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Nasjonalt tverretatlig 
analyse- og 
etterretningssenter



Formål, rolle 
og oppgaver

• Utarbeide nasjonale analyse- og 
etterretningsprodukter som 
beslutningstøtte for politiet og 
kontrolletatene, slik at
• etatene hver for seg og sammen kan 

iverksette koordinerte tiltak 

• mot økonomisk kriminalitet og 
arbeidslivskriminalitet 

• Oppdragsgiver og primærmottaker
• styringsgruppen for NTAES, på vegne 

av DSSF 



Leverandører i 
offentlige anskaffelser

Oppdraget:
Kartlegge  og beskrive egenskaper  ved 
leverandører til det offentlige som har 
begått økonomisk kriminalitet 
herunder arbeidslivskriminalitet, eller 
er ilagt administrativ sanksjon eller 
forvaltningsvedtak fra en av 
kontrolletatene.   



Avklaringer

• Periode 2015 til og med 2020

• Leveranser for minimum 500 000 kr

• Kategorisering av leverandører
• Størrelse
• Straffede leverandører
• Leverandører med reaksjon
• Mistenkte leverandører

• Både virksomheter og «personer med 
beslutningsmyndighet»



Leverandører som er straffet eller har fått reaksjoner har i gjennomsnitt har vunnet 
flere anbud med høyere verdi enn gjennomsnittsleverandøren i utvalget.



Å sikte seg inn på oppdrag med lavere 
verdi – med lavere krav

• Registrert som rollehaver og aksjonær

• 7 meldinger om mistenkelige reaksjoner

• 4 millioner kroner, leveranser til flere kommuner i hele Norge, over mange år

• Domfelt for grov økonomisk kriminalitet



Bransjer



Geografisk nedslagsfelt



Fremgangsmåter

• Lav oppdagelsesrisiko og høye mørketall

• Kamuflering av forhold i virksomhetene

• Konkurransevridning ved tildeling av 
oppdrag

• Pandemi



• Egenerklæringsskjema – leverandørens beskrivelse

• Politiattest – straffehistorikk

• eInnsyn – informasjon om tilsyn

• eBevis – situasjonsbilde med frampek

Oppdragsgivere benytter i liten grad informasjonskildene som er tilgjengelig. 
Politiattest og eBevis innhentes sjeldent. Egenerklæringsskjema står som fasit.

Virkemidler



Under radaren

• 30 reaksjoner fra Arbeidstilsynet: 

o stans ved fare for liv og helse, stans som pressmiddel og tvangsmulkt m.m.

• Leveranser for over 20 millioner kroner

• Omhandlet i politiets systemer for bedrageri, regnskapsovertredelse og 
manglende skattetrekk m.m.

• Innsyn via eInnsyn



Sårbarheter
Oppdragsgiver benytter i liten grad dagens virkemidler

Komplisert regelverk og skjønnsmessige vurderinger

Sårbarhetene kan utnyttes


