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Anmeldelse Butikktyveri
Anmeldelse
Anmeldelse Vedlegg
Vedtekter for kåring av “Kriminalitetsforebyggende fyrtårn”

Forord
Butikktyveri er et internasjonalt problem. Det er en utfordring for alle
forretningsdrivende, langt utover Askers – og Bærums grenser.
Moderne vinningskriminelle betegnes i dag MVK`ere, Mobile Vinning Kriminelle. De
opererer over store områder. Landegrenser er ingen hindring. Politiet og
vekterbransjen har avdekket grupperinger som har spesialisert seg innen egne
”fagfelt”: tyveri fra butikker, tyveri fra bolig, tyveri fra person på offentlig sted. Totalt
”omsetter” denne illegale ”bransjen” for flere milliarder pr. år i Norge.
Kan vi som driver forretning, stanse denne utviklingen? Ja, det kan vi!
Oppmerksomhet. Service. Smil. Salgsfremmende, forebyggende strategi for
medarbeiderne. Ryddige, oversiktlige lokaler. Betalingspunkt plassert strategisk i
lokalet.
Denne manualen og vår kampanje skal motivere handelsstanden til å ha en felles
holdning mot en uønsket utvikling i samfunnet og til å følge en viss felles strategi.
Kampanjen, som stadig kan finpusses, inneholder enkle teknikker og holdninger som
virker.
Forretninger som er registrert som mottakere av denne kampanjemanualen og som
gjennomfører ”Våkn Opp”-prosjektet hos seg, vil bli holdt løpende orientert om status
i kriminalitetsbildet i vårt medlemsområde og om endringer av materialet i denne
håndboken.
Takk til Simen Burud og Hans Jakob Matthiasen, samt Kristin Henriksen og Kjersti B.
Stople hos Sandvika Storsenter, for det kreative arbeidet med manualen. Takk til vårt
nettverk, hos politiet og vekterselskapene, og takk til våre aktive medlemmer m.fl.
som har inspirert – og motivert oss, for godt samarbeid.
For Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening og Våkn Opp-kampanjen

PETTER HØGLI

JOHN BALCON

REVIDERT UTGAVE JANUAR 2014

JAN-FREDRIK LARSEN

Anmeldelser, et felles samfunnsansvar
Et viktig tiltak i det forebyggende arbeidet mot butikktyveri og svinn er at alle gjør sitt
ytterste for å belyse og dokumentere problemets omfang.
Den eneste måten å vise omfanget på, er å anmelde skriftlig alle butikktyverier som
oppdages.
Det er på denne måten vi kan belyse og dokumentere hvor stort dette problemet reelt
sett er slik at myndighetene og næringslivet kan bli motivert til å bevilge nok midler til
å bekjempe problemet.
Dette er et felles ansvar som ikke bare berører handelsstanden i Asker og Bærum ogi
Norge, men også internasjonalt.
Alle kriminelle handlinger som blir registrert, genererer tallmaterialet i statistikker
som viser omfanget av kriminaliteten i det enkelte land, i Europa og i verden totalt
sett.
For 2010 ligger Norge som nr. 14 i tabellen over land med størst mengde tyverier og
som det er naturlig å sammenligne oss med.

Forebygg tyveri med service og et smil

1. Bruk blikket og få øyekontakt med kunden når de
kommer inn
2. Møt kunden og vis oppmerksomhet.
3. Vær på selv om de bare skal ” kikke litt”
4. Tenk vare plassering og mengde varer på utsatte
steder i butikken.
5. Gi kunden den servicen og oppfølgingen du selv
ønsker som kunde.
Husk at ved å forebygge, gir vi kunden en positiv
opplevelse og ofte så handler de mer.

Stanse og pågripe skaper uro i butikken og ødelegger selgeren i oss for en
periode.
God service med tett oppfølgning av kunden i butikken forhindrer tyveri.

Sørg for følgende ved pågripelse av butikktyver

1.
2.
3.
4.
5.

Vær nøye med utfylling av anmeldelser
Sørg for at eventuelle vitner også blir registrert i
anmeldelsen
Ved manglende Id kort skal politiet alltid
kontaktes.
Påtalefullmakt
Firmaattest (Brønnøysund registeret)
Bruk vektere, de er opplært og trenet til å
håndtere slike situasjoner.

Sørg alltid for egen sikkerhet i alle situasjoner.

Identitetstyveri
Identitetstyveri er blitt en stadig mer velkjent form for kriminalitet. En stjålet identitet
kan knytte seg til navn, fødselsnummer, organisasjonsnummer, e-postadresse og
andre opplysninger som – alene eller sammen med annen informasjon – kan
fremstille en person eller et selskap. Også webadresser og innholdet på en nettside
kan brukes på samme måte.
Navn og/eller fødselsnummer kan brukes til å kjøpe tjenester, bestille varer, ta ut
penger eller få tilgang til et møte som man ellers ikke hadde hatt tilgang til. Dette er
et økende problem som skaper stor usikkerhet og store problemer for ofrene, som
ofte står igjen for å betale regningene.
Misbruk av andres identitet og bruk av falsk eller forfalsket identitet er ulovlig etter
dagens straffelov. Identitetstyveri er definert i loven med et eget straffebud:
§ 190 A: Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i
besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en
identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett å
a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller
b) påføre en annen tap eller ulempe.
Medvirkning straffes på samme måte.
Det er til syvende og sist den som blir frastjålet sin identitet som må bevise dette. Det
å bevise at det ikke er DU som står bak eventuelle lån, nettkjøp, store bankuttak osv.
er en tidkrevende om slitsom prosess.

Vær alltid skeptisk overfor eventuelle e-poster eller nettsteder der du blir bedt om å
oppgi personlige opplysninger eller e-poster som viser til en ukjent nettside der du blir
anmodet om å oppgi noen av de følgende detaljene:










Brukernavn
Passord
Personnummer
Bankkontonummer
Personlige koder
Fullstendige kredittkortnumre
Din mors pikenavn
Fødselsdatoen din
DIN
DOBBELTGJENGER!
SKAPT OG
KONTROLLERT AV
EN KJELTRING.

Ikke fyll ut skjemaer eller påloggingssider som kan være knyttet til disse e-postene.
Hvis noen du har bange anelser om, ber deg fylle ut et skjema med de personlige
opplysningene dine, må du ikke la fristelsene ta overhånd. Det har ikke noe å si om
du trykker på «send inn»-knappen eller ikke, for det er fortsatt mulig at du overfører
informasjonen din til kjeltringene bare ved å angi tekst i skjemaene deres.
Sørg for å makulere sensitive opplysninger på en forsvarlig måte.

TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte
identitetstyveri forretning
Vær alltid skeptisk overfor eventuelle e-poster eller nettsteder der du blir
bedt om å oppgi forretningens opplysninger, eller e-poster som viser til
en ukjent nettside der du blir anmodet om å oppgi noen av de følgende
detaljene:







Brukernavn
Passord
Organisasjonsnummer
Bankkontonummer
Forretningens pinkoder
Fullstendige kredittkortnumre til forretningen



Ikke fyll ut skjemaer eller påloggingssider som kan være knyttet til
disse e-postene.



Hvis noen du har bange anelser om ber deg fylle ut et skjema med
de personlige opplysningene dine, må du ikke la fristelsen ta
overhånd.



Det har ikke noe å si om du trykker på «send inn»-knappen eller
ikke, for det er fortsatt mulig at du overfører informasjonen din til
kjeltringene bare ved å angi tekst i skjemaene deres.



Ikke la forretningens opplysninger ligge til allmenn beskuelse og
ikke kast sensitive opplysninger i papiravfall eller søpla for øvrig.

Dato:
Gjennomgått på personalmøte

Sett:

Den…….

20…

TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte
identitetstyveri person
Vær alltid skeptisk overfor eventuelle e-poster eller nettsteder der du
blir bedt om å oppgi personlige opplysninger, eller e-poster som viser til
en ukjent nettside der du blir anmodet om å oppgi noen av de følgende
detaljene:









Brukernavn
Passord
Personnummer
Bankkontonummer
Personlige koder
Fullstendige kredittkortnumre
Din mors pikenavn
Fødselsdatoen din



Ikke fyll ut skjemaer eller påloggingssider som kan være knyttet
til disse e-postene.



Hvis noen du har bange anelser om ber deg fylle ut et skjema
med de personlige opplysningene dine, må du ikke la fristelsen ta
overhånd.



Det har ikke noe å si om du trykker på «send inn»-knappen eller
ikke, for det er fortsatt mulig at du overfører informasjonen din
til kjeltringene bare ved å angi tekst i skjemaene deres.



Ikke la personlige opplysninger ligge til allmenn beskuelse og
ikke kast sensitive opplysninger i papiravfall eller søpla for øvrig.

Dato:
Gjennomgått på personalmøte

Sett:

Den…….

20…

TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte
identitetstyveri forretning

UMIDDELBART ETTER IDENTITETSTYVERI:


Sperre kort eller elektroniske betalings
gjennomgang av transaksjoner for å skille riktige og uriktige





Melde forholdet til politiet





Varsle forsikringsselskap



RUTINER FOR BUTIKKANSATTE
FØR, UNDER OG ETTER RAN
Foreningen har i samarbeid med politiet utarbeidet tiltakskort som anbefaler enkle
tiltak som den enkelte forretning kan gjennomføre for å forberede seg på hva som kan
skje før -, under- og etter et ran.
Ran er trolig den største belastning en ansatt i handelsnæringen kan bli utsatt for.
Politiet prioriterer oppklaringen av ran svært høyt. Får politiet tips om mistenkelige
personer eller adferd, vil politiet forsøke å sjekke disse og på den måte forebygge
gjennomføringen av et ran. Innholdet i tiltakskortene understreker politiets
vurderinger.
Foreningen ser svært alvorlig på denne type kriminalitet både fordi den innebærer
store personlige belastninger for de ansatte som opplever et ran eller ransforsøk, og
fordi de materielle skadevirkninger ofte er store.
Foreningen fokuserer også på belastningen som den enkelte ansatte blir utsatt for i
etterkant av et ran og på de menneskelige reaksjoner en kan forvente av denne
oppmerksomheten i seg selv gir.
Vi anbefaler at gjennomgang av tiltakskortene protokollføres i referat fra
personalmøte.

Jan-Fredrik Larsen
styreleder

Aktuelle linker for ytterligere informasjon:
www.nsr-org.no
www.sikret-mot-ran.no
www.arbeidstilsynet.no
www.politi.no

TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte ved ran

DAGLIGE SIKKERHETSRUTINER:


Forretningen har gode innarbeidede rutiner for opptreden i
butikk
 ansattes holdning til å prate om omsetting og interne rutiner
 vær nøye med hvor nøkkel til utstillingsmontre oppbevares
 avtale med vaktselskap





Rutiner for pengehåndtering:
 lås kassa og fjern nøkkelen når kassa ikke betjenes
 oppbevar ikke mer penger i kassa enn nødvendig
 overskytende beløp legges i seddelboks eller verdiskap
 nøkkel til verdiskap skal ikke henge i belte til betjening,
bruk evnt tidslås
 kassaoppgjør bør foretas i egnede rom, lås døren og hindre
innsyn
 verditransport fra butikk til post/bank, gjennomføres til ulike
tider og mønster





Tekniske løsninger innen sikring:
 alarm
 kameraovervåking i forretning
 tåkeanlegg



TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte ved ran

FOREBYGGE RAN:


VARSLE og varslingsrutiner
 noter ned tid, sted, beskrivelse og eventuelle merknader om
mistenkelige personer som:
 viser interesse for lokalene, kamera, dører, bakrom og
plassering av verdifulle salgsobjekter
 viser interesse for personalets rutiner ved åpnings- og
stengingsrutinene av forretningen



Snakk med naboforretningene, be disse gi dere og politiet
beskjed om de ser noe mistenkelig





Er dere, eller deres naboer, redd for at ran kan være ”på gang”,
ring 112





Kameraovervåking:
 dekker hele forretningen
 dekker spesielle ”verdiområder” i lokalet
 dekker alle inn- og utganger
 ikke reklameplakater i kamerasoner
 overvåkingsanlegget er vedlikeholdt, linser rengjort og
ansvarlig kan sikre opptak



Informer politiet om dine observasjoner, gjerne
sammen med film fra kameraovervåkingen





TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte ved ran

UNDER RAN:





 Følg instruksjoner som gis av raneren
 Behold roen
 Forsøk å utløse ransalarmen så snart dette kan skje uten
fare for egen eller andres sikkerhet





For å hjelpe politiet i etterforskingen:
 Beskrivelse av raneren(e), antall
 bekledning, sko, høyde, ansiktsform
 etnisitet, hudfarge, språk
mobiltelefon, walkie-talkie, ørepropper eller annet
kommunikasjonsutstyr
Ankomst/ avreise for raneren(e)
 hvordan kom de til forretningen
 kjøretøy – beskrivelse – registreringsnummet – type bil og
modell
 egen sjåfør
Åsted:
 hvor gikk raneren(e) inne i forretningen
 hvor tok raneren(e), skap, dører, disk
 pustet de på noe, vindu/ glass eller lignende







TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte ved ran

UMIDDELBART ETTER RAN:











Utløse ransalarm til vekterselskap
Varsle politiet, ring 112
 Mitt navn er xx og jobber ved xx forretning med adresse. Vi
har nettopp blitt ranet.
Lås døren, skjerm forretning og de som er til stede for innsyn
Noter ned det du husker så fort som mulig, ikke diskuter dine
observasjoner med kolleger eller andre vitner
Gå minst mulig i området hvor raneren(e) har vært
Ikke rør noe raneren(e) har tatt på
-unntak: når det er nødvendig for å redde liv
Ta hånd om ransutsatte kolleger og kunder
Noter navn og telefonnummer på vitner, og be disse vente til
politiet kommer
Varsle eier/ sikkerhetsansvarlig











TILTAKSKORT

Rutiner for butikkansatte ved ran

PERIODEN ETTER RANET:



Bearbeide egen følelse og reaksjoner under veiledning av fagpersoner
Forhold til media, deres ønske om reportasje og intervju

ANMELDELSE BUTIKKTYVERI

ANMELDELSE FOR BUTIKKTYVERI, MOMENTLISTE:
Anmeldelse for overtredelse av straffelovens § 391 A, naskeri består av 3 elementer:
1. Anmeldelsen
2. Påtalebegjæringen
3. Firmaattest
Alle 3 elementer må være korrekt utfylt, i motsatt fall kan anmeldelsen underkjennes
av formelle grunner.
1.

Anmeldelsen:

Ved en korrekt utfylt anmeldelse vil politiet normalt ikke ha behov for ytterligere
etterforsking i saken, og kan påtalemessig avgjøre saken på grunnlag av opplysninger
gitt i anmeldelsen.
Ved bruk av utarbeidet anmeldelsesskjema er det viktig at alle rutene fylles ut.
Viktige momenter ved utfylling av anmeldelsen:
 Bruk blokkbokstaver
anmeldelsen kan havne i rettsapparatet, og skal leses av mange
 Riktig tid og sted
dag/dato/klokkeslett, butikknavn og gateadresse
 Hvordan naskeriet er gjennomført
 Passert siste betalingspunkt
 Verdien av stjålne gjenstander
 Påtalebegjæring
Fremsetter forretningen påtalebegjæring? Avgjørende for at politiet skal
arbeide videre med saken
 Konfliktrådsbehandling
Samtykker forretningen til at saken avgjøres med Konfliktrådsbehandling?

Viktig momenter vedr. mistenkte:
 Skal gis anledning til å erkjenne straffeskyld på stedet
 I de tilfelle hvor mistenkte er under 18 år skal verge og/ eller
barnevernsvakten kontaktes
 Mindreårige kan ikke alene erkjenne straffeskyld og skrive under på
dette med bindende virkning
Konfliktrådsbehandling:
 Politiet har som målsetting at flere saker avgjøres ved mekling i konfliktrådet
 Konfliktrådsbehandling innebærer at partene inngår en avtale om
hvordan mistenkte kan gjenopprette den skade som er påført
forretningen
2.

Påtalebegjæringen:

Straffelovens § 79 stiller krav til hvem som på vegne av forretningen (fornærmede)
kan begjære offentlig påtale. Reglene tar utgangspunkt i hvordan virksomheten er
organisert.
 Fornærmede er en enkeltperson, forening eller stiftelse:
- styret kan begjære offentlig påtale
- styret kan gi fullmakt til styremedlem, daglig leder, eller den som er
meddelt prokura til å begjære offentlig påtale enten straffbar handling er
begått, eller fremtidige straffbare handlinger av et nærmere angitt slag
NB: Fullmakten må være gitt av et samlet styre. Det er ikke tilstrekkelig
at styreleder gir fullmakt.
 Fornærmede er en enkeltperson som driver ervervsvirksomhet:
-eier kan begjære offentlig påtale
-eier kan gi fullmakt til daglig leder eller den som er meddelt prokura til
å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger som har tilknytning til
virksomheten.
Se vedlagte eksempler på forskjellig typer påtalebegjæringer.
3.

Firmaattest

Korrekt firmaattest fra Brønnøysundregisteret skal følge hver enkelt sak.
I forbindelse med utskiftninger i firmaets styre, eller ledelse, skal også firmaattest og
fullmakter oppdateres!

Generelt:
Bør butikktyveri, naskeri, anmeldes?
Mange betrakter anmeldelse som bortkastet ressursbruk og mener at alt for stort
antall saker henlegges, eller at reaksjonene er for svake. Vi i politiet anbefaler på det
sterkeste at butikktyveri, og naskeri, anmeldes. En anmeldelse er også en
informasjon til politiet om at straffbare forhold foregår, og hvem som utfører disse
tyveriene. Et butikktyveri har vært, og vil i fremtiden være, vår ”inngangsbillett” og
mulighet for å iverksette ytterligere etterforsking.
Anmeldelser hvor stålet gods beskrives med antall, typebetegnelse, serienummer eller
annet identifiserbart produksjonsnummer blir registrert med disse opplysninger i
politiets datasystemer. Denne informasjon vil kunne spore gods tilbake til rettmessig
eier i de tilfelle hvor politiet eller tollvesenet kommer over gods vi antar er stjålet eller
i urettmessig eie. Henlagte saker vil da umiddelbart bli startet opp igjen.
Anmeldelser som er korrekt utfylt, vil som hovedregel gå direkte til bøtelegging. I
saker hvor mistenkte er under myndighetsalder, følges saken opp i ungdomsteamet
som vurderer om det skal iverksettes tiltak rundt vedkommende, særlig de
mindreårige.
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon har utarbeidet permen ”Sikret mot
ran Din Sikkerhetsperm”. I dette kompendiet tar de også opp momenter og rutiner
vedrørende butikktyveri.
Flere av vekterselskapene som arbeider aktivt i detaljhandelen har utarbeidet egne
anmeldelsesskjema.
Anmeldelsesskjemaet kan også lastes ned fra www.politi.no under Tjenester.

EKSEMPEL PÅ FULLMAKT FRA STYRET I SELSKAP, FORENING, STIFTELSE:
Jfr. straffeprosessloven § 79
Eks. 1:
Styret i firma RILUM A/S gir herved daglig leder Per Pettersen fullmakt til å anmelde
og begjære påtale i saker som gjelder straffeloven §§ 255, 257 og 391a.
RILUM A/S, den xx.xx.xx
Styreleder
Sign

styremedlem
sign

sign

styremedlem
sign

styremedlem

Eks. 2:
Styret i ….foreningen, gir herved styremedlem Ole Olsen fullmakt til å
anmelde og begjære påtale i saker som gjelder strl. Kap. 24, om underslag og
tyveri og kap. 40 om forseelser mot formuesrettigheter.
Styret i ..foreningen den xx.xx.xx
Styreleder
Sign

styremedlem
sign

sign

styremedlem
sign

styremedlem

Eks. 3:
Styret i stiftelsen …. gir styremedlem Hanne Hansen fullmakt til å anmelde og
begjære påtale i saker som gjelder naskeri, tyveri og underslag.
Stiftelsen…. den xx.xx.xx
Styreleder
Sign

styremedlem
sign

sign

styremedlem
sign

styremedlem

Eks 4:
Eksempel på fullmakt fra enkeltperson som driver ervervsvirksomhet:
Ellinor Jensen gir daglig leder …. fullmakt til å anmelde og begjære påtale for
straffbare handlinger som har tilknytning til …. forretningens navn.
Sandvika, den xx.xx.xx
Ellinor Jensen
Eier
(SIGN)

ANMELDELSE

ANMELDELSE
VEDLEGG

Vedtekter for kåring av handelsbedrifter
i Asker og Bærum til
”Kriminalitetsforebyggende fyrtårn”
§1

En hver bedrift, et senter eller et sentrum som er medlem av Asker
og Bærum handels- og servicebedrifters forening, kan kåres til ”Årets
kriminalitetsforebyggende fyrtårn”.

§2

Formålet med kåringen er å utpeke den bedrift, det senter, det sentrum
som etter innkomne forslag og etter en samlet vurdering realiserer
best de kriterier som følger av de anbefalte retningslinjer i foreningens
kampanjemanual, Våkn Opp, for godt kriminalitetsforebyggende arbeid og
gode tiltak mot butikktyveri, naskeri og svinn.

§3

Til vurdering av innkomne forslag og utpeking av en verdig kandidat nedsettes
en jury bestående av representanter fra henholdsvis politiet, konfliktrådet og
handelsstanden.

§4

Prisen består av et diplom med innpreget symbol og hederlig omtale.

§5

Prisen utdeles hvert kalenderår innen utgangen av november måned, og
bekjentgjøres i lokalavisen.

Asker/Bærum, 29. november 2011
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening

