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Økonomisk kriminalitet vs korrupsjon

Avgrensinger

Hvitvasking
• Enhver transaksjon som bidrar til å skjule 

opprinnelsen til midler som stammer fra en 
kriminell handling, anses som hvitvasking. 

Korrupsjon
• Gi, tilby, kreve, motta eller aksepterer et tilbud 

om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen 
av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.

• Påvirkningshandel omfattes av begrepet.

Anti-korrupsjon
• Adekvate tiltak som skal forhindre og avdekke 

korrupsjon, basert på fastsatte prinsipper, 
forventninger og «lovkrav». 

Sanksjoner
• Ilegges av Internasjonale organer (FN/EU) mot 

land, selskaper og personer.
• Politisk virkemiddel – Formålet er å strupe 

økonomisk virksomhet for å få de sanksjonerte til å 
endre handlemåte.

Økonomisk kriminalitet
• 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.



Sensitivitet: Begrenset
2

Hvorfor er dette viktig å aktivt motvirke illegal 
virksomhet tilknyttet egen eiendom? 

«Dine handlinger gjør deg til den du er»

• Kriminalitet kan ha mange ofre, blant annet gjennom menneskehandel og bedrageri. 
• Hvitvasking kan redusere tilliten til finanssystemet og finansiell stabilitet. 
• Useriøse aktører kan få fotfeste og påvirke konkurransevilkårene i konkrete 

bransjer. 
• Svart økonomi kan undergrave velferdsstaten og tilliten til demokrati. 
• Prisutvikling på eiendom i geografiske områder kan påvirkes.

• FNs Global Compact, Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for 
korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

• FNs bærekraftmål 16.5: Vesentlig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former.
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Hva om…..

• Konkurshistorikk?
• Eierens identitet holdes skjult?
• Kontaktpersonen har ikke formell rolle?
• Selgeren har nære forbindelser til 

politikere?
• Forbindelser til kjente kriminelle?
• Kjøpesummen skal innbetales til andre 

enn din avtalepart?
• Selgeren ønsker ikke å legge frem 

dokumentasjon?
• Selgeren har benyttet leverandører som er 

anklaget for arbeidslivskriminalitet?
• Leietaker driver næring i en risikobransje?
• Leietaker oppgraderer eiendommen ved 

bruk av «svart» arbeid?

Bruk av eiendom til å utføre bedrageri har 
vist seg å være lukrativt i Norge

Eiendomsmarkedet er egnet for hvitvasking av 
utbytte fra kriminalitet

Manipulasjon av eiendomsverdier

Bruk av profesjonelle medhjelpere

Skatte- og avgiftsunndragelser
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Problemstilling

Er eiendomsbransjen like opptatt av å 
aktivt tilby eller kreve dokumentasjon på 
hvem som har utført tiltak på eiendommer 
som omsettes i markedet? 

Bokføringsloven krever at næringsdrivende 
aktivt tilbyr kunden salgskvittering ved 
kontantsalg.
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Brukererfaringer over litt tid….

Verden endrer seg. Også forventningene til profesjonelle parter. Som gårdeiere

Utfordringene er også i vår bransje. Oppdage? Forebygge? Begge deler

Eiendomsbransjen som
• Transaksjonspart (erverv / avhendelse)
• Utleier 
• Innkjøper av tjenester til virksomheten og driften

Vi har tenkt og prøvd ulike ting over tid; ikke alltid enkelt, men alle skritt i riktig retning 
går faktisk i riktig retning
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Noen av arbeidsverktøyene
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Hva?

Utdrag fra KLPs «Anti – korrupsjonsprogram»
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Noen utvalgte eksempler 

• Transaksjonsundersøkelser
• Under aktive leieforhold

• Hvem er egentlig i lokalene?
• Hvor kommer husleiepengene egentlig fra?

• Innkjøp til eiendomsdriften 
• Leverandør – når leietagerne 

undersøker oss
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Kjenn din kunde / leverandør / forretningsforbindelse….

…er i tiden….

Burde vår bransje ha noen 
«bransjeføringer»? Bransjestandard?

Kan standard kontrakter for 
transaksjoner og utleie skape klare 
forventninger?
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Hvilke sanksjoner kan man som bedrift/ansatt 
møte?

Eksempler på «isfjelleffekt»

- Påstander om korrupsjon 
- Negative medieoppslag
- «Støy» i egen organisasjon
- Tidsbruk
- Revisjoner
- Gransking
- Arbeidsrettslige konsekvenser
- Opphør av avtaler
- Forretningsforbindelser trekker seg
- Kritikkverdige forhold/lovbrudd
- Etterforskning
- Utelatelse fra konkurranser



• Etablert 1993, sekretariat i Berlin, 
avdelinger i over 100 land

• Etablert i Norge 1999

• Sprer kunnskap om 
skadevirkningene av korrupsjon

• Samarbeider med myndigheter, 
næringsliv og sivilsamfunn om å 
utvikle og iverksette effektive tiltak 
for å bekjempe korrupsjon

• Partipolitisk uavhengig, 
medlemsbasert, non profit forening



Verktøy



https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/Okonomisk-
kriminalitet/risikovurdering.html

Eksempel DNB – åpenhet risikovurdering

Risikovurdering 2020
«Vi offentliggjør vår risikovurdering for å legge 
til rette for mer åpenhet rundt arbeidet vi gjør 
for å bekjempe økonomisk kriminalitet. 
Grunnlaget for risikovurderingen er i hovedsak 
en gjennomgang av utvalgte eksterne kilder. 
Vurderingen er også basert på faktiske forhold, 
erfaringer og innsikt fra DNB virksomhet.»

GRUNNLAGET: RISIKOVURDERING

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/Okonomisk-kriminalitet/risikovurdering.html


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-foreslar-mer-effektive-
regler-mot-korrupsjon/id2860270/

Høivik-utredningen

«Høivik foreslår å gjøre det tydeligere i loven 
at også indirekte korrupsjon ved bruk av 
mellomledd er straffbart. 
Han foreslår også at større virksomheter skal 
ha egne retningslinjer for 
antikorrupsjonsarbeid.»

FREMOVER: STØRRE VEKT PÅ FOREBYGGING



TIS UNDERSØKELSE

• Hvitvasking avdekket i 
eiendom i storbyområder

• Er Oslo annerledes?
• Hvilke indikasjoner 

finnes?
• Hvordan redusere evt

risiko?
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DATAGRUNNLAGET

Alle eiendommer på Aker brygge, Tjuvholmen, 
Sørenga og Bjørvika
4270 eiendommer i alt
• 2866 er eid av fysiske personer
• 1404 er eid av juridiske personer (selskaper)

Av disse har vi kodet informasjon om: 
• 82 prosent av eierskapene til juridiske personer (116 

selskaper)
• 3 prosent av eierskapene til fysiske personer (137 

eierskap med tilknytning til utlandet) 



EIERSTRUKTUR
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INDIKATORER & FUNN
• Eierskap i skatteparadiser: Betydelig innslag, 46 prosent 

av eiendommer som hører til selskaper
• Eierskap i høyrisikoland for korrupsjon: Stort innslag, 45 

prosent av alle eierskapene til selskaper er registrert i 
land med høyt korrupsjonsnivå

• Skjult eierskap og stråmenn: 42 prosent av eierdommene 
som tilhører selskaper har komplisert eierstruktur

• Enkeltpersoner med risikoprofil: Ingen oligarker eller 
PEPs, men enkelte med tilknytning til kriminalitet blant 
fysiske personer og selskaper



Compliance - regeletterlevelse
v/advokat Preben Haugmoen Mo

Mob: 93490847

E-post: preben.mo@foyen.no



Compliance for næringseiendom 

Internt regelverk
Retningslinjer - hvorfor, 
og hva skal dette omfatte? 
Korrupsjon, etikk, varsling 
veiledning?

Prosedyrer for oppføling 
av compliancearbeidet

Konsekvenser av manglende 
compliancearbeid

Omdømmetap, økonomisk 
tap, straffeforfølgning, bøter  
utestengelse fra kunder og 
offentlige aktører

Regelverk med relevans for 
compliance?

• Aksjelovens regler

• Internkontrollforskriften

• Reglene om offentlige 
anskaffelser 

• Regler om ansvarlig 
næringsliv og 
menneskerettigheter

• Personvern, GDPR

• Miljø

• Hvitvasking

• Arbeidsrett og 
Byggherreforskriften

• Straffeloven med 
korrupsjonsbestemmelser

• FCPA

• Bribary Act

• FNs konvensjon mot 
korrupsjon

Implementering i 
virksomheten

I praksis: Ha systemer for 
opplæring for å sørge for 

kontinuitet og faktisk 
etterlevelse

Rapportering og 
evaluering. Virksomheten 

må ha et system for å 
rapportere til ledelsen på 
compliancearbedet som 

utøves, herunder evaluere 
arbeide, rapportere på 
brudd og endringer og 
tilpasninger i internt 
regelverk, hvordan 

implementeringen gjøres 
mv

Kartlegge sentrale 
regler for 
virksomheten

Analysere
risikofaktorer for 
virksomheten.

Tiltak – identifisere tiltak 
for å motvirke at 
risikofaktorer slår til

Konsekvenser av godt 
compliancearbeid

Redusert risiko for lovbrudd 
og andre misligheter, mindre 
inngripende etterforskning, 
straffritak, godt omdømme, 
økt vinnersjanser i 
anskaffelsesprosesser

Compliance er arbeidet 
for å sikret at 

virksomheten overholder 
lover og regler 

«regeletterlevelse»





Standard leieavtaler for næringslokaler m.m. 
• Norsk Eiendom, i samarbeid med Forum for Næringsmeglere (FFN), tilbyr sine medlemmer en rekke 

varianter av standardavtaler for utleie av næringseiendom. Mest brukte i markedet.

• Jevnlige revisjoner – planlagt oppstart ny revisjonsrunde høst 2021

• Dagens tema aktualiserer behovet for å avtaleregulere kravene til blant annet antikorrupsjon og 
kampen mot økonomisk kriminalitet – i standardavtalene.

• Seriøsitetsbestemmelser   (HMS, lønns- arbeidsvilkår, innleie, antall ledd UE, forbud mot kontant 
betaling mm)

- også vanlig i eiendomsbransjen (utleie, entrepriser mm)

Hvordan avtaleregulere?



Avtalebestemmelser  
Dagens standard leieavtaler - om internkontroll;

«Leietaker skal på Utleiers forespørsel dokumentere at det foreligger et internkontrollsystem 
for Leietakers virksomhet som oppfyller de til enhver tid gjeldende krav». 

Eksempler på avtalereguleringer;

«Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere overholdelse av gjeldende lovgivning 
knyttet til korrupsjon og annen økonomisk‐ og arbeidslivskriminalitet. 

Som et ledd i dette arbeidet stilles det krav om at leverandøren allerede ved 
kontraktsignering skal ha etiske retningslinjer som gjelder for leverandørens og 
kontraktsmedhjelperes ansatte. Retningslinjene skal omfatte forbud mot å tilby, love eller gi 
utilbørlige fordeler til kunder, leverandører og offentlig ansatte. Tilsvarende gjelder for 
mottak av slike fordeler».
Eller mer preget av erklæringer og de beste hensikter;

«Vi er i mot korrupsjon, økonomisk kriminalitet og forventer at Leverandøren opptrer i 
henhold til gjeldende regelverk og har rutiner for å forebygge lovbrudd».



Avtaleregulering
- Formål

- Øker partenes bevissthet

- Kravene må være praktisk gjennomførbare

- Ikke noe poeng å ha regler som ingen av partene følger opp i praksis.

- Skal kunne brukes av alle virksomheter

- Sikre hjemmel for kontroll; 

- oppdragsgiver/utleier kan gjennomføre kontroll/be om dokumentasjon

- Konsekvenser ved avtalebrudd/mislighold;

- Retting, heving, dagmulkt osv.?
- virkemiddel i forhold til hvilke bestemmelser som brytes, alvorlighetsgrad

- Betydning for fremtidig forretningsforhold
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