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Flere anmeldte voldtekter
DATING: I fjor ble det registrert 208 anmeldelser for voldtekt i Oslo.
Kjell-Erik N. Kallset og Mímir Kristjánsson (nyhetssjefer)
Åse Brandvold | Emilie Ekeberg | Pål Hellesnes
Anne Kari Hinna | Alf Skjeseth | Simen Tallaksen
Frida Holsten Gullestad | Jo Skårderud (Trondheim)
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Flere av disse skjedde etter bruk av datingapper og nettsteder for
dating. – 13 av tilfellene skjedde etter at førstekontakten har vært på
«Tinder» eller andre nettdating-steder, sier Kari-Janne Lid, politioverbetjent i seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG. Lid frykter det kan være store mørketall på området ettersom mange opplever det som forbundet med skam å anmelde en
voldtekt etter at man frivillig har møtt noen via en datingside eller en
datingapp. Overlege Eline Thorleifsson ved Overgrepsmottaket i Oslo
bekrefter trenden, men har ingen konkrete tall på det.
©NTB

En ny rapport anslår at det begås hvitsnippkriminalitet

Milliarder for

KLASSEJUSS: Hvitsnippkriminalitet
koster Norge mer enn trygdesvindel.
Likevel brukes det langt mer ressurser
på å ta uærlige navere enn kriminelle
direktører, ifølge en ny rapport.
FAKTA

KRIMINALITET
Av Stian Nicolajsen
Personer som begår økonomisk kriminalitet i kraft av
posisjon og tillit i sin stilling,
såkalt
hvitsnippkriminelle,
koster det norske samfunnet
dyrt. Omfanget av kriminaliteten som blir avdekket er 1,1
milliarder kroner årlig, men
dette er bare toppen av isfjellet. En ny rapport fra Manifest
tankesmie anslår at mørketallene er store, og at det reelle
omfanget utgjør 12 milliarder
kroner årlig. Det er mer enn
hva all trygdesvindel utgjør.

Kriminalitet:
■ En ny rapport fra Manifest

Tankesmie, anslår at gjøres
hvitsnippforbrytelser i Norge
for 12 milliarder kroner årlig.
Anslagene for trygdesvindel er
10 milliarder årlig.
■ Hvitsnippkriminalitet er
økonomisk kriminalitet som er
begått av personer i kraft av
posisjon og tillit i stillinger i
virksomheter.
■ En av rapportforfatterne,
Petter Gottschalk, mener
bekjempelse av hvitsnippforbrytelser bør prioriteres
høyere.

hvitsnippkriminalitet framkommer ved å sammenlikne
kjente hvitsnippsaker fra meMange går fri
dier og domstolene, og 15 ek– Det er et stort problem at for sperters anslag over hvor stor
mange
hvitsnippforbrytere andel av kriminaliteten som
går fri. For det første utgjør aldri blir avdekket.
det et betydeMetodikken
lig økonomisk
er den samme
omfang, ettersom
Proba
som hver forSamfunnsanabrytelse
kan
lyse brukte i
utgjøre
flere
en rapport om
millioner krotrygdesvindel
ner. For det ansom ble bestilt
dre er dette kriav Arbeidsdeminalitet som
partementet i
begås av perso2013. ifølge anner i betrodde
slaget
over
stillinger
i
mørketall
i
samfunnselitrygdemisten, og om de
bruk
utgjør
går fri underslik svindel 10
graver det hele
PETTER GOTTSCHALK milliarder krosamfunnspakner årlig, altså
ten, sier Petter Gottschalk.
mindre enn hvitsnippkrimiHan er professor ved Han- naliteten.
delshøyskolen BI, og har skre– På en skala over økonovet rapporten «Toppen av is- misk kriminalitet, utgjør hvitfjellet» sammen med sam- snippkriminalitet og trygdefunnsøkonom i Manifest tan- svindel ytterpunktene, og
kesmie, Lars Gunnesdal. Rap- derfor er det interessant å
porten legges fram på Mani- sammenligne de to typene
fests årskonferanse i morgen.
forbrytelser. Vi finner at omRapportens anslag over fanget av hvitsnippkriminali-

«Hvitsnippkriminelle er
ekstremt ressurskrevende å ta,
fordi de har mer
ressurser til å
skjule kriminaliteten sin»

tet faktisk er større enn trygdemisbruket, sier Gottschalk.
– Mistenkte trygdemisbrukere blir også stort sett dømt,
mens det ikke skjer med hvitsnippforbrytere. Årsaken er at
NAV har en dyktig kontrollenhet som leverer sakene ferdigetterforsket på et sølvfat til
politiet. Hvitsnippkriminelle
er derimot ekstremt ressurskrevende å ta, fordi de har

mer ressurser til å skjule kriminaliteten sin og kan kjøpe
ekstra advokatbistand, anker
sakene og bruker all slags
midler for å unngå domfellelse, sier han.

Påvirker av samfunnssyn
– Er det ikke god ressursutnyttelse å konsentrere etterforskningen om saker som lettest
kan føre til dommer?

– Ja det er en gjengs oppfatning i kriminologi at man går
for «dagens fangst», slik at
man i hvert fall får tatt noen
og buret dem inne. Men hvis
enkelte grupper i større grad
går fri enn andre, bryter det
med prinsippet om likhet for
loven.
Gottschalk mener ressursbruken og måten økonomisk
kriminalitet blir framstilt i
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Rettssak blir utsatt

Godkjenner app som prevensjon

Italia i dag kommer mest sannsynlig til
å bli kort, sier statsadvokat Marit
Bakkevig. – Vi har hørt at møtet mest
sannsynlig blir ganske kort og at saken
videre kommer til å bli noe utsatt, sier
Bakkevig. Italienske myndigheter hevder at Krekar leder et terrornettverk
kalt Rawti Shax.
©NTB

offisielt blitt godkjent som et medisinsk
prevensjonsmiddel i EU. Studier har vist
at appens effektivitet er sammenlignbar
med p-piller og kondomer. Appen estimerer eggløsning og fertilitet ut fra kroppstemperatur, og er designet av den tidligere
CERN-fysikeren Elina Berglund som utviklet en matematisk
algoritme for å holde øye med sin egen eggløsning og fertilitet,
skriver videnskab.dk.
HB

KORT: Det innledende rettsmøtet i
saken mot blant andre mulla Krekar i
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PREVENSJON: En ny app, Natural Cycles, er

VERDT
Å VITE

i Norge for 12 milliarder årlig:

rsvinner
PÅ VEI: Næringsminister Monica Mæland (H) vil på fredag legge
fram den lenge bebudede reiselivsmeldingen.
FOTO: NTB SCANPIX

Reiselivsmelding
kommer fredag
REISELIV
Av Per-Helge Berg
Den lenge etterlengtede reiselivsmeldingen blir lagt fram i
Tromsø førstkommende fredag. Det er 17 år siden forrige
gang.
Årets melding har blitt utsatt en rekke ganger. I juli i
fjor var beskjeden at «meldingen kommer i høst» og i november svarte Næringsdepartementet at «Vi er helt i innspurten med den meldingen».
I februar i år var beskjeden
«Meldingen kommer før påske». Nå er det klart at næringsminister Monica MæKlassekampen
er en radikal,
riksdekkende
dagsavis med
hovedkontor
i Oslo sentrum.

land (H) vil presentere meldingen i Tromsø 17. mars. Håpet er at den da kan behandles
i Stortinget til høsten. Forrige
reiselivsmelding kom i 1999.
– Det skjer utrolig mye bra i
reiselivet om dagen. Vi har
flott natur, en rik kultur og
fantastiske byer som mange
kommer for å oppleve. Nå legger vi fram planen vår for
hvordan vi kan trygge og skape jobber i reiselivet, sier næringsminister Monica Mæland.
Norsk reiseliv har de siste
årene hatt vind i seilene og
2016 var et rekordår. Selv om
reiselivet har fått god drahjelp
fra kronekursen, så mener
næringsministeren at det
også er andre årsaker til den
positive utviklingen.
©NTB

KULTURJOURNALIST
(VIKARIAT)
Vi søker en journalist til et halvt års vikariat i
kulturredaksjonen. På våre kultursider kombinerer
vi idédebatt med nyhetsjournalistikk på kulturfeltet,
med spesiell vekt på medier og bokbransje.
Vi ser etter en allsidig, arbeidsom og engasjert
skribent med teft for nyheter, sans for språk og
kunnskap om stoffområdene kulturredaksjonen
dekker. Søkeren bør ha interesse og forståelse for
det særegne avisprosjektet Klassekampen.
Som vikar i Klassekampen vil du gå inn i en turnus
som innebærer noe arbeid på søndager.

UTEN SNIPP: BI-professor Petter Gottschalk har vært med å lage en rapport som anslår at det begås
hvitsnippkriminalitet for 12 milliarder kroner årlig i Norge. Her er han på hytta. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Søknadsfrist 15. mars.
Oppstart 3. april.

media, bærer preg av et samfunnssyn der ulovligheter i
samfunnseliten blir sett mildere på enn i dem som skjer i
lavere sosiale lag.
– Problemet med hvitsnippforbrytelser bortforklares med at det bare er enkelttilfeller, og at slike forbrytere

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturredaktør
Bendik Wold (e-post bendikw@klassekampen.no
eller tlf. 21093109), eller NJ-klubbleder Jens Kihl
(e-post jensk@klassekampen.no eller tlf. 21093073).

var uheldige og ikke kjente
til regelverket. Trygdemisbruk blir derimot framstilt
som et omfattende samfunnsproblem med masse
konspirasjonsteorier om at
det skjer organisert gjennom
kriminelle nettverk. Det er
ikke tjenlig å slå hardere og

mer spektakulært ned mot
trygdesvindel enn hvitsnippkriminalitet, sier han.
Han mener at det bør settes av mer ressurser til de
store sakene, og vil blant annet doble antall ansatte i
Økokrim til tre hundre.
stiann@klassekampen.no

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn
oppfordres til å søke.
Søknad med CV sendes til
bendikw@klassekampen.no

