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Virkemidler Brukereffekt Samfunnseffekt
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Være synlige og 

tilgjengelige
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velge bort 

kriminelle aktører 

Straffeforfølge

Påvirke viljen til å 

velge bort 

kriminelle aktører

Virkemidler
Gruppering av 

virkemidler
Brukermål

Kjennetegn ved 

tilstanden
Samfunnsmål Samfunnsverdier

EffektindikatorerStyringsparametre

=  symboliserer etatenes virkemidler



Utviklingstiltak for å understøtte mål- og 
resultatstyring

Revidering av gjeldende styringsdokumenter H 2018

H - V 

2019

V 2019

V 2019

V 2019
Bedre tilrettelegging i etatenes datasystemer

for a-krimsaker

Felles oversikt over og grunnlag for prioritering av 

sentrale trusselaktører

Opprette en tverretatlig analysegruppe for 

gjennomføring av effektmålinger

Arbeid med felles kompetanse- og metodeutvikling 

for kunnskapsbygging i og mellom a-krimsentrene



Revisjon av felles handlingsplan

• Nye samfunns- og brukermål gjør at nåværende 
felles mål utgår

• Innhold vil bli mer tilpasset formen for en 
handlingsplan 

oHva skal vi oppnå i perioden 

• Vil gjelde for perioden 2019-2021

• Fremdrift 

oUtkast lagt frem for styringsgruppen 20. nov 2018 
og 5.mars 2019 

oEndelig plan etter fremleggelsen av regjeringens 

reviderte a-krimstrategi



Oppdatering av felles styringsmodell

• Mindre endringer 

oF.eks. rapporteringsplikt til regional 
styringsgruppe (som er opprettet etterkant)

• Større endringer 

• Tilpasse modellen nye bruker- og samfunnsmål

• Vurdere ledelse  

• Det er anbefalt en evaluering av modellen etter 
2-års bruk 





Felles kompetanse- og metodeutvikling for 
kunnskapsbygging i og mellom a-krimsentrene

Arbeidsgruppen skal beskrive og anbefale forslag til: 

• Innhold i felles metodikk og malverk
• Innhold og plan for kompetanseutvikling om kunnskapsbygging, 

som bla inneholder 
• Etterretningsforståelse, prosesser, etterretningsprodukter og 

roller
• Operasjonell utekontroll – trening (feks taktikk, innhenting, 

observasjon, planlegging, rapportering og rollebruk)
• Arenaer for deling og læring

• Deling internt i a-krimsentrene, mellom a-krimsentrene og 
mellom a-krimsentrene og linjen 

• Læringsarena for etterretningsforståelse og operasjonell 
utekontroll 

• Samspillet med NTAES, i det videre arbeidet med 
kunnskapsbygging

• Organisering av kunnskapsbygging i og mellom a-krimsentrene 
• Fremdrift, implementeringshastighet og prioriteringer mellom 

foreslåtte tiltak



Regelverksutvikling i hver etat - tiltak 8 etc.   

Etat Bedt om Status Kommentarer

NTAES Utlevering av opplysninger fra 
Skatteetaten og Tolletaten

Prop. 1 LS
(2018 – 2019)
Kap 17

De to etatene skal kunne gi taushetsbelagte opplysninger til 
de andre etatene som deltar i samarbeidet ved Nasjonalt 
tverretatlig analyse- og etterretningssenter og a-
krimsentrene. Det må gis bestemmelser i forskrift

Skatt Bevissikring (ransaking og beslag og 
skjult observasjon 

Prop. 1 LS (2018 – 2019) - Kap
16 

Det stilles strenge krav før bevissikring kan gjennomføres, og 
det må besluttes av tingretten. Ingen nye regler vedr skjult 
observasjon – men en drøftelse av bruk

Utlevering av opplysninger til andre 
offentlige myndigheter

Prop. 1 LS (2018 – 2019) - Kap
17

Det forutsettes at det skal gis utfyllende regler i forskrift.
Utvidet adgang til å gi taushetsbelagte opplysninger til andre 
offentlige myndigheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet 
(se også ovenfor om NTAES) og en noe videre adgang til å 
utlevere slike opplysninger til arbeidsmiljømyndighetene. 

Mer åpne næringslivsdata Forberedt av SKD - ligger i FIN, Var med i høringsnotatet i våres, ikke med i prop for 2018-19

Sammenstilling av informasjon Forberedt av SKD – ligger i FIN Var med i høringsnotatet i våres, men ikke i prop 2018-19

NAV Utvidet adgang til å utlevere 
taushetsbelagte opplysninger til 
andre offentlige myndigheter, med 
hjemmel i NAV-loven § 7 tredje ledd

Forslaget er sendt ASD til 
behandling.
Status er uavklart.

Arbeids-
tilsynet 

En vurdering av aml § 18-2, 
beskyttelse av kilder

Ikke avklart
Noe er lagt til  
forvaltingslovutvalget 

I enkelte tilfeller kan det være et hinder for samarbeidet at 
AT ikke kan dele opplysninger om melder/tipser. I 2017 ble 
det også gjort endringer i § 18-2 ifm nye varslings-
bestemmelser. Slik § 18-2 lyder nå, vil den kunne oppfattes å 
være strengere.



Budsjett tildeling – 20 mill

• Kr 10 mill. 
• til teknologiløsning 

• Kr 10 mill. 
• til styrking av 

arbeidslivskriminalitetssentrenes 
arbeid, ut fra etatenes felles 
vurdering av hvor innsatsen gir 
størst effekt

• Etatene får kr 5,2 mill. hver 
• med unntak av NAV som får 4,4 

mill.



1. Hvilke bruker- og samfunnseffekter 
strategien skal bidra til å oppnå 

2. Kunnskapsbygging som 
beslutningsgrunnlag for prioritering 
av innsats

3. Integrering av de tre brukermålene 
etatene har besluttet

4. Viktigheten av forebygging som 
metode i a-krim samarbeidet 

5. Viktigheten av en enhetlig og 
samordnet oppfølgingen av 
identifiserte sentrale trussselaktører

6. Styrket samarbeid med andre land 

Seks områder hvor strategien kan bli tydeligere:



Tema Sentrale trusselaktører Mobilisering av oppdragsgivere 

og forbrukere 

Utenlandske arbeidstakere 

Tverretatlig 

samarbeid 

• Utvikle felles IT-plattform (a-

krimsamarbeidsløsning)

• Oppfølging av identifiserte 

sentrale trusselaktører og deres 

nettverk 

• Mer effektiv sanksjonering 

• Mer formålseffektiv sikring av 

verdier og fratakelse av utbytte

• Bedre samordning av tiltak som gjør 

det enklere å velge seriøse 

leverandører

• Åpent og søkbart konkursregister og 

offentlig register over ilagt 

næringsforbud

• Utvikle tverretatlige forebyggende 

tiltak 

• Utvikle tiltak for å nå 

utenlandske arbeidstakere, 

særlig før de beslutter å reise 

til Norge

Samarbeid

med 

arbeidslivet / 

og ID

• Ny tekst vedr SMSØ

• Tettere koordinering av etatenes 

samarbeid med partene i 

næringslivet 

• Utarbeide tiltak som bidrar til 

sikker ID og beskyttelse av 

personers identitet og 

identitetsnummer

Regel-

utvikling

• Utrede bedre regelverk for mer 

effektive reaksjoner og sanksjoner

• Utrede lov om tverretatlig 

samarbeid for å bekjempe 

kriminalitet. 

• Pågående lovarbeid om åpne 

næringslivsdata må ferdigstilles

• Utrede hvordan man kan 

styrke utsatte arbeidstakeres 

rettslige stilling

Kunnskaps-

bygging 

• Opprette et sektorovergripende forskningsprogram som adressere regjeringens mål om redusert a-krim

• Etablere en tverretatlig analysegruppe for å måle utvikling av a-krim og effekter av innsatsen mot a-krim.

• Øke kunnskapen om utenlandske arbeidstakere slik at etatene bedre kan målrette tiltakene 


