prisen også en anerkjennelse av ØKOKRIM-modellen.
ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea
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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.
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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.
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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.
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så fall kan handlingen
en sammenheng ville
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Foretaksstraffen har en supplerende funksjon til det
personlige straffansvaret og er et ”kanalternativ”.

Håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv

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

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
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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.

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.

Trond Eirik Schea, sjef Økokrim, om foretaksansvar
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 overtredelsen ikke kunne forebygges, men hvor ansvar
allikevel ilegges. Videre kan det trekkes ut noen
elementer i domstolenes praktisering av forbyggingsmomentet, som etter mitt syn gir en viss veiledning, 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:

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.

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)

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.

• Organisering, opplæring, oppfølging og
kontroll tilpasset 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.

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”.

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)

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”.

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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Trond Eirik Schea, sjef Økokrim, om foretaksansvar
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 overtredelsen ikke kunne forebygges, men hvor ansvar
allikevel ilegges. Videre kan det trekkes ut noen
elementer i domstolenes praktisering av forbyggingsmomentet, som etter mitt syn gir en viss veiledning, 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 tilpasset 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.

Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . 28 mai 2014

Ser fram til #antikorrupsjonskonferansen i Oslo 11. og 12. juni!
God info på hjemmesiden antikorrupsjonskonferansen.no
@antikorrkonf

Antikorrupsjonskonferanse
ØKOKRIM ser på foretaksintern korrupsjonsforebygging som viktig. I
den sammenheng arrangerte ØKOKRIM sammen med Transparency International Norge og advokatfirmaet Selmer for første gang
Antikorrupsjonskonferansen i 2014.

Faksimile av 2. utgaven av «Beskytt din virksomhet – Håndbok
i antikorrupsjon for norsk næringsliv» av Transparency
International Norge.
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Politiets inndragningstall
Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . 1. jul. 2014

ØKOKRIMs inndragningstall
Trond Eirik Schea @TrondEirikSchea . 25. jan. 2014

Også Storbritannia har vansker med å få til effektiv
inndragning av utbytte. Riksrevisjonsrapport med god
metodikk nao.org.uk/report/confisc...

Inndragning gjør kriminalitet mindre lønnsomt.
I 2014 ble det inndratt dobbelt så mye fra de
kriminelle som året før.

I 2014 ser vi en klart positiv utvikling i inndragningstallene. Det
totale inndragningsbeløpet i straffesak ligger nå godt over det
dobbelte fra i fjor og utgjør i år 195 millioner kroner. ØKOKRIM
stod for 80,8 millioner kroner. Men vi skal bli enda bedre.

Et viktig virkemiddel for å bekjempe profittmotivert kriminalitet er
å frata de kriminelle utbyttet av den straffbare handlingen. Dette
skjer blant annet gjennom inndragning i straffesak. Til tross for at
inndragningsreglene i straffeloven stiller krav om at utbytte skal
inndras, har inndragningstallene vært for lave sett i forhold til det
antatte omfanget av kriminaliteten. Dette skyldes at pengesporetterforsking krever særskilt kompetanse, men også at man har
vært for lite flinke til å sikre verdier tidlig i etterforskingen.
Tallet doblet
For 2014 ser vi en klart positiv utvikling i inndragningstallene.
Det totale inndragningsbeløpet i straffesak ligger nå på godt
over det dobbelte av i fjor og utgjør 195 millioner kroner. ØKOKRIM
stod for 80,8 millioner kroner. Tallet reflekterer dels at vi har hatt
noen enkeltsaker med høye inndragningskrav, men også at vi har

Endelig stiger samlet inndragningsbeløp - men antall utbytteinndragninger må fortsatt kraftig opp
STRASAK-tall T1
politi.no/vedlegg/lokale...

Inndragning
hatt en klar strategi for å øke inndragningen, både i ØKOKRIM og
i politidistriktene.
Som en del av strategien har Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM i 2014 stanset 23 mistenkelige transaksjoner
som samlet beløp seg til cirka 200 millioner kroner. Dette legger
grunnlag for fremtidig inndragning.

For ØKOKRIM er det en viktig målsetting å oppnå inndragning
av utbytte i alle saker og på den måten som er mest mulig effektiv
i hver enkelt sak. I den sammenheng vil det fremover være aktuelt
både å utvikle samarbeidet med kontrolletatene og å arbeide for
å utvikle måltallene slik at de på en bedre måte reflekterer faktisk
oppnådde resultater.

«Usynlig» inndragning
Inndragningstallene gir imidlertid ikke noe fullgodt bilde av hvilke
verdier de kriminelle rent faktisk fratas i forbindelse med etterforsking av straffesaker. Tilbakeføring av verdier til de rettmessige
eierne og erstatningskrav fra fornærmede er eksempler på sentrale
virkemidler som også innebærer en fratakelse av utbytte og slik sett
en nullstilling av den kriminelles økonomi. Krav fra ligningsmyndighetene og andre kontrollmyndigheter vil ha samme effekt. Utbytte
fratatt på denne måten kommer ikke til syne i inndragningsstatistikken. I tillegg kommer tilfellene der verdiene som inndras er tungt
beheftet, slik at tallene i statistikken over faktisk inndratte midler
fremstår som ubetydelige. Også i slike tilfeller har imidlertid selve
fratakelsen av utbytte – eksempelvis ved at man ikke får beholde
en villa, en hytte eller en luksusbil – en svært viktig signaleffekt,
som ikke bare påvirker de kriminelle miljøene, men også er i tråd
med den alminnelige rettsoppfatningen i befolkningen for øvrig.

Utbytteteamet
ØKOKRIMs utbytteteam bidrar med generelle kompetansehevende
tiltak, etterforskingsbistand og rådgivning i enkeltsaker på dette
området. Utbytteteamet har også en funksjon som nasjonalt kontaktpunkt i Carin-nettverket, et internasjonalt nettverk bestående
av politi- og påtalemyndigheter fra over 50 land. Nettverket har
som formål å lette arbeidet med inndragning over landegrensene.
I tillegg har ØKOKRIM stått for to skriftlige arbeider om inndragning og finansiell etterforsking; første gang ved utgivelsen av en
bok i 2003 og senest ved en praktisk veileder i 2012. I kjølvannet
av den siste veilederen har inndragning vært tema for flere av de
årlige seminarene som ØKOKRIM arrangerer for politidistriktene
og økoteamene. I tillegg til ønsket om å heve kompetansen, har
målet med dette arbeidet vært å få politiet og påtalemyndigheten
til i større grad å fokusere på inndragning allerede i en tidlig fase
av arbeidet med en straffesak.
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Landsrapporten fra FATF
utgitt desember 2014. Den
finner du på FATFs hjemmesider under «Documents»
(www.fatf-gafi.org/).

Norway
Mutual Evaluation Report
December 2014

Mistenkelige transaksjoner
Rapporteringen av mistenkelige transaksjoner til Enheten for
finansiell etterretning (EFE) i ØKOKRIM gikk opp med 40 prosent
i 2014. Økningen skyldes hyppigere rapportering fra banker og
betalingsformidlingsforetak. Vi antar at hovedforklaringen er
det dokumentbaserte hvitvaskingstilsynet som Finanstilsynet
gjennomførte overfor denne gruppen rapporteringspliktige i 2013.

EFE har nylig gjennom prosjektet «Norge Rundt»
besøkt 23 politidistrikter og en rekke lokale banker.
Det har ført til større kunnskap om finansiell
etterretning hos førstnevnte og flere, kvalitativt
sterkere MT-rapporter fra sistnevnte.

Enheten for finansiell etterretning (EFE) har gjentatte ganger
uttrykt bekymring for betalingsforetakenes varierende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Økningen på 40 prosent fra
4272 til 5795 MT-rapporter (rapporter om mistenkelige transaksjoner) i 2014 skyldes i stor grad at én større aktør nesten
har tidoblet sin rapportering i forhold til fjoråret. EFE er av den
oppfatning at årets rapporteringstall i større grad enn tidligere
avspeiler det reelle antallet mistenkelige transaksjoner fra denne
bransjen. Rapporteringen fra forhandlere av gjenstander har
sunket gradvis de siste åtte årene og fortsatte nedgangen i
2014. Rapporteringen fra forsikringsselskaper gikk også ned
med 31 prosent i 2014.
«Frysing» av transaksjoner
EFE har gjennom hvitvaskingsloven anledning til å stanse mistenkelige transaksjoner, og i 2014 ble det stanset transaksjoner
til en verdi av totalt 191 millioner kroner. I noen av tilfellene ble
beslutningen om å stanse transaksjonen opphevet og midlene
frigitt, mens den i de fleste tilfellene ble tatt i beslag eller sikret som
følge av at det ble åpnet straffe- eller forvaltningssaker. Frysing av
transaksjoner øker inndragningspotensialet for politi- og påtale-

myndigheten, noe som både er allmennpreventivt og forebyggende.
Siden høsten 2012 har EFE gjennom prosjektet «Norge Rundt»
besøkt 23 politidistrikter. Formålet har vært å øke kunnskapen om
og bruken av finansiell etterretning. Under besøkene har man gitt
generell informasjon om finansiell etterretning og informert om
konkrete personer og organisasjoner i politidistriktene. Som en
del av prosjektet har man også besøkt en rekke lokale banker og
gitt tilbakemeldinger på rapporteringen, noe som i etterkant har
ført til flere og bedre MT-rapporter.
Ros til ØKOKRIM
Det norske hvitvaskingsregimet har vært under evaluering av det
internasjonale organet Financial Action Task Force (FATF) i 2014.
ØKOKRIM og EFE får generelt sett god omtale for sitt analyseog etterlevelsesarbeid av FATF. Det rettes imidlertid kritikk mot
manglende overordnet koordinering av tiltak som ulike norske
myndigheter gjør mot hvitvasking. FATF mener at den manglende
koordineringen gjør tiltakene mindre effektive enn de bør være.
Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet
har i kjølvannet av denne kritikken utformet tiltak for å styrke
koordineringen av kampen mot hvitvasking.
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ØKOKRIM mener
I 2014 hadde ØKOKRIM 34 generelle utspill i mediene. På de neste sidene finner du et lite utvalg:

Økokrim-sjefen vil ha færre politidistrikter - Aftenposten

Aftenpostens nettavis 1. januar 2014

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Okokrim-sjefen-vil-h...

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

Økokrim-sjefen vil ha færre
politidistrikter
Færre politidistrikter vil styrke kampen mot økonomisk kriminalitet. Dagens 27 «økoteam» fungerer ikke bra nok, mener
Økokrim-sjefen.
Siri Gedde-Dahl
Oppdatert: 01.jan. 2014 14:05

Lagre artikkelen i leselisten
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

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.
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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
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dokumentar

FISHY BUSINESS
Juks, epidemier og manko på fôr. Forskere,
fagfolk og Økokrim mener den norske
oppdrettnæringen er truet.

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.

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.

– DETTE ER IKKE formaliteter. Det står om hele
næringens fremtid, sier førstestatsadvokat Hans Tore

Christian Holm, direktør for kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.
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I Norge spredte bekymringen seg. Hva om noe tilpåstander med fakta om hva norsk laks inneholder og
hva anerkjente forskere konkluderer med. De er tydelige
svarende skjedde i norske fjordarmer? Også her til

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

DN Magasinet 18. januar 2014
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Økokrims HallofFame
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.

2

1

LENGSTE RETTSKRAFTIGE Dom: Regnskapsfører Henry Amundsen som hjalp drosjesjåfører med å snyte på skatten ble dømt til åtte år i fengsel i den
foto: ntb scanpix/hans o. torgersen
såkalte taxisvindelsaken.

Økokrims ”hall of fame”

foto: ntb scanpix/ terje bendiksby og linn c. olsen

G

rove bedragerier, utroskap
mot egne selskaper og kreditorer, momssvindel og bestikkelser er stikkordene for de som er
dømt til de lengste straffene for økonomisk kriminalitet her i landet.
Oversikten i tabell på side 86 er Økokrims “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 landskjente, slik som vannverkssjefen og
Finance Credit-gutta. Andre har knapt
noen, bortsett fra ofrene, ivrige pressefolk, politi og rettsvesen, fått med
seg.
Under følger en “kavalkade” av de
største Økokrim-sakene hvor politienheten har lykkes i få dømt de tiltalte til
mer enn fire års fengsel.
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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 egenkapitalen 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. Kristoffersen 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 gjenopptagelsessaken 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 fengselsstraff. Stensrud ble i 2007 dømt til syv
års fengsel. Den “lave” straffen skyldtes 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 byggeoppdrag til sin bror Peter Aksel Nielsen (som vokste opp utenfor familien
og dermed tok et annet etternavn) i
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NORGES STØRSTE BEDRAGERI: Avdøde Trond Kristoffersen (t.v.) og Torgeir Stensrud fikk låne svimlende 1,5 milliarder kroner på fiktivt grunnlag.
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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.

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

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

SKRU PÅ
ANNONSER

SKRU PÅ
ANNONSER

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

Økokrim trapper opp kampen
mot arbeidskrim
Siri Gedde-Dahl

4.891 mistenkelige transaksjoner er hittil i år meldt videre til Økokrim fra
finansinstitusjonene.

Oppdatert: 04.nov. 2014 14:31

Lagre artikkelen i leselisten

Mer samarbeid enn før

1

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
ofBolig
2 og en polsk underleverandør, et større børsnotert
selskap fra Polen. Saken gjelder arbeidet på det store

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

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.

SKRU PÅ ANNONSER

http://www.aftenposten.no/nyheter/Okokrim-trapper-opp-ka...

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
skatteog
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

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

09.02.15 10:48

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

Aftenpostens nettavis 4. november 2014 og E24 6. november 2014

Økokrim trapper opp kampen mot arbeidskrim - Aftenposten

Finans

Hawala slaktes av revisor
I fjor sendte lovlige hawalabanker hele 661 millioner kroner ut av Norge. Kapitals undersøkelser viser at brorparten av aktørene får omfattende revisorkritikk og har manglende kontroll med virksomheten.
Mens Finanstilsynet sier at de har strammet inn tilsynspraksisen, frykter 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 føl66
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ger lovpålagte rapporteringskrav som
stilles til pengeoverførere. Kapitals
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