
Hvilke utfordringer har tjenestesektoren knyttet til 
arbeidsmarkedskriminalitet, og kan vi forebygge det?
Runar Karlsen – fagsjef Sikkerhetsbransjen



Hvilke risikofaktorer finnes det ved 
ansettelser?

VEIEN INN I NÆRINGSLIVET FOR JUKSEREN OG KRIMINELLE/ORG. KRIM.

NYE TRENDER!

� Inn i allerede etablert virksomhet (Offentlig/Privat)
� Innfiltrere – underslår informasjon og verdier.

� Ansettelsesforhold knyttet til mellomleder – leder, Butikksjef, Franchise Overtagelse. 

� Gode resultater, presterer utover det vanlige

� Etablere egen virksomhet
� Har forsøkt å gå inn i allerede etablert virksomhet. 

� Har etablert et nettverk som blir igjen hos tidligere arbeidsgiver.

� I større grad annen tilstøtende kriminalitet involvert. (Hvitvasking etc..)

� Risiko for virksomheten
� Omdømme

� Økonomi
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KRISINO 2013 (Ny høst 2015)

� Farlig ny trend(Kripos)

� Ny trend i kriminalitetsbildet er at mange 
kriminelle synes å ha bevisst strategi inn 
mot næringslivet. 

� De blir ansatt, eller investerer i 
virksomheten. På den måten kan lovlig 
virksomhet bli brukt til kriminalitet. 

HANDEL MED VARER OG TJENESTER 
BRUKES SOM ET VERKTØY FOR Å BEGÅ OG 
SKJULE ORGANISERT KRIMINALITET

� Kriminalitets- og 
sikkerhetsundersøkelsen 2013 (Krisino), 
et utvalg ledere og sikkerhetsansvarlige i 
2000 private og 500 offentlige 
virksomheter har svart på spørsmål. 

� Det er mest fokus på å kontrollere 
referanser. 

� 71 prosent av de private kontakter 
referansene, mens hele 93 prosent av de 
offentlige virksomhetene tar kontakt 
med dine tidligere arbeidsgivere eller 
andre referanser. 
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KRISINO 2013

� Virksomhetene glemmer å 
kontrollere, har ingen rutiner!

� Når det gjelder å sjekke om 
vitnemålene er ekte, glipper det. 

� Nesten halvparten av 
virksomhetene i offentlig sektor 
gjennomfører ekthetskontroll av 
vitnemål, men for private 
bedrifter er det kun 24 prosent 
som ser verdien av det. 
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5 sentrale områder i Europa knyttet til 
organisert kriminalitet!
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Polakker og kriminalitet – særtrekk og spesialisering.(Kripos)

Kriminelle polakker er erfaringsmessig involvert i:

• organiserte butikktyveri(kosmetikk, elektronikk, verktøy )

• grove tyveri fra person på offentlig sted

• grove tyverier og innbrudd fra/i forretninger

• tyveri av båtmotorer

• tyveri av metall/kobber

• Organisert og omfattende smugling(Sigaretter, alkohol og dopingmidler, metamfetamin)

Det som preger kriminalitetsbildet for denne gruppen, er organisert butikktyveri, innbrudd 

og grove tyverier fra person på offentlig sted (lommetyveri). Det er også informasjon om 

bruk av vold og trusler overfor de som er rekruttert til virksomheten, og overfor deres 

familier i hjemlandet.

Kriminalitetsbilde knyttet til Polakker i Norge!



Kriminalitetsbilde knyttet til Litauere i Norge!

� Litauere utgjør en uforholdsmessig stor andel av antall mistenkte, siktede eller domfelte i statistikken.

� Tatt i betraktning at Litauen har ca. 3, 5 mill innbyggere sammenliknet med Polens 38,6 mill. innbyggere 

blir bildet enda tydeligere.

� Litauiske kriminelle nettverk har stor utbredelse, både i Norge og internasjonalt. De samarbeider med 

mange kriminelle aktører, og har en bred kontaktflate i Norge. Enkelte litauiske nettverk er villige til å 

utøve grov vold. Litauiske nettverk knyttes til organisert og alvorlig kriminalitet i Norge.

� Litauisk mafia bruker i stadig større grad fastboende personer for å gjennomføre kriminalitet i Norge. 

� Involvert i produksjon og smugling av syntetiske stoffer(Metamfetamin, dopingmidler..)

� VOLD



Polakker og Litauere samarbeider!

� Litauere og polakker som er etablert i Norge med fast bopel og legalt arbeid, anses 
som viktige fastpunkter for litauiske og polske kriminelle nettverk.

� Markedet for metamfetamin har vokst i Norge, og litauere og polakker er svært 
sentrale, både i produksjon og innføring. (Produksjon i Norge)

� Overrepresentert i forhold knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet, sosial dumping, 
skatteunndragelser, ulovlige arbeidsforhold/arbeidskontrakter med aktører i 
respektive hjemland, tvangsarbeid, svart arbeid, trusler og vold etc….

� Renhold

� Bygg og Anlegg

� Landbruk

� Reiseliv

� Restaurant

� Transport

� Varehandel

� Fiskerinæringen

� Hjemmetjenester

• Utenlandske bander utgjør en vesentlig og voksende del av trusselen, og 

Kripos ser at primært albanske, litauisk og polske kriminelle miljøer får 

innpass i det norske samfunnet.
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Eksempler!

� 2013/2014/2015 LIME

� Fire pågrepet i Lime-butikk, mistenker ulovlig arbeid. 
Utenlandske statsborgere.

� Ryddet varer i butikken da politiet kom. - Dugnadsarbeid, sier 

kjøpmannen. Saken vokser i omfang hele tiden

� Dagbladet 2013: En 48 år gammel renholder og hans 
svigersønn (23) er siktet  i oslopolitiets første store 
menneskehandel-sak med rumenske tiggere. I denne boligblokka 
skal to av dem ha blitt slått, sparket innesperret og tvunget til 
arbeid og tigging.

� 2012 JOKER

� Kopierte bankkortet til 705 kunder.

� Retten finner det bevist at en av mennene oppsøkte en av de 
andre tiltalte, som var butikksjef, og tilbød ham 200.000 kroner 
for å plassere skimmingsutstyr i betalingsterminalen til butikken. 

� Biltema, Tønsberg(2011-12)…..skimmingutstyr plassert i 
butikken, flere hundre bankkort kopiert. Butikken opplevde mer 
enn halvert omsetning de påfølgende månedene.
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Hva sier Kripos om utviklingen?

� De kriminelle driver tung og alvorlig kriminalitet gjennom det som framstår som legal 
forretningsvirksomhet. Nettverkene bruker selskapene til å hvitvaske penger, omsette narkotika 
og utnytte folk til å jobbe under slavelignende forhold. Nå utkonkurrer de lovlydige norske 
forretninger.

� De bruker alt fra bedrageri, skatte- og trygdemisbruk til mer alvorlig kriminalitet som 
menneskehandel, omsetning av narkotika, vold og trusler for å få innpass i det norske 
samfunnet.

� Mafialignende strukturer tar over deler av norsk næringsliv.

� Politiet ikke godt nok rustet til å ta opp kampen.

� Savner forståelse fra politikerne.

Politikere, politi og samfunn må jobbe sammen for å slå tilbake de organiserte 
kriminelle miljøene, sier Eivind Borge i Kripos.

29.05.2015 10



Hvordan sikrer næringslivet seg? (Krisino)
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Arbeidsmarkedskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er:

Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter

og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker

konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Omfatter:

Områder fra menneskehandel og sosial dumping til manglende bokføring av inntekter.

Forslag til konkrete tiltak fra regjeringen ifht. arbeidsmarkedskriminalitet:

� Egen næringslivskontakt i alle politidistrikter. Ansvar koordinere innsats. (Alle aktører)

� Strengere regler, tettere oppfølging, bedre kompetanse offentlige innkjøpere.

� Stille krav til maks antall ledd i en kontrakts kjede. (Underleverandører)

� Krav til lærlinger ved innlevering av tilbud til offentlige virksomheter.

� Nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning.

� Forbedre id-kort-ordning (ordningen med HMS-kort) i bygg og renhold� øvrige

� Skjerpet straffenivå i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.
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Tiltaksplan fra regjeringen!

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring. De som driver 
systematisk i strid med lover og regler ødelegger for hele arbeidslivet. 

Konsekvensene er alvorlige for de enkelte arbeidstakere som berøres, for 
virksomhetene og bransjene og for samfunnet som helhet.

Hovedområder

� Samarbeid med partene i arbeidslivet, treparts bransjeprogrammer.(Offentlig-arbeidsgiver-arbeidstaker.)

� Kontroll og oppfølging gjennom felles operativ innsats mellom politiet, skatteetaten, 
Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater.

� Innkjøp, Seriøse bestillere og leverandører har en nøkkelrolle for å hindre at kriminelle aktører får 
innpass i arbeidslivet.

� Kunnskap, Virksomhetenes og forbrukernes muligheter til å ta informerte valg må styrkes.

� Informasjon, Servicesentre for utenlandske arbeidstakere og nettbasert informasjon som er kjent 
og relevant.

� Internasjonalt samarbeid, Arbeidslivskriminalitet er grenseoverskridende. Styrket samarbeidet 
med tilsyns- og kontrollmyndigheter i andre land er viktig for å oppnå resultater. 
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Er vi uten skyld?????

Flere og flere blir tvunget til å selge sex eller blir utsatt for tvangsarbeid i Norge. - Hva er det med 
oss nordmenn? Alt det gode vi står for i verden - hvorfor bryter vi så enkelt menneskerettigheter 
på hjemmebane, sier en opprørt politioverbetjent Jarle Bjørke.

KIDNAPPET OG VOLDTATT: Dagbladet skrev for to uker siden om hvordan funksjonshemmede ble misbrukt som 
prostituerte i Norge. Vi fortalte historien om hvordan Maria (24) ble lurt fra en spesialskole da hun var 18 år, og 
skulle sendes ut av Litauen som sex-slave. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/DAGBLADET

Hva så med smuglervarer, tyvegods, kjøp av svart arbeid…..hvis vi som samfunn og hver enkelt av oss

ikke tar avstand fra disse "tjenestene" eller "varene" vil vi se en videre utvikling av organisert kriminalitet i Norge. 
Det er ikke amatører som leverer disse "tjenestene" i 2015. 
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Den perfekte kriminelle handling er ikke den 
som aldri blir oppklart.

Den perfekte kriminelle handling er den som 
aldri blir oppdaget.

Spørsmål?
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