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Samarbeid mot kriminelle



Et vellykket samarbeid
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Samarbeid

• Kjennskap og vennskap

• Tillit

• Sosiale tiltak
• Workshop
• Hospitering



Måloppnåelse (fangens dilemma)
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Gevinster

• Dobbelttrykk

• Sikre midler

• Tusen kutt
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Samarbeid

• 2015
sus

• 2017
litt mindre sus

• Sfæreteam
Innfordring personlig,

innfordring bedrift og kontroll



Litt om arrest



Midlertidig sikring
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Arrest Midlertidig
forføyning

Krav på penger Krav på annet enn
penger
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Kapittel 32 – alminnelige
bestemmelser

«Den som har et pengekrav
mot en annen, kan begjære
sikring av dette kravet ved
arrest etter kapittel 33
dersom det foreligger en
sikringsgrunn.»

Tvisteloven§ 32-1 (2)
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Kapittel 32 – alminnelige
bestemmelser

«Den som har et krav som går
ut på annet enn betaling av
penger, kan begjære
midlertidig forføyning etter
kapittel 34 dersom det
foreligger en sikringsgrunn.»

Tvisteloven§ 32-1 (2)
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Sikringsgrunn for arrest

«Arrest i formuesgoder kan
besluttes når skyldnerens
adferd gir grunn til å frykte for
at tvangsfullbyrdelse av kravet
ellers enten vil bli forspilt
eller vesentlig vanskeliggjort,
eller må skje utenfor riket.»

Tvl. § 33-2 (1)
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Etterfølgende adferd

• Manglende samarbeid
• Bytte

lett omsettelig aktiva
tungt omsettelig aktiva

• Begunstigelse av enkelte
kreditorer

• Unndragelse av formuesgoder
ektepakt
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Sannsynliggjøring

• Alminnelig overvekt
Faktum
Objektivt

• Forspillelsesfare
Rask inngripen
Sikre oppfyllelse
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Utvidelse av arrest

• Fremsettes
for namsmannen

• Ikke avsluttet før den er
bortfalt,
opphevet
avsluttet

• Gyldighet ett år

• Kjennelsen må være åpen



Tilbake til sfæresaken
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Samarbeid

• 2015
sus

• 2017
litt mindre sus

• Sfæreteam
Innfordring personlig,

innfordring bedrift og kontroll
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Bakmannsproblematikk

• Mafia
Nettverk
Mange aktører
Momskaruseller
Annen kriminalitet
Konkurskarantene
Falsk identitet

• Gjeld
Sfære
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Bakmannsproblematikk

• Egentlig leder

• Bakmann [pil] Stråmann

• Stråmann [pil] Bakmann



20

Kjennetegn på bakmann

• Manglende økonomi
På papiret

• Fremstår velstående

• Historikk
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Kjennetegn på stråmann

• Registrert leder

• Forbløffende vellykket
Sett i lys av kompetanse

• Forbløffende ubemidlet
Sett i lys av suksessen
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Kartlegging

• Har du ene, let etter andre
Slå ring rundt
Se hva du finner

• Lag hypoteser
Hva er sannsynlig

• Registret informasjon
• Alternativ hypotese

• Vi startet med bakmann
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Vitenskapelig hypotese

• Usikker teori
Mangler konkrete data

• Lar seg teste empirisk

• Etterprøvbar

• Er en påstand sann



24

Hva ser vi etter

• Økonomisk motivert bakmann

• Historikk

• Slår sirkel
Er det noen i sirkelen som kan

være stråmenn?
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Dette fant vi

• Ektepar
Separert i 22 år

• Personlig konkurs
Selskapshistorikk

• Sønnen er daglig leder
Jobber 100 %
Hovedsakelig i utlandet
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Selskapet

• Eier eiendommer
Fri bolig?

• Eier biler
Fri bil?

• God omsetning

• Driver i fars «bransje»



27

Far

• Uten inntekt

• Dyktig rytter
av konkurser

• Avisartikler

• Vanket i grå kretser
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Mor

• Uten inntekt

• Drev barnehager
Konk etter kontroll

• Registret på samme adresse
som sønn

• Registrert med selskap
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Sønn

• Relativt ung
• Daglig leder, styreleder og

eier
• Ingen tidligere erfaring
• Jobber med altruistiske

verdier

• Skattemessig bosatt her
• Opphold mest i utlandet
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Våre hypoteser

1. Far er bakmann
sønn er stråmann

2. Mor er bakmann
sønn er stråmann

3. Mor og far er bakmenn
sønn er stråmann

4. Alle er involvert
5. Kun sønn som driver



Et godt møte
- litt teori
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Et godt møte

• Forberedelse
• Kontaktetablering
• Fri forklaring
• Konfrontering
• Avslutning
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Forberedelser

• Saksrelaterte

• Fysiske

• Mentale
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Kontaktetablering

• Førsteinntrykk

• Informasjon

• Formidle empati

• Uformell samtale
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Fri forklaring

• Ikke før
«intervjuobjektet» er klar

• Forklar «fri forklaring er»

• Hold kjeft og bekreft

• Ikke hør, men lytt
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• Vær en god etterforsker

• Vær åpen for forklaringer

• Spill gjerne dum
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Konfrontering

• Tema for tema
• Traktprinsippet
• Hvordan spør vi?

Fortell
Beskriv
Forklar

• Åpne spørsmål
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Avslutning

• Oppsummering

• Informasjon

• Positiv avslutning



Tilbake til sfæresaken
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Åpningsmøte

• Hva vil vi oppnå?

• Hva kan vi forvente?

• Hva er rollene våre?

• Når skal hva skje?
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Åpningsmøte

• Alle biler brukes privat
Hovedsakelig av sønn

• Far og mor bruker leil i
Portugal

• Far bor i selskapets villa

• Far bare hjalp til litt
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Fars rolle (Gratis)

• Økonomisk rådgiver

• Vaktmester

• Bisto i all kontakt med
kontrollen

• Kjente regnskapsfører og
regnskapet godt
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Gjennom kontrollen

• Selskap gav lån til sønn
2,5 mill
Til kjøp av leilighet

• Kjøpte denne leiligheten
3 år etter
5,2 mill
Tvilsom prisstigning
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Gjennom kontrollen

• Selskapets bilpark
Porsche
Mersche
Mini Cooper

• Selskapets boliger
Villa på toppen av byen
Øvrige utleieobjekter

• Selskapets kontor
Sønn leier ut sin leilighet
Gunstig pris for sønn
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Gjennom kontrollen

• Selskapets boliger
Villa på toppen av byen
Leilighet i Portugal
Øvrige objekter i Norge
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Gjennom kontrollen

• Selskapets kontor
Leies av sønn
Gunstig pris for sønn



Litt om utlegg
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Tvangsfullbyrdelse

Utleggspant Utleggstrekk
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Tvangsfullbyrdelse

• Sikkerhet (utlegg)

• Metoden:
begjæring om utlegg

• Realisasjon
tvangsdekning
tvangssalg
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Tvangskraft

• Materielle vilkår
Kravets modenhet
Forfall og mislighold

• Personlige vilkår
Hvem
• Saksøker - saksøkt

• Formelle vilkår
Rettskraft – oppfyllelsesfrist
Varsel

tvfbl. § 4-4

tvfbl. § 4-6 flg.

tvfbl. § 4-12 flg.



Formkrav
• Varsel jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18

«Ufravikelig» – kommentarutgaven:

«Selv om saksøkeren bare har en adresse som han vet ikke
lenger er aktuell, bør varsel kunne sendes dit. Det er ikke
noe vilkår for fullbyrdelse at saksøkte har mottatt
varselet.»

• Berammelse jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-10
Saksøkte skal gis meddelelse om tid og sted for forretningen
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Unnlatt varsling
«….dersom fullbyrdelsen ville bli vesentlig vanskeliggjort om en
slik meddelelse ble gitt,..»

Tommelfinger-regel:

• tilsvarende som ved arrest
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Tvfbl. § 7-10:
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Stedet for gjennomføringen

• Lovens hovedregel:
Saksøktes adresse

• Bopel
• Forretningssted
• Driftssted

• Unntak
Kontorforretning
den praktiske hovedregelen

Tvfbl. § 7-2



Hva kan det besluttes utlegg i

«Når ikke annet er fastsatt ved lov eller annen gyldig
bestemmelse, har fordringshaverne rett til dekning i
ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på
beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen
måte omgjøres i penger.»
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Dekningslovens § 2-2:
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Tilhører skyldneren

• Reelle eierforholdet

• Unntak,
Presumsjonsregler
tvfbl. § 7-13 og § 7-14
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Presumsjonsreglene

• Tvfbl. § 7-13
Presumerer at saksøkte er eier

• Tvfbl. § 7-14
Formuesgode hos en

tredjeperson, dersom det er
sannsynlig at saksøkte er eier.



Verdifastsettelse
• Utleggsobjektene verdsettes

• Antatt verdi ved tvangsdekning
Pant i bolig til manager

• Fullbyrdelse skal ikke foretas i større omfang enn nødvendig
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Tvfbl. § 7-18 annet ledd

Tvfbl. § 5-10
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Samarbeid

• Tips fra kontroll
pengestrømmen

faktureringsinformasjon

uregistrerte formuesgoder

Tilgang til skyldner
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Intet til utlegg

• Ikke tjenlig med konkurs

• Ingen innfordringsmuligheter
funnet
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Intet til utlegg

• Undersøkelser
Grunnlag for krav
Saldo 31.12
Opptjente renter
Næringsrapport

• Videre undersøkelser
Roller
Familie



Tilbake til sfæresaken
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Resultatet

• 4 mill i lønn og utbytte

• Innkrevd 1,1 mill

• Oppfølgende sak

• Kontakt med andre etater
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Hva lærte vi

• Dobbelttrykk

• Gjør ofte delvis samme jobb
Gevinst i å jobbe sammen

• Helhetsbilde

• Gjeldsmotivert bakmann
Stort tema
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Hva lærte vi

• Ikke alltid at begge får noe
Men samfunnsnyttig

• Mer å gå på

• Spennende samarbeid

• E-HUB


