FINANSNÆRINGENS ARBEID MOT
ØKONOMISK KRIMINALITET

BAKGRUNN
HVORFOR ER DET VIKTIG AT
FINANSNÆRINGEN ENGASJERER SEG MOT
ØKONOMISK KRIMINALITET?
• Finansnæringen er blodomløpet i samfunnsmaskineriet, det må holdes friskt.
• I dagens digitaliserte verden innebærer
kriminalitet nesten alltid misbruk av en
finansinstitusjon for å kunne gjennomføres.
• Deler av arbeidet er lovpålagt, noe gjør næringen
av egeninteresse, men…
• …motivasjonen er først og fremst at næringen
innser hvor viktig dette er og har inkludert det i
sitt samfunnsansvar.

UTVIKLING AV LOVVERK PÅ OMRÅDET
Hvitvaskingsloven og EUs direktiver er utgangspunktet i lovverket. Det er sjelden man ser at lover
revideres så hyppig som man har sett i dette tilfellet
og dette arbeidet har krevd en betydelig ressursinnsats fra næringen. Innsatsen har bidratt til at forretningsmodeller, bransjestandarder og holdninger
knapt kan sammenlignes før og etter.

UTVIKLING AV LOVVERKET:
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• Bekjempelse krever betydelige ressurser.

2018

• For å redusere omfanget av svart arbeid – som
underminerer velferdsstaten – er overgangen til
digitale betalingsmidler et viktig tiltak.

2017

• Økonomisk kriminalitet knyttet til hacking og
svindel er et økende problem internasjonalt,
og de pengene som kommer inn re-investeres i
ny kriminalitet, som for eksempel terrorfinansiering. Internasjonalt samarbeid for å
stanse kriminelle pengeoverføringer er derfor
svært viktig.

«Norge måles som én nasjon
på antihvitvaskings-området.
Derfor er det viktig at aktørene
samarbeider om å finne de
beste løsningene for å etterleve
kravene. Svikter en aktør
påvirker det alle.»
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FINANS NORGES SPRÅKSTANDARD

Loven revideres, det innføres
en risikobasert tilnærming,
ansvar for at produktene ikke
skal misbrukes til økonomisk
kriminalitet.

2009

2004
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Lovutvalget forbereder ny
revisjon. Direktivet innfører
et nytt strengt sanksjonsregime med blant annet
mulighet for å ilegge
toppledere store bøter.

2002

Loven vedtas, med
innføring av «kjenn din
kunde»-prinsippet.

FINANSNÆRINGENS ARBEID MOT
ØKONOMISK KRIMINALITET
Finansnæringen har jobbet mot økonomisk kriminalitet i mange år, både i Norge og internasjonalt.
Næringen er underlagt hvitvaskingsloven fordi vi er sårbare for å bli brukt og utnyttet til økonomisk
kriminalitet og hvitvasking ved at kriminelle aktører sender sine ulovlige gevinster inn i den legitime
økonomien. Sentralt i dette arbeidet er å kjenne kunden og opphavet for pengene som passerer
gjennom våre systemer.
Lovverket inneholder også regler som skal hindre finansiering av terror. Næringen er også underlagt
regler med pålegg om å fryse konti der stater og internasjonale instanser vedtar ulike former for
sanksjoner mot personer eller land.
Norsk økonomi nyter stor tillit, det er lite korrupsjon og andelen økonomisk kriminalitet er lav
sammenlignet med mange andre nasjoner.
Likevel må vi stadig flytte fokuset mot trender for hvordan kriminelle utnytter økonomien og
finansnæringen. Kriminalitet generelt er i ferd med å gå fra å være analog, til å bli digital. Derfor
må finansnæringen som en av portvokterne inn til den digitale økonomien, stadig bruke mer
ressurser på å sørge for at de kriminelle ikke kommer på innsiden slik at økonomien, blodomløpet
i samfunnet, holdes frisk. Finansnæringen overvåker, avdekker og varsler mistenkelige transaksjoner
til rette myndigheter. Dette er en del av lovkravene og næringens samfunnsansvar som vi tar
meget alvorlig.
Foreløpig er oppdagelsesrisikoen liten og gevinstene store i den digitale kriminaliteten. De kriminelle
kan derfor bruke mye ressurser på sin virksomhet, det etablerte samfunnet må svare med det samme
for å verne oss mot disse elementene. Siden kriminalitet nesten alltid har en økonomisk side, vil
det å hente gevinstene av kriminalitet i en digital verden der kontanter blir sjeldnere og penger
digitale, fordre misbruk av finansnæringens tjenester og infrastruktur.
Å forsvare oss mot digital kriminalitet vi kreve stadig mer av oss i fremtiden. Finansnæringens
bidrag er å ha bekjempelse av mange ulike former for digital kriminalitet høyt på agendaen.
Et godt samarbeid med Finanstilsynet og Økokrim er en nøkkelfaktor for at dette arbeidet skal
lykkes. Dette er et arbeid som må settes inn i en større sammenheng, nemlig å forsvare de
samfunnsstrukturer og systemer vi har bygget opp og som har tjent oss godt.
Internasjonalt måles Norge som én nasjon på antihvitvaskings-området, det vil si hvordan aktørene
etterlever sine plikter etter loven samlet sett. Derfor er det viktig at staten, tilsynsmyndighetene og
de rapporteringspliktige samarbeider om å finne praktiske og gode løsninger for å etterleve kravene.
Svikter en aktør påvirker det alle.
Dette heftet er et forsøk på å gi et lite innblikk i hvilke typer kriminell aktivitet som truer oss,
hvordan vi jobber mot den og hva det krever av ressurser for å forsvare et åpent samfunn bygget
på tillit. Det er laget for å gi et bilde av hvor viktig denne innsatsen er og for å bevisstgjøre alle
som leser dette. Jo mer man vet, jo mer årvåkne kan man være og jo mer kan vi i fellesskap stoppe.

FINANS NORGES SPRÅKSTANDARD
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SAMARBEID PÅ TVERS
MELDINGER FRA FINANSNÆRINGEN TIL
ØKOKRIM I 2016
Hittil i 2016 har bankene sendt 4976 meldinger om
mistenkelig transaksjoner til Økokrim. I hele 2015
var tallet 3402. Forsikringsselskapene har sendt 53
meldinger hittil i år mot 52 for hele 2015.

FINANSTILSYNETS ROLLE I ARBEIDET MOT
HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING
Mange av institusjonene som har plikter etter
hvitvaskingsregelverket er under tilsyn av Finanstilsynet. Dette gjelder både banker og en del andre
virksomheter.
Finanstilsynet følger opp ulike krav til virksomheten som er under tilsyn, også plikter som følger
av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet gjennomgår
institusjonenes interne rutiner og vurderer om disse
er tilstrekkelige til at de kan følge opp hvitvaskingsregelverkets krav.
Finanstilsynet har ingen rolle i oppfølgingen av
mistenkelige transaksjoner.
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HVITVASKING.NO
Nettsiden hvitvasking.no er særlig viktig i arbeidet
mot hvitvasking og terrorfinansiering.
Hvitvasking.no er etablert og drives i fellesskap av
Finanstilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for
finansiell etterretning (EFE). Nettsiden er ment
som en nasjonal ressurs for rapporteringspliktige i
henhold til hvitvaskingsloven og andre interesserte i
arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.
Formålet med nettsiden har vært å samle informasjon
på ett sted, for at det skal være lettere å orientere
seg om arbeidet på feltet.
Dessuten samler Finanstilsynet lister fra blant
annet FN og FATF (Financial Action Task Force on
Money Laundering). Dette omfatter meldinger fra
Utenriksdepartementet knyttet til FNs listeføring av
personer som har tilknytning til terrorisme. Videre
publiseres lignende kunngjøringer og lister fra FATF
med oversikt over land og territorier med mangelfull
innsats med hensyn til bekjempelse av hvitvasking.

«Finansnæringen har en sentral rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi oppfatter at næringen i langt
større grad enn før tar dette ansvaret og bruker betydelige
ressurser i bekjempelsen av disse truslene.»
Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat Økokrim

FINANSNÆRINGENS EGET BRANNKORPS:
FINANSCERT
Med opprettelsen av FinansCERT samlet finansnæringen kreftene mot de kriminelle.
• FinansCERT Norge AS etablert i 2013
• Deltakere: ca 120 banker og 11 liv- og
pensjonsselskaper som er medlemmer i
Finans Norge
• Aksjene eies av Bits AS (datterselskap av
Finans Norge)
• Eget styre med syv medlemmer
• Seks ansatte
• Deltakerne dekker budsjettet etter avtalte
ordelingsnøkler
Visjon:
FinansCERT skal støtte finansnæringens digitale
satsing gjennom å redusere konsekvensene av
cybertrusler.
Dette gjøres ved å:
• Håndtere hendelser effektivt (øve)
• Følge med på trusselbildet
• Dele informasjon og samarbeide

FINANCIAL ACTION TASK FORCE
Financial Action Task Force (FATF) er et mellomstatlig organ som ble opprettet i 1989. Målene for
FATF er å sette standarder og fremme effektiv
gjennomføring av juridiske, regulatoriske og
operasjonelle tiltak for å bekjempe hvitvasking,
terrorfinansiering og andre relaterte trusler for
integriteten til det internasjonale finansielle systemet.
FATF arbeider for å skape politiske vilje til å lykkes
med nasjonale lover og reguleringsreformer på disse
områdene.

«FinansCert skal støtte
finansnæringens digitale
satsing gjennom å
redusere konsekvensene
av cybertrusler.»

FINANSNÆRINGENS ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET
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TYPER AV ØKONOMISK KRIMINALITET
INTERNE MISLIGHETER OG
KORRUPSJON

BEDRAGERI OG
VINNINGSKRIMINALITET

Korrupsjon og økonomisk utroskap rapporteres 		
som en økende utfordring for norske virksomheter 		
og finansnæringen er ofte utsatt for denne typen 		
handlinger. Det er grunn til å anta at antall
korrupsjons- og underslagsaker er underrapportert.

Bedrageri fra eksterne omfatter samtlige former for
bedragerier næringen utsettes for. Denne formen for
kriminalitet begås ofte av multikriminelle med stor
kompetanse og mobilitet, og som bevisst utnytter
svakheter i systemene. Sakene som avdekkes er i økende
grad sammensatte, systematiserte og komplekse bedragerisaker. Både modus og persongalleri går igjen
i mange saker.

IDENTITETSMISBRUK
Identitetsmisbruk omfatter samtlige former for 		
misbruk av personopplysninger og identitetstyveri,
fiktiv identitet eller falsk identitet. Identitetsmisbruk
utgjør fare for økonomisk tap for finansnæringens
kunder, samt for næringen i form av rene bedragerier.
Finansnæringen er underlagt klare plikter i hvitvaskingslovgivningen (kjenn din kunde) og må
således tilpasse sin kontrollfunksjon til det økende
trusselbildet. Finansnæringen skal ha gode rutiner
og prosedyrer for verifisering av rett identitet både
på personer og firmaer. ID-tyveri har store samfunnsmessige konsekvenser for de innbyggerne som
rammes

HVITVASKING OG
TERRORFINANSIERING
Omfanget av profittmotivert kriminalitet og hvitvasking som næringen står overfor vurderes som
stort. Det er utfordringer knyttet til å definere hvilke
transaksjoner og mønstre i kundeforhold som kan
mistenkes for hvitvasking eller terrorfinansiering.
Finansnæringen erfarer at kriminelle infiltrerer
finansinstitusjoner for å få tilgang til sikkerhetsrutiner, kundeopplysninger og forretningssensitiv
informasjon. Norge blir benyttet som transittland
der transaksjoner blir kanalisert for å tilsløre utbyttet til utenlandske aktører. Dette skjer direkte via
finansinstitusjoner.
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Problemområder:
• Kreditt- og lånebedragerier
• Overfinansiering av kjøretøy og anleggsmaskiner
• Fiktiv fakturering
• Misbruk av svake kundegrupper
• Datingbedragerier
• Forsikringsbedrageri og arrangerte skader
• Vinningskriminalitet

E-POSTSVINDEL
I de senere år er det sett mange forsøk på svindel ved
at kundenes e-postkontoer er blitt hacket og overtatt
av svindlere. Dette er en modus som har vært kjent
internasjonalt i flere år og som i 2014-2015 har fått
et økt omfang også i Norge. På internasjonal basis
er det stort utbytte på denne formen for svindel.
Modus videreutvikles og det avdekkes stadig flere
variasjoner av dennetypen angrep som for eksempel:
• CEO-svindel: Typisk at man utgir seg for å
være administrerende direktør og forlange
utbetaling fra økonomiavdelingen i en bedrift.
• Opprettelse av domener og falske e-postadresser.

FALSKE NETTBANKER
Falske nettbanker settes opp for å få tilgang til 		
påloggingshemmelighetene til den enkelte bruker. 		
Disse kan i neste omgang utnyttes av svindlerne i 		
en ekte nettbank.

«Finansnæringen er blodomløpet i
samfunnsmaskineriet, det må holdes friskt.»

IKT-ANGREP

ULIKE TYPER BETALINGSSVINDEL

Finansnæringen utsettes for ulike typer IKT-baserte
angrep. Angrepene kan ta flere former og er som
regel rettet mot kundenes private PC-er, direkte mot
næringens IKT-infrastruktur, eller ansattes PC-er.
IKT-angrep mot finansnæringen er et stort
problemområde og her forventes det fortsatt trykk
fra de kriminelle fremover. Finan-sCERT sørger
for en kontinuerlig overvåking og koordinering av
næringens ressurser for å avdekke og motarbeide
IKT-baserte angrep.

Fakturasvindel
Det sendes ut en faktura utformet som et «tilbud»
og som dermed er innenfor markedsføringsloven.
Dette er gjerne et tilbud på oppføring i et eller annet
online-register, med beløp rundt 5.000 kroner. I stedet for betalingsfrist står tilbudsfrist på fakturaen.
Innbetalinger som gjøres til slike konti blir umiddelbart videreført til andre konti.

KRYPTOVALUTAER
Kreftene som ikke har sans for det etablerte finansielle
systemet har trykket ulike kryptovalutaer til sitt
bryst. Dette kan representere en farlig utvikling.
Bitcoin er ikke en valuta i tradisjonell forstand. Det
står ingen sentralbank bak som gir brukerne tillit til
at valutaen har en verdi. Man tar i bruk en teknologi
kalt blockchain for å verifisere at det er «skapt» en
«kryptert mynt» og hvem som har eierskapet til den.
Deretter kan den i prinsippet brukes som penger så
lenge brukerne er enige om hva den er verdt.
Slike «kryptovalutaer» har noen bestemte karakteristika
ved seg. De er ikke sporbare og kan derfor brukes
anonymt. Dette åpner opp muligheter for kriminelle
til å skape et økosystem på utsiden av samfunnet. Et
godt eksempel er den nye trenden blant datakriminelle
hvor man infiserer en datamaskin med et virus som i
praksis kidnapper pc-en ved å kryptere alle data på
maskinen. Deretter forlanger man løsepenger for å
åpne den igjen. Og da er en anonym «pengeenhet»
som Bitcoin et naturlig valg. Det er ikke nødvendigvis slik at en blockchainvaluta trenger å være
anonym. Det er ingen ting i veien for å lage en digital
valuta basert på blockchainteknologien hvor eierne er
identifiserbare og hvor myndighetene har innsyn. Likevel er det ikke slik Bitcoin opererer i dag.

Ulovlige betalingsnettverk / innsamlingsaksjoner
Midler samles inn fra forskjellige bidragsytere og
oversendes fra kreditkonto til utlandet eller til en
annen norsk konto før de derfra sendes til utlandet.
Slik innsamling kan være forbundet med terrorfinansiering.
Borettslagsvindel
Aktører etablerer borettslag og får tinglyst andeler
i borettslaget hos Kartverket. Andelene knyttes til
fysiske boligadresser som ikke eksisterer, eiendom
som ikke kan bebygges, loftsrom i bygninger som
ikke er beboelig, eller lignende. Alternativt forfalskes skjøteoverdragelse og får tinglyst hjemmel til
annen manns eiendom, og videre blir det tinglyst
borettslagsandeler i eiendommen.
Dokumentfalsk
Kjøpekontrakter, inntektsdokumentasjoner, fremleieavtaler, verdi- og lånetakst, lånetakst og prospekt
som fremlegges for banken er forfalsket. Det etableres
forskjellige selskaper for å ivareta ulike funksjoner
rundt eiendomshandlene. Oppstarten finansieres gjerne
med forbruksfinansiering til å dekke for eksempel
dokumentavgift, tinglysningsgebyr, osv. Et stort
nettverk involveres for å ivareta styreposisjoner i
selskapene, være kjøpere av eiendommer osv. Videre
skiftes navn på borettslagene og styremedlemmer og
regnskapsførere skiftes ut.

FINANSNÆRINGENS ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET
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OMFANGET AV SVINDEL
ØKENDE KORTSVINDEL PÅ NETT

DATATYVERI OG NETTHANDEL

Etter første halvår 2016 er det avdekket mer kortsvindel enn noen gang før. Svindlerne har fått med
seg til sammen 115 millioner kroner, viser tall fra
Bits og Finans Norge.

Bankene har lagt til rette for å bruke sikkerhetsløsninger med personlige passord og kode ved betaling
i nettbutikkene, såkalt 3D Secure autentisering.
Dette kommer i tillegg til CVC- koden på kortet.
Svindelen ville ha gått kraftig ned hvis flere nettbutikker hadde tatt i bruk denne sikkerhetsløsningen.

Det er særlig i forbindelse med handel i nettbutikker
at kortsvindel øker. På nett ble det svindlet for 75
millioner kroner i første halvår, en dobling sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er langt mer
enn økt kortbruk og netthandel skulle tilsi.
Mer enn halvparten av svindelen har foregått uten
at de kriminelle har fått tak i selve kortet. I mange
av disse tilfellene har kriminelle miljøer stjålet
kortinformasjon fra driftsmiljøer i utlandet som
oppbevarer store mengder kortinformasjon. Denne
informasjonen har deretter blitt brukt av svindlere
til å handle på nettet.

Til tross for at kortsvindelen øker, er det fremdeles
svært liten sannsynlighet for å bli utsatt for kortsvindel når vi tar den totale kortbruken her i landet
i betraktning.
Av den samlede verdien på kortbetalinger i Norge
utgjør svindel om lag 0,023 prosent.
Bankene jobber både forebyggende og med overvåking
av transaksjoner for å forhindre kortmisbruk.
Selv om svindelomfanget er lite, er det svært ubehagelig
for den som rammes. Bankene dekker tapet for
privatpersoner dersom de ikke har vært uaktsomme.

RÅD MOT KORTSVINDEL PÅ NETT
1) Bruk regionsperre når det er mulig.
2) Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale
transaksjoner.
3) Ha gjerne sparepengene på en annen konto enn kortkontoen.
4) Hold datamaskinen oppdatert og sikret.
5) Sjekk at adresselinjen inneholder en grønn hengelås når du legger inn kortopplysninger.
6) Hvis du får et tilbud som ser ut til å være for godt til å være sant, kan det være svindel.
7) Vær varsom med lenker i e-poster og meldinger for å gå inn på sider hvor penger er involvert.
8) Bruk kort med gode reklamasjonsmuligheter.
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FAKTA OM FORSIKRINGSSVINDEL
FORSIKRINGSSVINDEL FOR MANGE
HUNDRE MILLIONER KRONER I ÅRET

MULTIKRIMINELLE FORSIKRINGSSVINDLERE

• Forsikring er bygget på tillit. De som svindler 		
stjeler fra fellesskapet.

• Forsikringssvindel kombineres ofte med annen
type kriminalitet, som svart arbeid, hvitvasking,
eller trygdesvindel.

• Rundt 60 ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter jobber med å avdekke svindel.

• Svindel er et omfattende samfunnsproblem som
bør prioriteres høyt.

• Svindlerne gjør forsikring dyrere for alle de
ærlige kundene.

• Finans Norge samarbeider med myndighetene
og andre aktører for å avdekke mest mulig.

• Svindlerne risikerer forsikringsnekt, de kan bli
politianmeldt, og i de alvorligste sakene blir de
dømt til fengsel.

• Et årlig seminar om hvitvasking der opplæring
om trender, metoder og erfaringsutveksling er
sentralt, arrangeres sammen med Økokrim og
Finanstilsynet.

• De høyeste beløpene gjelder syke- og
uføreforsikring, men de aller fleste sakene
gjelder skadeforsikring.
• I gjennomsnitt svindles det for 300.000 kroner
i hver sak, viser Finans Norges svindelrapport.
• Forsikringsselskapene har de siste årene avdekket
svindel for flere hundre millioner kroner i året 		
(2015). Samtidig er mørketallene store.
• Bil-, reise- og innboforsikringer er på
svindeltoppen når vi ser på antall saker.

«Det ble svindlet for 115 millioner kroner
på nett første halvår 2016.»

FINANSNÆRINGENS ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET
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SLIK JOBBER FINANSNÆRINGEN MOT
ØKONOMISK KRIMINALITET

RISIKOANALYSE

KUNDEKONTROLL

LØPENDE
OPPFØLGING

Basert på
trussel og
trendrapporter
Erfaring fra
eget område

Risikoanalyse
på kundenivå:
Forenklet ved
etablering av
kundeforholdet,
definert i lov
Standard for de
fleste kunder

Gjennomføres
ved kjøp av
nye produkter,
kreditt, sparing
forsikring,
investeringer

Analyserer:
Kundegrupper,
kanal, betjent,
selvbetjent,
produkter,
geografi,
motpartsland,
aktivitet

Forsterket
basert på
risikoanalyse

For kunder
med forsterket
kontroll krever
lovverket årlig
kontroll
Risikoanalysen
utlister kunder

OVERVÅKNING

UNDERSØKELSE

RAPPORTERING

Digital antihvitvaskingsklient:
Flagger
mistenkelig
transaksjoner
basert på
risikoanalysen
og et sett av
parametere

Alle flaggede
transaksjoner/
kunder må
gjennomgås
manuelt for å
stadfeste om
det er grunnlag
for mistanke
Her benyttes
alle interne og
offentlige
registre, media
eller annen
erfaring

Innholdskrav:
Diverse data
hentet fra
bankens
systemer

Ansatte:
Observerer og
tipser enheten som har
ansvaret om
mistenkelige
transaksjoner/
kunder

Tekst som
beskriver
grunnlaget for
mistanken
Vedlegg av
kontoutskrifter
eller andre
bilag som
dokumenterer

Arbeidsprosess - hentet fra en bank

«Arbeidet for å
bekjempe økonomisk
kriminalitet er
forankret i toppledelsen i alle finansinstitusjonene.»
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HVORDAN JOBBER NÆRINGEN FOR Å
FORHINDRE ØKONOMISK KRIMINALITET?
• Arbeidet er gjennomgående forankret i 		
toppen av alle finansinstitusjoner.
• Dedikerte og stadig flere ressurser avsatt.
• DNB, som den største aktøren, har
190 ansatte som jobber med AML
(Anti money laundering), og banken 			
sendte 891 meldinger til Økonomkrim
i 2015.

DETTE FORTELLER
MEDLEMSBEDRIFTENE I FINANS NORGE

Finans Norges medlemsbedrifter ble invitert til å
beskrive organiseringen av arbeidet, prosessen, typer
av kriminalitet og trender. Det følgende er utdrag fra
svarene deres. Bankene som har gitt innspill nevnes
ikke med navn for å sikre at kriminelle ikke skal få
kjennskap til hvordan den enkelte bank arbeider.

• Banken har gode samarbeidspartnere i eksterne
inkassobyråer. Dessuten deltar nøkkelpersoner fra
antihvitvasking-banken i ulike fora rundt
omkring i landet. Vi ønsker at banken skal
bidra til å sette fokus på økonomisk kriminalitet
og hvitvasking som et voksende problem.

HVORDAN ARBEIDET ORGANISERES
– EKSEMPLER FRA BANK:

• Organisasjonen har også arbeidet med forankring
av antihvitvasking-problematikken. Ansvaret er
derfor forankret på ledelsesnivå, og det foregår
jevnlig rapportering til ledelsen på dette området.
Prioritering fra toppledelsen er viktig for å
etablere en god kultur også rundt disse temaene.

• Egen organisatorisk enhet som har ansvar for
sikkerhet, beredskap og AML. Lederen for
området er del av bankens ledergruppe. Hvert
kontor har egen ansvarlig. Økonomisk kriminalitet
er et vidt begrep, og derfor jobbes det på ulike 		
nivåer i organisasjonen.
• Banken har en egen arbeidsgruppe som jobber 		
aktivt mot økonomisk kriminalitet. Alle saker 		
som handler om økonomisk kriminalitet går via
denne gruppen. På denne måten kan vi i større
grad avdekke om svindlere forsøker seg i ulike
kanaler og på ulike produkter/tjenester. Dette
gjelder saker som dokumentforfalskning,
antihvitvasking (AHV), ID-tyveri og svindel.
• Banken har også egne ressurser som sitter på
transaksjonsovervåkning, -undersøkelse og
rapportering. Dette støttes også av de øvrige
tiltak banken har etablert på bakgrunn av en
risikobasert tilnærming.
• Det er stort fokus på kompetanseheving, og å
sikre erfaringskompetanse. Derfor arrangeres det
både e-kurs og interne kurs for å bevisstgjøre
organisasjonen på de ulike problemområdene 		
som økonomisk kriminalitet representerer.

• Banken har fokus på beskyttelse, deteksjon og
forsvar («prevention, detection and response»).
• Overvåkning 24/7 og håndtering av
IT-sikkerhetshendelses.
• Det tette samarbeidet mellom bankene i Norge og
Norden er kritisk for det lave svindelnivået vi har.
Andre land i Europa er langt hardere rammet.
• Informasjonsdelingdeling av aktiviteter og
indikatorer gjør at en forsøk på svindel hos en
bank blir stoppet i den neste banken. Vi har også
flere partnere som forer oss med informasjon om
såkalt «threat intelligence».
• I tillegg til tekniske indikatorer jobber banken
kontinuerlig med å opplære kundene i sikker
nettbruk.

FINANSNÆRINGENS ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET
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«Vi som samfunn må forberede oss på å
bruke langt mer ressurser på bekjempelse av
økonomisk kriminalitet i fremtiden.»

HVOR MYE RESSURSER LEGGER VI NED?
Bank (blant de 10 største): Vi bruker betydelige
ressurser på dette arbeidet. Vi har en sentral
antihvitvasking-avdeling med fem personer. I tillegg
bruker compliance, internrevisjon og juridisk
avdeling mye tid på dette. Hvert kontor har
dessuten en ansvarlig hvitvaskingskontakt.
Bank (ikke blant topp 10): Vi har ni dedikerte
personer som arbeider med antihvitvasking. I tillegg
har vi ressurser som støtter arbeidet gjennom
juridisk og IT jobber aktivt med IT-sikkerhet for å
forhindre for eksempel trojaneranslag.
Bank (topp 3): Vi har omlag 70 årsverk dedikert
til IT-sikkerhet, som arbeider med ulike typer
svindel, både hva gjelder kort og online.
Bank (ikke topp 10): Vi har tre-fire årsverk som
arbeider med økonomisk kriminalitet, av 110 ansatte
totalt. Denne typen kriminalitet krever stadig mer
og mer av oss i hele kundeprosessen og vi antar at
det vil kreve stadig økte ressurser i fremtiden.
Liten sparebank: 1,5 årsverk

HVA AVDEKKER VI?
Bank: Vi avdekker transaksjoner vi ikke finner svar
på og som oversendes Økokrim for utredning. Blant
annet handler det om kontanttransaksjoner og
ordinære overførsler som har et mønster som handler
om å tilsløre, ofte via ulike konti og personer. Dessuten
avdekker vi trygdesvindel som meldes til NAV.
Bank: Vi avdekker mange kontanttransaksjoner,
innskudd og overføringer til utlandet. Hovedtyngden
handler om mistanke om skatteunndragelse og/eller
trygdemisbruk og Havala-virksomhet. For bedriftsmarkedet ser vi små selskaper som blander sammen
firma- og privattransaksjoner.
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Bank: Det avdekkes mange typer svindel. Noen er
simple, som dokumentforfalskning av lønnsslipper og
øvrig dokumentasjon i forbindelse med lånesøknader,
falske lønnsutbetalinger, triksing med kilometerstand
på biler, falske verdivurderingen på eiendommer osv.
Noen er mer ressurskrevende. Dette gjelder blant
annet Id-tyveri og større svindelsaker, hvor flere
personer og større beløp er involvert. Vi har også sett
at noen har lyktes med å registrere falske opplysninger
hos kredittvurderingsbyråer, som medfører at man får
en uriktig kredittsjekk.
Sparebank: Vi avdekker alt innenfor økonomisk
kriminalitet – fra svart arbeid, til mulldyrvirksomhet,
underslag, økonomisk utroskap, trygdesvindel, falske
sedler, Nigeriasvindel og internettsvindel med gull
eller kjærester.
Bank (topp 10): Vi har fokus på sanntidsovervåkning
og gjenkjenning av bruksmønster. Det har ført til en
betydelig nedgang i kortsvindel. Vi har innført et nytt
system for svindelovervåking som kjenner igjen
brukermønsteret til kundene. Dermed kan vi avvise
mistenkelige autorisasjonsforespørsler.
Tidligere ble autorisasjoner analysert etter transaksjonen
fant sted. Da lå banken noen minutter etter svindlerne.
Med økende profesjonalitet fra de kriminelle måtte vi
arbeide for å komme i forkant. Nå er våre systemer i
stand til å avdekke at kortdata som er stjålet eller
tappet, og dermed kan man avvise transaksjonen.

«Det ikke lenger er et spørsmål
om hvis man blir angrepet, men når.»

HVOR MYE AVDEKKER VI?

NOEN TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK

Bank (topp 10): Vi rapporterer om lag 100 kunder
til Økokrim basert på transaksjoner vi overvåker
hvert år. Vi avdekker langt flere, men dersom vi får
gode svar som ikke gir grunnlag for å rapportere,
avslutter vi saken.

Bank (ikke topp 10): Svindlerne blir stadig mer
utspekulerte og mer profesjonelle. Vi ser at avstand er
en større risikofaktor enn tidligere som følge av
automatiseringen. Mengden av falske ID-fører også
til at det blir vanskeligere å avdekke svindel og
oppklare saker. Vi ser likevel at næringen er på riktig
vei, ved å observere at denne problematikken har stor
prioritet og høyt fokus. Stadig flere bruker store
ressurser for å forhindre tap. Det er god samhandling
i samfunnet og vi ser at mange aktører er villige til å
dele informasjon. Det er likevel grunn til å stille
spørsmål om næringens iver etter å dele informasjon i
disse sakene etter hvert vil utfordre personvernet og
taushetsplikten.

Bank (topp 10): Ca 4-5 prosent av flaggede transaksjoner blir innrapportert, og dette er en økning på
ca 15-20 prosent pr år. Per dags dato er ca 65 av
bankens totale MT-meldinger tatt inn til analyse hos
Økokrim.
Bank (ikke topp 10): Av ren økonomisk kriminalitet
oppdages det i snitt én sak i uken. Hyppigheten kan
variere fra måned til måned. Ellers flagges det daglig
mistenkelige transaksjoner som undersøkes og
eventuelt rapporteres. Vi rapporterte i overkant av
100 saker til Økokrim av ulik størrelse og omfang i
løpet av 2015.

Bank (topp 10): Det ikke lenger er et spørsmål om
«hvis» man blir angrepet, men «når». Da er oppdagelse og forsvar («detection and response») svært
viktig. Cyber-kriminelle er svært avanserte og godt
organiserte. Trenden er stadig mer målrettede angrep
som spionasje eller økonomisk vinning.

EKSEMPEL PÅ HENDELSER SOM ER BLITT STOPPET
SISTE KVARTAL I EN STOR BANK
• Phishing (nettbank og kredittkort)

• Krypteringsvirus

• Nettbanktrojanere

• Microsoft-svindler

• ID-tyveri

• Nigeria-svindler (mange varianter)

• DDOS

• Dating-svindel

• Hackede kunders e-poster som 		
brukes til svindel

• Falske fakturaer rettet mot kunder

• Falske Facebook-sider som
brukes til svindel
• CEO-fraud

• Sjekksvindel
• Pyramidespill
• Forsøk på infeksjon av PC-er
rettet mot bank.

FINANSNÆRINGENS ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET
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ØKONOMISK KRIMINALITET
I FORSIKRING
EKSEMPLER PÅ SAKER
Bilkjøp: Privatperson har i løpet av fire måneder
kjøpt fire kostbare Mercedes fra en og samme
forhandler. Samlet verdi er antatt 2,5-3 mill NOK.
Tre av bilene er solgt tilbake til forhandler etter kort
tid. Alle bilene er lånefinansiert og lånene er betjent.
Vi klarer ikke å se hensikten med dette, men transaksjonene ansees som mistenkelige av både oss og
banken. Vi har derfor sendt MT-melding.

SLIK ORGANISERES ARBEIDET I
FORSIKRING – EKSEMPEL:
Selskapet har etablert egen kompetansegruppe hvor
utredningsavdelingen er representert. Metoder og
verktøy forbedres fortløpende. Deres viktigste
verktøy er datakjøringer for nye kunder mot en
forhåndsdefinert risikoklassifisering og et eget
opplæringsprogram rettet primært mot ansatte med
kundekontakt.

Kapitalvarer: Privatperson har forsikret kapitalvarer
(biler, campingvogner, verdisaker, osv) uten at det
kan sees at han har lovlig økonomi som kan forsvare
innkjøpene.
Erstatningssvindel: Privatperson melder krav om
erstatning på 1,3 millioner kroner for blant annet
smykker, ur, vesker og sølvbestikk etter innbrudd.
Innbruddet skjer kort tid etter at kunden (sammen
med to andre personer) ble idømt strenge straffer
for bedrageri og flere millioner i inndragning i en
svært omfattende straffesak. Vedkommende står
oppført med lav inntekt.
Skattesvindel: Ung mann (20) med svært lav inntekt
har i løpet av siste året hatt hele ni ulike biler
forsikret hos oss. Bilene er forsikret her i kort tid og
det mistenkes at han driver med kjøp og salg av
biler uten at dette er inntekter som er oppgitt til
beskatning.
Økonomisk svindel: Privatperson har usedvanlig
stor «gjennomtrekk» av kostbare biler som Porsche
og Ferrari på sin private forsikringspolise. Personen
har en ledende stilling i et bilfirma og det mistenkes
en sammenblanding av privatøkonomi og firmaets
økonomi i forbindelse med kjøp og salg av biler.
Beløpene er på flere millioner kroner.
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«Forsikringssvindel
kombineres ofte
med annen type
kriminalitet, som
svart arbeid,
hvitvasking, eller
trygdesvindel.»
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