
A    RIM 



LESESTOFF 



ØKOKRIMS ØKOKRIM-DEFINISJON 

• Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte, lovstridige handlinger 
som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk 
virksomhet som i seg selv er – eller gir seg ut for å være – lovlig.  

• Denne kriminaliteten kjennetegnes ved at den i mindre grad retter 
seg mot enkeltindivider i samfunnet. I stedet rammes økonomiske 
eller ideelle samfunnsinteresser eller store organisasjoner som 
finansinstitusjoner eller industriselskaper.  

• De ordinære individuelle motivene for å anmelde kriminalitet er 
ofte ikke til stede, noe som gjør det vanskelig å oppdage 
forbrytelsen. Sakene er som regel kompliserte, og magler gjerne 
ytre kjennetegn som klart viser at det er snakk om lovbrudd. 
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ØKONOMISK KRIMINALITET 

BEDRAGERI TYVERI MANIPULERING KORRUPSJON 

Forsikring Kunst Konkurs Bestikkelser 

Subsidier Kontanter Bud Fordeler 

Trygd Identitet Konkurranse Beskyttelse 

Kreditt Opphav Data Avgift 

Investering Varer Valuta 

Kredittkort Regnskap 

Lån Innsidehandel 

Skatt Utpressing 

Avgift Faktura 

Toll Hvitvasking 

Underslag Forfalskning 

Verdipapirer 
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TYPETILFELLER 



AKRIM 

«..BRUDD PÅ NORSKE LOVER OM LØNNS- 
OG ARBEIDSFORHOLD, TRYGDE-, SKATTE  
OG AVGIFTSKRIMINALITET ELLER 
ORGANISERT KRIMINALITET SOM 
MINIMALISERER PRODUKSJONS-
KOSTNADENE FOR VARER OG TJENESTER I 
NORGE, OG DERVED UNDERGRAVER 
NORSKE SAMFUNNS-STRUKTURER OG 
VIRKER KONKURRANSEDRIVENDE» 



PLASSERING 

ORG KRIM 

ØKO KRIM 

AKRIM 



KONSEKVENSER 

• Det offentliges inntektsside reduseres 

• Skattemoralen i samfunnet undergraves 

• Det oppstår konkurransevridning i 
næringslivet  

• Kriminelle utkonkurrerer de seriøse aktørene 

VÅR HVERDAG 



• Den danske modellen 

• Den svenske modellen 

• NAV-modellen 
 

 

AKRIM I PRAKSIS 
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Den Svenske Modellen 

LØNN UTBETALES 
MED 300 000,- 

LØNNEN BETALES 
VIDERE MED PÅSLAG, 
350 000,- 



Arbeid 6 uker 

Lønn 66 277kr 

 

Sykepenger 

 5 mnd 

220 925 kr 

Foreldrepenger 
9 mnd 

397 665 kr 

Sykepenger 

 12 mnd 

530 220 kr 

Foreldrepenger 
9 mnd 

397 665 kr 

Dagpenger 

 24 mnd 

699 890 kr 

NAV Modellen 

Betalt skatt og arbeidsgiveravgift (23 856 + 6 760)       30 616,- 

Totalt inntjent                    2 312 643,-                                                          



RUMENERNETTVERKET 



HVA GJORDE OC12? 
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RUMENERNETTVERKET 





TILBAKEKALL AV ANSVARSRETT 
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REGELVERKET 

• Pbl. fjerde del 

– Søknadspliktige tiltak, § 20-1 

– Ansvarlig søker, § 23-3 

– Forskrift SAK 10, § 23-8 

• SAK 10 

– Foretak og tiltaksklasser, kap 9 

– Krav til kvalitetssikring og kvalifikasjoner, kap 10-11 

– Ansvar, kap 12 

– Sentralgodkjenning, kap 13 



 
§ 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for 

oppfyllelse av plan- og bygningsloven  

 (1) Foretak som påtar seg ansvarsrett skal ha rutiner innenfor eget ansvarsområde som sikrer etterlevelse i tiltaket av 
krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Rutiner for kvalitetssikring skal omfatte:  
• rutiner for å identifisere, ivareta, herunder verifisere, og dokumentere oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets ansvarsområde i tiltaket, jf. § 1-2 bokstav d  
• rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon i tiltaket, jf. kap. 12 
• rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg  
• rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 
 
(2) Foretak som søker sentral godkjenning for ansvarsrett skal ha rutiner innenfor eget godkjenningsområde som sikrer 
etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Rutiner for kvalitetssikring skal omfatte:  
• rutiner for å identifisere, ivareta, herunder verifisere, og dokumentere oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets godkjenningsområde, jf. § 1-2 bokstav c, for å sikre at 
alle relevante krav og vilkår oppfylles i tiltaket  

• rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og funksjon, jf. kap. 12  
• rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg  
• rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentagelse av avvik, fra krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven  
• rutiner for å ivareta registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon som 

viser at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt  
• organisasjonsplan, jf. § 1-2 første ledd bokstav e  
• rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- 

og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde  
• rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av kvalitetssikring.  
 

http://dxp.dibk.no/dxp/content/byggesak/10/1/?q=
http://dxp.dibk.no/dxp/content/byggesak/10/1/?q=
http://dxp.dibk.no/dxp/content/byggesak/10/1/?q=


VEDTAK OM FRATAK 

Kommunen kan frata ansvar når foretaket; 

• I vesentlig grad har unnlatt å ivareta sin funskjon 

• Har unnlatt å følge pålegg om reting av avvik mv. 

• Ikke er kvalifisert for oppgaven 

 

Sivilombudsmannen viser til handlemåte klart i strid med 
lojalitetsplikten, og forarbeider viser til brudd på annet regelverk 
som del av helhetsvurdering etter § 6-9 og pbl. § 23-3. 
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Kontroll mot bestemte virksomheter/miljøer 
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MULIGHETSTEORI OM KRIMINELLE MULIGHETER 

Den kriminelle muligheten er én av tre pilarer for å forklare 

kriminelle handlinger. De andre pilarene er motivasjon til å utføre 

handlingen og rasjonalisering eller rettferdiggjøring av handlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulighet 

Motivasjon Rettferdiggjøring 







FALSK ID 



                   


