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Politiet spør etter data på bakgrunn av ulike hjemler 
som: 

• Straffeprosessloven 

• Hvitvaskingsloven 

• Tvangsfullbyrdelsesloven 

• Nødrett 

• Samtykke 

 

• Oppslag gjøres fra mange ulike typer brukere, på tvers av 
organisasjoner, etter tjenestemessig behov. 
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Typisk mistenkelig profil: 
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Typisk mistenkelig profil: 

• Stort antall bankforhold 
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Typisk mistenkelig profil: 

• Stort antall bankforhold 

• Bruker banker i andre steder 
i landet enn bosted 
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Typisk mistenkelig profil: 

• Stort antall bankforhold 

• Bruker banker i andre steder 
i landet enn bosted 

• Bor i Sandefjord 
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Typisk mistenkelig profil: Litt om meg: 

• Stort antall bankforhold 

• Bruker banker i andre steder 
i landet enn bosted 

• Bor i Sandefjord 
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«Det skal ikke være lønnsomt å være kriminell» 
 

Politiets mål om økt inndragning blir ikke nådd 
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Inndragning forhindrer at kriminelle kommer tilbake til full 
konto og Porsche i garasjen etter et par års soning 

 
Det handler om rettferdighet og forhindring av ytterligere kriminalitet 
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Utfordringer ved dagens løsning 

• Det tar lang tid å få tak i den relevante informasjonen. Det gir 
kriminelle mer tid. 

• Etterforskere bruker mye kapasitet på datainnsamling. 

• Dataene fra bankene har varierende kvalitet, og kommer på forskjellige 
formater, slik at de er vanskelig å sammenstille, og å se 
sammenhenger. 

• Man går ofte glipp av data fra mindre finansielle institusjoner. 

• Manuell behandling har sikkerhetsrisikoer i mange ulike ledd. 
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Demo av eOppslag 
Innhenting av finansiell informasjon på sekunder 
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Digitalt brev 
Brukes når eOppslag ikke dekker behovet 
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Fordeler med Kontrollinformasjon: 

• Ventetiden for innsamling av finansiell informasjon elimineres. 

• Jobben til etterforskerne blir enklere, slik at de kan fokusere på selve 
etterforskningen, istedenfor å lete etter kontaktinfo og skrive brev til 
banker. 

• Dataene som kommer er strukturert, slik at sammenstilling og analyse 
er vesentlig enklere. 

• Grunnlaget har større bredde, og det dannes et større bilde av 
sannheten. 

• Vi får bedre sikkerhetsmekanismer i alle ledd, og minimerer 
mulighetsrommet for menneskelige feil. 
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Sammen gjør vi kriminalitet mindre lønnsomt 
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Spørsmål og kommentarer? 
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