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Hva er særegent med menneskehandelsfeltet? 

Internasjonale forpliktelser

• Forebygging

• Ivaretakelse og 
beskyttelse av ofre 

• Straffeforfølging

• Koordinering av tiltak, 
statistikk og rapportering

Begrunnet i skjult 
grenseoverskridende 
kriminalitet og grov 
krenkelse av 
menneskerettighetene

Internasjonale 
konvensjoner

• Palermo-protokollen
(FN, UNODC)

• Europaråds-
konvensjonen om tiltak 
mot menneskehandel 
(GRETA)
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• Tiltak i regjeringens handlingsplaner mot menneskehandel 

• Et virkemiddel for samordning på feltet 

• Nettverksdrifting og 
kompetanseutvikling, 
bl.a. nasjonale seminarer

• Veiledning, informasjonstiltak 
og verktøy 

• Rapporteringer
- årlig tilstandsrapport
- oversikt over rettsavgjørelser,
- internasjonale rapporteringer

• Se politiet.no/menneskehandel
for rapporter og verktøy

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel
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https://www.politiet.no/menneskehandel


• Årlig ca. 300 antatte ofre – usikre beregninger 

• Sammensatt gruppe

• Alder

• Kjønn

• Nasjonalitet

• Utnyttingsformer 

• Utnyttelse til prostitusjon eller 
andre seksuelle formål

• Utnyttelse til tvangsarbeid eller 
tvangstjenester

• Kombinasjon av utnyttingsformer

Omfang av antatte ofre som mottar bistand 
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• Anmeldelser 

• I underkant av 40 anmeldelser pr. år 
i treårsperioden 2019–2021

• 29 i 2021

• 39 i 2020, hvorav 3 for grov 
menneskehandel 

• 53 fellende dommer i perioden 
2003–2022 pr. 20.4 (51 er rettskraftige)

• 43 gjelder utnyttelse til prostitusjon 
eller andre seksuelle formål (1 av dem
i kombinasjon av tvangsarbeid) 

• 10 gjelder utnyttelse til tvangsarbeid 
eller tvangstjenester 

• 15 gjelder utnyttelse av mindreårige

Omfang av straffesaker 



• Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 

• Tiltak for å styrke politiets innsats

• Riksadvokaten 

• Tydelige prioriteringer av feltet 

• Politidistriktene 

• Spesialiserte menneskehandelsgrupper  

• Kripos

• Nasjonal kompetansegruppe

• Tipsmottak 

Politiets innsats 



• Forankret i internasjonale forpliktelser 

• Rettighetene skal

• gi ofre mulighet
til å komme seg ut av en
utnyttingssituasjon

• legge til rette for straffeforfølgning 
av bakpersoner

• Ansvar for å identifisere

Antatte ofre har rett til bistand og beskyttelse 
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• Alle instanser som kommer 
i kontakt med mulige ofre

• Informasjon gis som ledd i
identifiseringsprosessen 
– på et språk personen forstår

• Bistå med å sette i kontakt 
med hjelpetiltak

• Hjelpetelefon driftet 
av ROSA-prosjektet  
tlf. 22 33 11 60 (døgnåpen linje) 

Informasjon om rettigheter og hjelpetilbud

©KOM.pod@politiet.no



• Minimum tre timer fri rettshjelp

• vurdere forhold av betydning for 
anmeldelse 

• bistand for å få tilgang til andre 
rettigheter

• Bistandsadvokater med 
kompetanse om menneskehandel

• Advokaten kan søke 
statsforvalteren om 
utvidelse av bevillingen 

Juridisk bistand
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• Politiet må foreta en 
risikovurdering og vurdere tiltak

• Samarbeid mellom politiet 
og barnevern, UDI, 
hjelpetiltak, bistandsadvokat, 
representant, m.fl. 

Nødvendige sikkerhetstiltak
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• Refleksjonsperiode 

• Tillatelsen skal tilrettelegge for å
kunne bryte med miljøet bak 
menneskehandelen

• Seks måneders tillatelse, 
som ikke kan fornyes

• Begrenset oppholdstillatelse

• Tillatelsen skal tilrettelegge for 
straffeforfølgning 

• Kan gis for inntil 12 måneder, 
kan fornyes

• Søknad om beskyttelse (asyl)

• Flyktningstatus, vitnetillatelse, 
opphold på humanitært grunnlag

Oppholdstillatelse 

©KOM.pod@politiet.no



• Tilrettelagt oppfølging for voksne i refleksjonssporet 

• Rett til ytelser etter sosialtjenesteloven
og midlertidig bolig i kommunal regi 
– NAV

• Krisesenterbolig koordinert av ROSA

• Andre tilrettelagte bo- og oppfølgings-
tilbud: Frelsesarmeen (Filemon),  
Kirkens bymisjon (Lauras hus), 
Marita-stiftelsen (Marita Women 
bokollektiv), Caritas m.fl.

• Tilrettelagt oppfølging i asylsporet 

• UDI og ROSA 

Trygg bolig og oppfølging
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• Ofre kan ha alvorlige psykiske 
og fysiske helseskader

• Rett til akutt helsehjelp 

• Fastlege og spesialisthelsetjeneste

• Tilgangen til rettigheter en 
utfordring der personen ikke er 
folkeregistrert

Helsehjelp
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• UDI har ansvar for assistert retur  

• Avtale med IOM  (Den internasjonale 
organisasjonen for migrasjon)

• Program for assistert retur og 
reetablering for sårbare grupper

• Omfatter ofre for 
menneskehandel

• Formål å hindre at ofre blir ofre 
på nytt og å bidra til reintegrering
i hjemlandet

Assistert retur og reetablering
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• Barn særlig utsatt for menneskehandel 

• Opplysningsplikt til barnevernet 

• Beskyttelsestiltak

• Plassering i barneverns-
institusjon (bvl. § 4-29)

• Rett til representant eller verge

• Behov for et tett samarbeid 
mellom barnevern, politi, UDI, 
advokat og representant/verge

• Veiledningsfunksjon i Bufdir

Særlige krav til beskyttelse av mindreårige ofre
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Takk for oppmerksomheten!
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