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Mobilspill gjør deg hektet på hvitvasking
INTERNASJONALE SANKSJONER

DIGITAL KORRUPSJONSKAMP: Advokat 
Erling Grimstad har gått sammen med adm. 
direktør Anne Lise Waal i IT-selskapet Attensi 
for å bekjempe økonomisk kriminalitet gjen-
nom et mobilspill. FOTO: GEORG MATHISEN
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Prosedabel sak, 
men illikvid klient?

Therium Nordic tilbyr risikofri finansiering av
advokatkostnader (søksmålsfinansiering) ved

velfunderte og rettmessige krav. 

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri dialog.

www.therium.no | post@therium.no | +47 21 41 91 71

GEORG MATHISEN
jus@finansavisen.no

Myndighetenes ny krav blir strengere og 
bøtene større. Det er ikke lett å etterleve 
hvitvaskingsdirektivet. For den som ikke 
klarer det, blir det dyrt.

– Det nye hvitvaskingsdirektivet som 
gjennomføres i Norge, er EUs fjerde. Det 
innebærer helt nye plikter, helt ny risiko og 
alvorlige konsekvenser for den som bryter 
reglene, sier Erling Grimstad.

Den tidligere Økokrim-toppen driver 
nå sitt eget advokatfirma og markedsfører 
sine tjenester gjennom nettstedet Gover-
nance.no.

Vekker konkurranseinstinktet
Nå har han gått sammen med spillutvi-
klerne i programvareselskapet Attensi og 
laget en mobilapp som gjør læringen av 
hvitvaskingsdirektivet til et spill.

Spillet lar deg konkurrere mot kolleger og 
deg selv, og jo mer du spiller, jo bedre blir du.

– Vi arbeider mye med det samme i va-
rehandel og andre store sektorer. Der ser vi 
at når vi bruker spillelementer som poeng 
og toppscore-lister, gjør det at folk trener 
mye og blir bedre i jobben, sier Attensi-sjef 
Anne Lise Waal.

Her blir det med andre ord om gjøre å 
få toppscore i antihvitvasking.

44 millioner i bot
– Risikoen for advokater er nemlig bøter 
på opptil ni millioner. Banker, forsikrings-
selskaper, styremedlemmer og daglige le-
dere kan risikere inntil 44 millioner kroner 
i bøter. Vi tror behovet for å få lært opp 
veldig mange mennesker raskt, kommer 
nå utover høsten, sier Grimstad.

Han har samarbeidet med Advokatfo-
reningen om å utvikle innholdet i appen. 
Tanken har vært at hvis advokatene er 
med, så vil også de andre rapporterings-
pliktige gruppene – for eksempel banker, 
forsikringsselskaper, regnskapsførere og 
revisorer – følge etter og ha nytte av spillet.

– Tilsynsmyndigheten krever at du kan 
dokumentere at du har gjennomført opp-
læring. Har du gått på kurs, kan du ikke 
dokumentere hva du har lært. Med spillet 
kan du det, samtidig som man kan kon-
kurrere mot hverandre, sier han.

Candy Crush-inspirert
Arbeidsgiver kan også se resultatene og no-
tere seg hvor staben er sterkest og svakest.

– Veldig mange vil føle at dette er mer 
effektivt enn å sitte på et kurs. Du kan trene 
på bussen eller når du har dødtid. Vi ser i 
andre bransjer at folk trener fordi de ser de 
blir bedre, og fordi de får bonus for å gjøre 
det raskt og feilfritt, sier Anne Lise Waal. 

Hun sammenligner appen med det po-
pulære spillet Candy Crush, som selv stats-
minister Erna Solberg har blitt hektet på. 
Skal det friste å trene mye, så hjelper det godt 
med lyder, stjerner, animasjoner og bonus.

– Også ønsket om å slå deg selv, driver 
det fremover. Når du har spilt en modul i 
spillet, kan du velge å spille igjen eller prøve 
en annen modul. Da velger de fleste å spille 
igjen for å forbedre resultatene sine, fortel-
ler hun.

Norge tiltrekker seg kriminelle
Erling Grimstad omtaler Norge som en 
honningkrukke for hvitvaskere, blant an-
net på grunn av egen valuta og lav risiko 
for kriminalitet. Regnskapsførere, revisorer 
og advokater misbrukes av klienter som de 
ikke aner hva holder på med.

Det både advokatene og andre rappor-
teringspliktige må gjøre for å følge det nye 
regelverket, er at de må kjenne de reelle ret-
tighetshaverne. Det vil si de som står bak 
selskapet som kunde.

– Reell rettighetshaver er den personen 
som eier 25 prosent eller mer av et selskap 
eller den personen som har direkte innfly-
telse over selskapet gjennom fullmakter el-
ler reell styring, sier han.

Mange av dem som driver kriminalitet 
og hvitvasker utbytte, har ikke formelle 

eierandeler selv.
– De setter eierskapet på barn, familie-

medlemmer, fiktive personer eller frontfi-
gurer som selv ikke forstår hva de er med 
på, sier Grimstad.

Hvitvasket penger i retten
Hvitvaskernes kreativitet kjenner ingen 
grenser. Erling Grimstad forteller om 
et eksempel fra en sak der han selv var 
aktor og tiltalte fikk en lang fengsels-
straff. Etter at ankemulighetene var 
oppbrukt, fortalte den domfelte hvor-
dan han hadde gått frem.

– Han hadde hvitvasket penger ved 
å utforme et fiktivt søksmål. Person A 
skulle overføre penger til person B. B 
anla et søksmål mot A, med et erstat-
ningskrav. A gikk så til advokat, sa-
ken gikk til Oslo tingrett og der fikk B 
medhold i erstatningssøksmålet. Det 
hele endte med at A måtte betale flere 
millioner, sier Grimstad.

Hele erstatningsgrunnlaget var med an-
dre ord fiktivt. De to partene hadde bare 
funnet på en måte å hvitvaske pengene. 

– Når noen spurte B om hvor han hadde 
fått alle midlene fra, fikk de bare beskjed 
om å lese dommen, sier Grimstad.

Han karakteriserer det hele som ganske 
kreativt og det er ikke lett for en advokat å 
avsløre. Det skal mye til før advokaten går 
til bunns i en slik sak og oppdager at hele 
grunnlaget for søksmålet er oppdiktet.

Ønsker brukerinnspill
Hvitvaskingsappen som kalles AML, skal 
oppdateres kontinuerlig. Grim vil gjerne 
levere det sammen med annen hvitvas-
kingsrådgivning.

– Vi ber også alle brukerne om å sende 
oss innspill på situasjoner og eksempler som 
vi kan legge inn i spillet. Fra vi får en idé til 
den er ute i spillet, tar det to dager, sier Waal.

De som spiller vil ikke merke oppdate-
ringen.

Advokat Erling Grimstad har gjort kampen 
mot hvitvasking og korrupsjon til et spill. Får 
du toppscore kan du unngå millionbøter.

Tilsynsmyndigheten krever at du kan dokumentere at 
du har gjennomført opplæring. Med spillet kan du det

ERLING GRIMSTAD


