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Innledning
Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har i
samarbeid med Opinion gjennomført
Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i
Norge for tiende gang. Undersøkelsen bygger
på en spørreundersøkelse blant 2500
virksomheter i privat og offentlig sektor.
Rapporten har sannsynligvis interesse for
næringslivet i Nordland, og man vil derfor
orientere om deler av undersøkelsen i dette
nyhetsbrevet.

virksomheter bryter regler eller gir feilaktige
opplysninger om inntekter og utgifter, mens
53 % mener det er svært stor eller stor sjanse
for å bli oppdaget.
34 % av virksomhetene har i løpet av de siste
12 månedene mottatt faktura for varer som
ikke er bestilt, 9 % har blitt utsatt for
løsepengevirus og direktørsvindel.

Sikkerhet
27 % av virksomhetene har foretatt en skriftlig
risikovurdering av kriminaliteten i eller mot
virksomheten, hvilket er stabilt i forhold til
tidligere år.
Det er stor forskjell på private og offentlige
virksomheter. Mens 48 % av de offentlige
virksomhetene har skriftlig
sikkerhetsvurdering, er det 22 % av de private
som har det. Store private virksomheter har
det i like stor grad som store offentlige, men
mellomstore og små private virksomheter har
det i mindre grad enn mellomstore og små
offentlige virksomheter.
Trusselvurderingen fra PST er lest av 20 %,
mens det er 12 % som har lest NSM sin
risikovurdering, 10 % har lest Økokrim sin
trusselvurdering og 26 % har lest andre
trusselvurderinger.
Økonomisk kriminalitet
10 % av private bedrifter mener de operer i en
bransje der lovlydige blir utkonkurrert av
kriminelle. I transport/lagring er det hele 1 av
4 virksomheter som mener dette skjer i deres
bransje. Det er også 10 % av private
virksomheter som kjenner til tilfeller av
korrupsjon i egen bransje.
Samtidig er det 37 % som mener at det er
svært liten eller liten sjanse for at
myndighetene oppdager det hvis

Figur 1. Svindelforsøk

Anmeldelser og utro tjenere
7 % har i løpet av det siste året opplevd
lovbrudd som de ikke har anmeldt. Det er en
nedgang fra 2019 da det var 10 % som hadde
opplevd det samme.
Det er i størst grad vinningskriminalitet (41 %)
som ikke blir anmeldt. I 22 % av tilfellene er
det snakk om kriminalitet i det digitale rom, og
23 % handler om økonomisk kriminalitet. Den
vanligste grunnen til ikke å anmelde er at man
tror at politiet vil henlegge saken.
8 % har avdekket utro tjenere blant egne
ansatte. Blant disse har 25 % anmeldt
forholdet.
Vold mot ansatte
10 % av virksomhetene har opplevd at ansatte
har blitt utsatt for vold eller trusler om vold.
Det er en nedgang fra 2019 da det var 13 % av
virksomhetene som hadde ansatte som var
utsatt for vold eller trussel om vold.
Det er stor forskjell på offentlige og private
virksomheter når det gjelder dette
spørsmålet. Hele 33 % av offentlige
virksomheter har opplevd at ansatte utsettes
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for vold eller trusler om vold, mens det
tilsvarende tallet for private virksomheter er 4
%.
Beredskapsundersøkelsen 2021
Beredskapsundersøkelsen viste at pandemien
rammet næringslivet hardt, men svært ulikt.
Mange opplevde betydelige forstyrrelser,
mens noen få fikk nye muligheter.
Undersøkelsen avdekket et sårbart samfunn
der de gjensidige avhengighetene er
omfattende, både nasjonalt og globalt. Få
virksomheter har full kontroll over egne
produksjonsfaktorer. Hvis internasjonal
varehandel og tjenesteutveksling forstyrres
rammer det raskt både små og store bedrifter.
Beredskapsarbeidet i bedriftene fremstår
generelt som mangelfullt. Særlig gjelder dette
små og mellomstore bedrifter, som utgjorde
tyngdepunktet av respondentene i
undersøkelsen. Mange, kanskje de fleste,
møtte pandemien uforberedt.
Pandemierfaringene understreket behovet for
et systematisk sikkerhets- og
beredskapsarbeid i den enkelte virksomhet.
Man bør vurdere risiko, planlegge avhjelpende
tiltak og øve på krisehåndtering.
Samfunnssikkerhet handler blant annet om at
virksomhetene ser på seg selv som en del av
noe større. Dersom bedriftene i større grad tar
ansvar for egen beredskap, styrker man også
samfunnets robusthet. Samfunnet vil da stå
bedre rustet ved neste krise.

Kilder:

KRISINO rapporten for 2021 fra Næringslivets
sikkerhetsråd.
Beredskapsundersøkelsen for 2021 fra Næringslivets
sikkerhetsråd.

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN I NORDLAND
Næringslivskontakten i Nordland skal arbeide med
å forebygge og redusere arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot
næringslivet.
Næringslivskontakten er politidistriktets
hovedkontakt med næringslivet utenom
straffesakssporet, og skal gi råd og videreformidle
henvendelser til rett instans.
Funksjonen skal sørge for et godt lokalt samarbeid
mellom politiet, næringslivet,
sikkerhetsmyndigheter og andre aktører i det
sivile samfunn. Dette vil bidra til både proaktive
og treffsikre tiltak i næringslivet og hos andre
private aktører, og til en helhetlig og
kunnskapsbasert kriminalitetsbekjempelse i
politiet.
Håvard Fjærli er Næringslivskontakten i Nordland
politidistrikt. Han kan kontaktes på:
Tlf. 918 83 382
E-mail: havard.fjarli@politiet.no
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