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Verdens best belønnede varsler:

Profil

Langer ut mot 
amerikansk 
dobbeltmoral
Han fikk 104 millioner dollar i belønning for å 
varsle om at den sveitsiske storbanken UBS’ 
skjulte milliarder av dollar på vegne av ameri-
kanske kunder. Men istedenfor å kose seg med 
pengene reiser Bradley Birkenfeld nå Europa 
rundt for å argumentere for at også vi må 
begynne å belønne varslere. Og for å beskylde 
amerikanske myndigheter for korrupsjon og 
dobbeltmoral.
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FOLKEFIENDER: Den amerikanske varsleren 
Bradley Birkenfelds historie fra virkelighetens 
internasjonale bankverden overgår selv Hen-
riks Ibsens skuespill En folkefiende om varsle-
ren Tomas Stockmann. foto: Heiko Junge/ntb scanpix
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En brande av en kar blotter et 
dollar-glis da Kapital møter 
amerikanske Bradley Birken-

feld, verdens kanskje mest kjente, og i 
alle fall mest begunstigede, varsler i 
dagligstuen på Hotel Continental. Han 
smiler så bredt at man skulle tro ten-
nene hans var pusset med tannkrem 
iblandet små diamanter. 

Nettopp tannkremtuber med dia-
manter var da også noe av det som 
Birkenfeld på begynnelsen av 2000-tal-
let tok med seg på flyet fra Florida og 
over til Sveits, på vegne av amerikan-
ske kunder av den sveitsiske storban-
ken UBS. Disse kundene ønsket å få 
formuen bort fra skattlegging i USA og 
heller skjult i kalde, behagelige og 
skattefrie bankhvelv og bankkontoer i 
Sveits. 

Historien om Birkenfeld er beskre-
vet både på trykk og på TV flere gan-
ger. Men kort oppsummert varslet han 
amerikanske myndigheter i 2007 om 
UBS’ lyssky operasjoner da han 
skjønte at banken fraskrev seg alt 
ansvar for hva de ansatte var med på. 
Den svære og brå amerikaneren hav-
net imidlertid fort på kant med byrå-
kratene i det amerikanske Justisdepar-
tementet (Departement of Justice – DOJ), 
men ble samtidig heiet frem av den 
amerikanske skatteetaten (Internal 
Revenue Service – IRS). Som et resul-
tat av at han havnet i en skikkelig 
revirkamp mellom disse føderale ame-
rikanske etatene ble Birkenfeld først 
selv tiltalt av DOJ for å ha bidratt til å 
hjelpe en klient med skatteunndragel-

ser. Og han havnet i 2010, som en av 
svært få i denne bankskandalen, selv i 
fengsel. Men da han i 2012 kom ut etter 
2 ½ år bak murene, ventet likevel IRS 
på ham med en sjekk på 104 millioner 
dollar – nær 600 millioner kroner etter 
dollarkursen på det tidspunktet.

Bitter og forbannet
Men sjekken fra amerikanske myndig-
heter dempet ikke akkurat Birken-
felds bitterhet over selv å ha havnet i 
fengsel, mens alle sjefene for UBS 
slapp unna fengselsstraffer etter at 
banken inngikk et forlik med amerika-
nerne. Birkenfeld kjører derfor fortsatt 
på mot UBS. Nylig har han vitnet mot 
UBS i en stor sak som franske myndig-
heter har gående mot den sveitsiske 
banken.

– Det hadde ikke hjulpet om de ga 
meg 104 MILLIARDER dollar isteden-
for de 104 millionene dollarene jeg 

etter loven hadde rett på. For MEG 
kan man ikke kjøpe til taushet! prokla-
merer Birkenfeld, som har klare mel-
dinger om sin tidligere arbeidsgiver:

– De er løgnere! UBS er et globalt 
selskap som har gjennomført kartel-
lignende operasjoner i tiår. De visste 
akkurat hva de gjorde. De snøt myn-
digheter verden over for skatteinntek-
ter. De godtok både narkopenger og 
penger finansiert av våpen- og narko-
tikahandel og terrorisme. Dette er 
derfor ikke bare et spørsmål om skat-
teunndragelser. Det er mye mer enn 
det!

Amerikaneren vil snakke med alle 
som vil høre hans budskap:

– Jeg skal møte den norske regjerin-
gen i dag, for å hjelpe dem. Gratis. Jeg 
er bare glad for å hjelpe myndigheter 
som vil gå etter UBS. Jeg har hjulpet 
Frankrike og Canada, og flere andre 
land tar kontakt. Jeg mener det er vik-
tig å hjelpe dem fordi UBS vil fortsette 
å lyve og nekte for alt.

– Belønn varslerne!
Ved siden av å lange ut mot UBS drar 
Birkenfeld fra sin nåværende base i 
Miami i Florida på stadige Europa-
turer med ytterligere to budskap: for 
det første at også europeiske myndig-
heter må begynne å belønne varslere 
økonomisk slik man gjør i USA. 

– Jeg er her for å hjelpe den norske 
regjeringen og norske borgere med å 
forstå at varslere er viktige. Jeg forstår 
at mentaliteten i Europa nå går på ikke 
å betale varslere. Men hvordan skal 

VARSLER MED ROPERT: Varsleren Bradley 
Birkenfeld har sterke og klare meninger om 
det meste, fra storbanken UBS’ rolle i å skjule 
penger for verdens skattemyndigheter til ame-
rikanske myndigheters dobbeltmoral. Og alle 
hans meninger fremføres med bravur.  

 foto: Heiko Junge/ntb scanpix

Jeg skal møte den nor-
ske regjeringen i dag, 

for å hjelpe dem. Gratis. 

Profil
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man avsløre svindel og korrupsjon om 
man ikke har noen på innsiden? Og 
hvem skal risikere å ødelegge karrie-
ren, å måtte lage problemer for fami-
lien sin og miste sin inntekt om ikke de 
har noen incentiver for å varsle? spør 
Birkenfeld retorisk. 

I USA er det flere ordninger som 
økonomisk belønner varslere. Den 
siste som det amerikanske kredittilsy-
net (Securities and Exchange Com-
mission – SEC) innførte i 2011, har 
hittil alene resultert i over 14.000 tips 
om brudd på amerikanske børsregler; 
korrupsjon, innsidehandel, markeds-
manipulasjon og regnskapssvindel. 

Birkenfelds siste budskap er mer 
kontroversielt og gjør at han ikke er en 
mann alle europeiske politikere i posi-
sjon vil treffe: Han hevder at amerikan-
ske toppolitikere, med ingen ringere 
enn USAs president Barack Obama og  
tidligere utenriksminister Hillary Clin-
ton i spissen, er bent ut sagt er kor-
rupte. At Obama og Clinton i 2009–2010 
hjalp mange rike og kjente amerika-
nere unna kjempeskandalen han selv 
varslet om. Og at USAs myndigheter 
er ekstremt dobbeltmoralske når de 
går etter pengene som er skjult i andre 
land, men selv åpner opp for at utlen-
dinger i stadig større grad nå gjemmer 
penger i USA. 

– Jeg avslørte tidenes største skat-
tesvindel gjennomført av UBS. Nå må 
jeg avsløre verdens største regjering, 
fremholder Birkenfeld selvsikkert. 
Amerikansk presse har han ingen stor 
tro på skal kunne gjøre en slik jobb:

– Amerikansk presse er i seng med 
Obama!

Det er Birkenfelds oppfatning om 
akkurat den saken.

Gjorde deal med Sveits
Daværende utenriksminister Clintons 
involvering i saken, der UBS slapp 
unna med til slutt bare å gi amerikan-
ske myndigheter ca. 4.500 navn av 
bankens totalt 19.000 amerikanske 
kunder, mener Birkenfeld er vel doku-
mentert fra WikiLeaks-dokumenter. I 
en artikkel i Aftenposten fra januar 
2011 går det nemlig frem at Sveits rett 
før bankforliket mellom UBS og USA 
ble inngått, både fikk stoppet et atom-
prosjekt i Iran, og alpelandet lovet 
også å ta imot fanger fra Guantánamo. 
Børsverdien av UBS steg da også med 
over 10 milliarder kroner i løpet av en 
dag da forliket ble kjent. Et tydelig 
tegn på at markedet mente banken, 
tross alt, kom godt i fra forliksavtalen.

– USA var ikke like tøffe mot Sveits 
som USA er mot andre land, fordi 
Sveits ivaretar amerikanske diploma-
tiske interesser i mange land, er Bir-
kenfelds oppsummering av forliket.

Ikke så rart da at Birkenfeld helst vil 
bruke det meste av sin intervjutid med 
Kapital til å snakke om Obama og 
Clinton. Birkenfeld har nemlig mye på 
hjertet om Obamas angivelige man-
glende oppmøte i senatshøringene i 
nettopp Birkenfelds varslersak. Dette 
mens Obama ennå var purung senator. 
Obama ville ifølge Birkenfeld unngå 
disse høringene fordi de satte søkely-

set på Obamas svært viktige finansielle 
bidragsyter under presidentvalget i 
2008: Obamas golfkamerat Robert 
Wolf, som i flere år var styreleder for 
UBS i USA. 

Tause om justis-møte
Kanskje nettopp på grunn av Birken-
felds mange utfall mot amerikanske 
myndigheter er ikke Birkenfelds verter 
i advokatfirmaet Wiersholm i utgangs-
punktet noe åpne om hvem i det nor-
ske Justis- og beredskapsdeparte-
mentet den amerikanske varsleren 
skulle møte til lunsj etter intervjuet 
med Kapital. Wiersholm-partner Tho-
mas Skjelbred, tidligere assisterende 
Økokrim-sjef, nektet først å opplyse 
om Birkenfeld også møtte noen fra 
politisk ledelse. 

– Han møtte ikke justisministeren, 
var alt Skjelbred ville si da Kapital i 
etterkant ringte opp den tidligere 
Økokrim-toppen opp bare for å høre 
hvem det var i departementet som 
Birkenfeld møtte til lunsj.

Etter hvert får likevel Kapital opp-
lyst at Birkenfeld blant annet møtte 
statssekretær Marit Berger Røsland 
(H) i Justis- og beredskapsdeparte-
mentet. Hun er dog ikke underlagt 
justis- og beredskapsminister Anders 
Anundsen, men jobber for innvan-
drings- og integreringsminister Sylvi 
Listhaug. Røsland har imidlertid job-
bet mye med compliance og private 
granskninger mens hun var advokat i 
Wiersholm inntil i forfjor.

Kapitals spørsmål om hva stats-
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sekretæren synes om Birkenfelds opp-
fordring til regjeringen om å begynne 
å belønne også norske varslere økono-
misk, får vi imidlertid ikke noe godt 
svar på:

 – Det var interessant å høre Birken-
felds historie som varsler. Jeg har selv 
vært engasjert i Oslo Compliance 
forum tidligere, og takket derfor ja til 
et kort møte. Når det gjelder konkrete 
initiativ knyttet til varslerregelverket i 
arbeidsmiljøloven, er Arbeids- og Sosi-
aldepartementet de rette til å svare på 
dette, sier Røsland til Kapital.

En folkefiende
Til tross sin belønning på 104 millioner 
dollar gir amerikaneren Birkenfeld 
tydelig uttrykk for at det har kostet 
ham mye å varsle. Behandlingen Bir-
kenfeld fikk de første årene etter sin 
varsling kvalifiserer nok derfor til mer-
kelappen “folkefiende”. Det er derfor 
bare på sin plass å ta noen bilder av 
ham ved statuen av Henrik Ibsen 
utenfor Nationaltheatret – forfatteren 
bak et av litteraturhistoriens fremste 
teaterstykker om varsling: Historien 
om dr. Tomas Stockmann, legen som 
forsøker å varsle om forurensende ska-
dedyr i hjembyens angivelig helsebrin-
gende bad. Birkenfeld har både stått 
mye alene, han har vært en ekstremt 
synlig varsler, og han nekter fortsatt å 
gi seg.

– Men hva tror du har mest å si for 
motivasjonen til andre fremtidige 
potensielle varslere: at du ble satt i 
fengsel eller din belønning på 104 mil-
lioner dollar til slutt?

– Pengene, helt klart! Alle kan rela-
tere seg til dem. 104 millioner dollar er 
mye penger, svarer Birkenfeld, selv om 
han umiddelbart legger til at den 
behandlingen han fikk av DOJ også vil 
skremme mange varslere.

Den ordningen Birkenfeld varslet 
under fritok ham verken for eget mulig 
straffeansvar eller anonymitet. Men 
den nevnte ordningen til SEC fra 2011, 
som kom for sent for Birkenfeld, ivare-
tar varslerne i USA på en mye bedre 
måte enn tidligere på begge disse to 
sentrale punktene. Birkenfeld er ikke i 
tvil om at han også ville gått til SEC 
istedenfor først til DOJ, og så til både 
IRS og Senatet, dersom SECs ordning 
hadde vært på plass alt da han varslet 
i 2007.

FATCAs uvillige far
Birkenfeld har, som leserne vil forstå, 
ikke mange varme følelser hverken for 
etterforskerne eller lovutformerne i 
det amerikanske justisdepartementet. 
Hans varsling har medført flere lov-
endringer både i USA og andre land. 
En av de mest omtalte nye lovene er 

FATCA (Foreign Account Tax Compli-
ance Act), som gjør det mye vanskeli-
gere for amerikanske borgere å 
gjemme penger utenfor USAs grenser. 
FATCA medfører at for eksempel 
enhver norsk bank som har noe som 
helst forretninger i USA (og det har i 
praksis nesten alle norske banker) er 
forpliktet til å oppgi kontoinformasjon 
om deres amerikanske kunder til nor-
ske skattemyndigheter, som så sender 
dem videre til USA.

Men selv om Birkenfeld er kalt 
“FATCAs far”, vil han helst ikke ved-
kjenne seg “barnet”

– Ja, jeg har hørt at jeg er kalt det. 
Men FATCA er ingen god lov. FATCA 
burde vært gjensidig, men det er den 
ikke. Hvorfor gir ikke USA til gjengjeld 
ut informasjon om nordmenn med 
konto i en bank i USA? Det nekter 
USA å gjøre. USA krever det fra alle 
andre, men gir ikke selv noe til andre. 
Det er en enveisgate, og hykleri, sier 
Birkenfeld.

Ifølge Finansdepartementets hjem-
mesider gir likevel den bilaterale avta-
len Norge inngikk med USA om 
FATCA i 2013 også en del informasjon 
fra USA til Norge.

OECD jobber med å få på plass en 
lignende internasjonal avtale der over 
90 land pr. februar 2016 nå har forplik-
tet seg til å gi skatteinformasjon til 
hverandre. Men USA, som selv har fått 
hva de trenger gjennom FATCA, nek-
ter å bli med. USA er nå faktisk på 
tredjeplass på den internasjonale orga-
nisasjonen Tax Justice Network ver-
densomspennende oversikt over ver-

HELLER GOLF ENN HØRINGER: President Barack Obama (t.h.) har beholdt  vennskapet med golfka-
meraten Robert Wolf, tidligere styreleder for UBS i USA, gjennom hele skandalen rundt den sveit-
siske banken. foto: ntb scanpix

– UBS ER SVEITS: UBS er mye mer enn bare en 
bank i Sveits, mener varsleren Bradley Birken-
feld. foto: ntb scanpix

Jeg avslørte tidenes 
største skattesvindel 
gjennomført av UBS. 

Nå må jeg avsløre verdens 
største regjering.

Profil
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dens mest hemmelighetsfulle land, kalt 
“Financial Secrecy Index”. USA ligger 
bak Sveits og Hong Kong, men foran 
Singapore og Cayman Islands. På sist-
nevnte øy ligger for øvrig det berømte 
Ugland House, med nær 19.000 selska-
per registrert i et bygg. Den store reto-
rikeren Obama omtalte under sin 
presidentkampanje i 2008 huset som et 
skrekkeksempel på et skatteparadis:

– Enten er dette verdens største 
bygning, eller så er det den største 
skattesvindelen i verden, og jeg tror 
det amerikanske folket vet svaret, sa 
Obama da.

Men skal vi tro Birkenfeld, så forla-
ter Obama snart sitt eget hus i en 
elendig forfatning når det gjelder åpen-
het om skattemessige forhold. Den 
iherdige, og nok også hevngjerrige, 
amerikanske varsleren har følgende 
påstand om hva resultatet kan bli der-
som ikke USA snur og selv begynner å 
gi ut mer finansiell informasjon til 
andre land:

– USA kan da bli verdens største 
senter for pengevasking!

Det har ikke lykkes Kapital å inn-
hente kommentarer fra UBS, president 
Barack Obama eller Hillary Clinton 
angående Birkenfelds karakteristikker 
av dem. 

USA det nye 
skatteparadiset
Kapital flyttes nå bort fra verdens skatte-
paradiser i frykt for å bli avslørt av nye in-
ternasjonale skatteavtaler. Pengene går til 
USA, som hittil ikke har villet undertegne en 
OECD-avtale om automatisk informasjons-
utveksling mellom nå over 90 land.

Det er ikke vakre strender i Delaware, 
Nevada, Wyoming, eller South 
Dakota slik som det er på Bahamas 
eller British Virgin Islands. Men 
disse amerikanske delstatene seiler 
likevel nå opp som de nye prefererte 
skatteparadisene for verdens rike 
utenfor USA, som ønsker å skjule 
sine penger for sine respektive lands 
skattemyndigheter.

– Hvor ironisk, nei, hvor perverst 
er det ikke at USA, som har vært så 
skinnhellige i sin fordømmelse av 
sveitsiske banker, nå selv blir de 
fremste innen banksekretesse, skrev 
en sveitsisk advokat nylig i et advo-
kattidsskrift, ifølge nyhetsbyrået 
Bloomberg. Advokaten la så til: – 
Hva er den gigantisk høye sugelyden 
du hører? Jo, det er lyden av penger 
som suser over til USA.

USAs motvilje mot å slutte seg til 
OECDs store avtale med over 90 land 
om automatisk gjensidig informa-
sjonsutveksling får både advokater 
og pengeforvaltere i Europa, som ser 
pengene forsvinne, samt skatteakti-
vister, til å rase.

De to førstnevnte gruppene, advo-
kater og pengeforvaltere, er spesielt 
sinna fordi USA bare et par år i 
forveien påtvang europeiske 
finansinstitusjoner å rapportere 
alt om amerikanske statsborgere, 
gjennom loven som kal-
les FATCA. En 
kjempestor kon-
kurransefordel for 
amerikanske for-
valtere. Selv ikke der USA 
har inngått bilaterale avtaler om 
informasjonsutveksling må de ame-

rikanske forvalterne oppgi like mye 
til andre lands skattemyndigheter.

Ifølge skatteaktivistene i Tax Jus-
tice Network tilbyr USA nå en rekke 
tjenester innen hemmelighold og 
skatteunnvikelser for ikke-amerika-
nere. Det er truster og skallselskaper 
hvor utenlandske statsborgere kan 
putte sine penger som før gjerne sto 
på en sveitsisk konto.

Amerikanernes forsvar for ikke å 
slutte seg til OECDs avtale er at den 
bygger på deres egen FATCA, og at 
det derfor vil holde å inngå bilaterale 
avtaler for disse landene med USA. 
Men alle utenfor USA som er enga-
sjerte i dette spørsmålet viser da til 
at de bilaterale avtalene ofte ikke er 
likeverdige, men preget av at USA er 
den sterke part og får mer informa-
sjon enn landet gir fra seg.

SUGES TIL USA: Sveitsiske banker, og an-
dre skatteparadiser, opplever nå at penge-
ne bare suges over til USA, et av få land som 
fortsatt tilbyr mye banksekretesse.

Også nordmenn har de siste årene vars-
let amerikanske myndigheter, ved SEC, 
om mulig økonomisk kriminalitet enten i 
amerikanske selskaper eller andre lands 
selskaper som har noe med USA å gjøre. 
Totalt har ni norske statsborgere kom-
met med slike varsler i de fem årene som 
er gått siden ordningen ble innført, viser 
SEC’ Whistleblower Offices egen årsrap-
port for 2015. Ingen av disse ni har 
imidlertid kvalifisert til noen utbetaling av 
belønning, i alle fall ikke foreløpig. Totalt 
har SEC betalt ut 54 millioner dollar til i 
alt 22 varslere i årene 2011-2015. 

Det går ikke frem av tallene hvilke ty-
per kriminalitet som de ni nordmennene 
har varslet SEC om. Men de vanligste 
typene varslene av de totalt nær 4.000 
varslene som kom til SEC i fjor var 
regnskapsjuks, svindel, markedsmanipu-
lasjon og innsidehandel. Relativt få tips 
angår korrupsjon utenfor USAs grenser, 
et forhold som delvis Telenor-eide Vim-
pelCom måtte betale 795 millioner dollar 
i bøter og inndragning for nå i år.

Nordmenn varsler i USA
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