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”Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge” er en videreføring av 
tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007 
og 2010. Rapporten er utarbeidet av Politidirektoratet, med bidrag fra 
politidistrikter og særorganer.

Rapporten beskriver kriminalitetens utvikling og omfang innenfor 
utvalgte områder hvor det er tendenser som politidistriktene må  
ta hensyn til i sin virksomhetsplanlegging. Det er benyttet et bredt 
kildegrunnlag i utarbeidelsen av rapporten, som politiets registrering 
av anmeldt kriminalitet, informasjon fra andre registre og en rekke 
åpne kilder. 

”Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge” er et supplement til 
de formelle styringsdokumentene, og er ment å være et kunnskaps-
grunnlag for utarbeidelse av lokale strategier og tiltak mot utfordringer 
innenfor de kriminalitetsformene som er omtalt i rapporten. 

Jeg vil takke alle som har bidratt med innspill, erfaringer og kunnskap  
i arbeidet med rapporten.

Politidirektoratet mars 2014
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SAMMENDRAG 

Rapporten "Tendenser i kriminaliteten. 
Utfordringer i Norge" er en statusrapport 
fra Politidirektoratet om det nasjonale 
kriminalitetsbildet. Rapporten beskriver 
utfordringer og drøfter i noe grad forventet 
utvikling av lovbrudd i nær framtid. 

Kriminalitetsutviklingen nasjonalt må ses 
i forhold til en global samfunnsutvikling. 
Det finnes en del samfunnsfaktorer som 
er relevante for kriminalitetsutviklingen. 
Disse faktorene er ofte generelle på den 
måten at de misbrukes til eller utnyttes 
for kriminalitetsutøvelse innen mange 
kriminalitetsområder. Det er viktig at 
politiet har god oversikt over og innsikt i 
de ulike faktorene som tilrettelegger for 
gjennomføring av kriminalitet, åpner for 
nye markeder eller skaper potensielle ofre. 
Kriminaliteten blir mer kompleks, grense-
overskridende og organisert. I perioden 
fra slutten av 1990-tallet til i dag har 
omfanget av anmeldt kriminalitet ligget på 
mellom 380 000 og 450 000 lovbrudd pr. 
år. Omfanget har gått noe ned, og siden 
2004 har det vært en utflating. 

Det har vært en økning i registrert 
voldskriminalitet den siste tiårsperioden, 
økningen gjelder i særlig grad vold i 
nære relasjoner. I 2013 ble det anmeldt 

i underkant av 30 000 voldsforbrytelser. 
Det er grunn til å tro at økningen har 
sammenheng med større oppmerksom-
het om denne type saker både i politiet 
og i samfunnet for øvrig. Det er imidlertid 
anslått at det forekommer ca. 165 000 
voldsepisoder årlig i Norge. 

Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn 
er svært alvorlige former for kriminalitet. 
Det har vært en tydelig økning i anmeldte 
seksualforbrytelser. Gjennom økt fokus og 
en mer samordnet innsats mot seksuelle 
overgrep, antas det at flere registrerte 
forhold skyldes en økning i anmeldel-
sestilbøyelighet. Det kan forventes at det 
også i tiden som kommer vil anmeldes 
flere seksualforbrytelser, mørketallene 
antas fortsatt å være store. 

Vinningsforbrytelser er den klart største 
kriminalitetstypen og rammer alle grupper 
i samfunnet.  Vinningskriminalitet re-
duserer trygghetsfølelsen og krenker den 
personlige integriteten. Tradisjonell vin-
ningskriminalitet øker med befolknings-
tettheten, og det kan fortsatt forventes 
at majoriteten av slike saker vil ligge til 
de mest befolkningstette områdene. 
Anmeldelsestilbøyeligheten ser imidlertid 
ut til å være nedadgående. 

Menneskehandel er å utnytte en person 
til prostitusjon, tvangsarbeid/tvangstje-
nester, krigstjeneste eller organhandel. 
I motsetning til mange andre former for 
kriminalitet kan et menneske brukes på 
mange måter og over et langt tidsrom.  
I Norge, i likhet med resten av verden, har 
fokus vært på seksuell utnyttelse. Det er 
krevende å kartlegge omfanget av men-
neskehandel. Det er anslått 20,9 millioner 
ofre på verdensbasis i perioden 2002 til 
2011. 

Omfanget av tilrettelegging av ulovlig 
innreise og opphold (menneskesmugling) 
antas å være stort. Det er utfordrende å 
anslå hvor stor del av migrasjonen som 
finner sted med bistand fra menneskes-
muglere. Tilrettelegging av ulovlig innreise 
og opphold gir store gevinster. Kunnska-
pen om feltet er forholdsvis liten i Norge. 

Narkotikalovbrudd blir hovedsakelig 
anmeldt av politi og tollvesen. Antall 
anmeldelser gjenspeiler derfor i stor grad 
etatenes prioriteringer og ressurser.  
I perioden fra 2004 til 2013 har det vært 
en økning i anmeldelsene. Det har også 
vært en økning i antall narkotikabeslag. 
Økningen står i kontrast til selvrapportert 
nedgang i befolkningens bruk. 
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Antallet anmeldelser av økonomisk 
kriminalitet har vært relativt stabilt de 
siste årene, omkring 7 000. Andre kilder 
viser at omfanget er betydelig større enn 
det anmeldelsesstatistikken indikerer. 
Innenfor økonomisk kriminalitet vur-
deres skattekriminalitet, korrupsjon og 
trygdebedragerier til å utgjøre størst risiko 
for samfunnet. 

Miljøkriminalitet har svært ulike karakter-
istika. Det er stor bredde i miljølovbrudd 
både hva gjelder utøvere, motiver og 
konsekvenser. De siste årene er det 
anmeldt under 100 forbrytelser pr. år, og 
i underkant av 3 000 forseelser. Det er 
sannsynligvis store mørketall. Lovbrud-
dene rammer som regel fellesgoder mer 
enn enkeltindivider direkte, noe som ofte 
fører til at lovbrudd ikke anmeldes. 

IKT-kriminalitet omfatter både kriminalitet 
rettet mot datasystemer og/eller data-
nettverk, og kriminalitet som begås ved 
hjelp av datautstyr og/eller datanettverk. 
De to ulike kriminalitetsformene er ikke 
skarpt adskilt, og de kan kombineres. Det 
forventes en økning i IKT-kriminaliteten. 
Den teknologiske utviklingen skjer raskt, 
metodene blir mer avanserte og angre-
pene øker i omfang. 

Radikalisering preger trusselbildet på ulike 
måter. Trusselen om bruk av ekstrem vold 
for å oppnå politiske mål utgjør fortsatt 
en alvorlig utfordring. Den må forebygges 
med et bredt spekter av strategier og 
tiltak. 

Det har vært en nedgang i kriminalitet 
begått av barn og unge i perioden 2009 
til 2013. Det er særlig færre vegtrafikklov-
brudd. Det er forskjeller i omfang og type 
kriminalitet etter alder og kjønn. Omfang 
av unge gjengangere ser ut til å ha gått 
ned. Muligheter for å vurdere potensielle 
gjengangere diskuteres kort.

Som en avslutning av rapporten utdypes 
de viktigste anbefalingene for god fore-
bygging og bekjempelse av kriminalitet.  
Et viktig virkemiddel er samarbeid med 
flere aktører på ulike arenaer.
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1.1  RAPPORTENS FORMåL
Tendensrapporten er en statusrapport om 
det nasjonale kriminalitetsbildet. Rapporten 
beskriver utfordringer og drøfter i noe grad 
forventet utvikling av lovbrudd i nær framtid. 
Historien viser at det norske kriminalitets-
bildet er uten store variasjoner fra år til år, 
noe som blant annet henger sammen med 
stabiliteten i det norske samfunnet. 

Mottakerne av rapporten er politiledere. 
Rapporten er ment å være et støttedoku-
ment for forståelsen av kriminalitetsut-
fordringer Norge kan møte. Den er et tillegg 
til de ordinære styringsdokumentene. I 
tendensrapporten beskrives og vurderes 
tendenser i kriminaliteten som antas å 
utfordre oss den nærmeste tiden. I det 
forebyggende arbeidet er det viktig at 
årsaker til kriminaliteten er kjent, det vil 
tendensrapporten bidra til. Kriminalitetsut-
fordringer kan ofte løses lokalt, regionalt 
eller nasjonalt i samarbeid med andre 
problemeiere. Rapporten vil være et bidrag 
for å foreta kunnskapsbaserte beslutninger 
i planprosessene, gjøre prioriteringer og 
utarbeide tiltak. 

Politidirektoratet har, i samarbeid med 
politidistrikt og særorgan, igangsatt et 
prosjekt for å videreutvikle strategi for 
etterretning og analyse som grunnlag for 
kunnskapsstyring i etaten. Prosjektet møter 
anbefalingene fra politianalysen om at virk-

somhetsstyringen må forankres i analyse-
dreven informasjon for å oppnå effektivitet 
og kvalitet i tjenesteutøvelsen. Prosjektets 
første fase er å utvikle et rammeverk for 
etterretning og analyse (ferdigstilles i løpet 
av våren 2014). Prosjektets andre fase er 
å lage en strategi for implementering av 
etterretningsprosessen som metodikk for 
å sikre kunnskapsgrunnlag til beslutning-
stakere. Implementering av etterretning vil 
få betydning for det videre arbeidet med 
kriminalitetsforståelse i politiet. Etterret-
ningsprodukter skal redusere usikkerhet og 
skape forståelse for å kunne drive fore-
byggende, håndhevende og/eller hjelpende 
virksomhet.

1.2  PRESISERINGER OG AVGRENS-
NINGER
I vurderingen av hvilke tendenser rapporten 
omtaler, er det særlig sett hen til om ten-
densen er alvorlig og/eller øker i omfang. 
Viktige prioriterte kriminalitetsområder 
som omtales er vold, seksualforbrytelser, 
menneskehandel, tilrettelegging for ulovlig 
innreise og opphold (menneskesmugling), 
miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet. 
Innsats for å forebygge og bekjempe slik 
kriminalitet har flere begrunnelser. For det 
første kan det enkelte offeret bli svært hardt 
rammet, og på et aggregert nivå blir dette 
et problem for samfunnet. For det andre 
er det liten grunn til å tro at den anmeldte 
kriminaliteten reflekterer den reelle. Det er 

derfor et mål å øke kunnskapen om krimi-
naliteten slik at blant annet mørketallene 
reduseres. For det tredje er den internasjon-
ale oppmerksomheten mot disse kriminal-
itetstypene stadig økende. Derfor er det 
naturlig at tendensrapporten omtaler disse 
utfordringene.

Et viktig argument for at vinning omtales i 
rapporten er at det er mulig å redusere slik 
kriminalitet med kjente metoder. Politiet 
kan forbedre arbeidet med forebygging 
av vinning, men også i forhold til oppklar-
ing. Videre er begrunnelsen for å prioritere 
vinningskriminalitet særlig knyttet til at det 
er den største kriminalitetstypen. Den ram-
mer mange. Den mindre alvorlige vinning-
skriminaliteten blir generelt lavt prioritert av 
politiet. Krenkelsen den enkelte blir utsatt 
for ved noen typer vinningslovbrudd, som 
for eksempel innbrudd i bolig, er langt alvor-
ligere enn skadene og tyveriet skulle tilsi. 
Mange fornærmede opplever utrygghet og 
unødvendig merbelastning. 

Organisert kriminalitet omtales for å skape 
et mer felles grunnlag i etaten for hva 
dette er. I dag blir begrepet brukt dels for 
å beskrive lovbrudd, dels for å beskrive 
personene som begår lovbrudd og dels for 
å anskueliggjøre alvoret ved lovbruddene 
eller nettverkene som begår dem.

1.    INNLEDNING
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Denne tendensrapporten omtaler også 
barne- og ungdomskriminalitet, IKT-
kriminalitet og radikalisering. At barn- og 
ungdomskriminalitet fremheves, skyldes 
naturlig nok viktigheten av at samfunnet 
forhindrer unge i å begynne en karriere som 
lovbrytere. Det er god samfunnsøkonomi 
å forhindre at en ung person lever et liv 
i kriminalitet. Omtale av radikalisering er 
begrunnet i et behov for en felles forståelse 
av hva denne prosessen innebærer, hva 
konsekvensene kan være og ikke minst 
hvem som har hvilket ansvar for å forhindre 
at radikaliseringen realiserer seg. IKT-krimi-
nalitet omtales fordi lovbrudd mot datasys-
temer forventes å øke i omfang. Økningen 
skyldes dels veksten i antallet brukere av 
datateknologi og dels at antallet datate-
knologier øker. I tillegg til økningen, kan da-
takriminalitet som hacking og tjenestenek-
tangrep få svært dramatiske konsekvenser 
for enkeltpersoner og hele samfunn.

Det er pågående analysearbeid/evaluering-
er blant annet om arbeidsmarkedskriminal-
itet, samt hvitvasking og inndragning. For 
disse kriminalitetsområdene er det knyttet 
særlig usikkerhet til omfang. Det er derfor 
igangsatt analyser som blant annet vil øke 
kunnskapen og påpeke kunnskapshull. 
Av denne grunn er både arbeidsmarkeds-
kriminalitet, hvitvasking og inndragning lite 
omtalt her.

1.3  OPPBYGNING AV RAPPORTEN
Rapportens oppbygning er tradisjonell, 
kapitlene er delt inn i de ulike kriminalitets-
typene. Alle kapitlene presenteres med 
forholdsvis lik struktur. Omtalen starter med 
et avsnitt om samfunnsutvikling av særlig 
betydning for kriminalitetsutviklingen. Poli-
tiets omverdensanalyse1 tar utgangspunkt 
i fem hovedfaktorer som mulige drivere for 
kriminalitetsutvikling: samfunnsmessige, 
teknologiske, økonomiske, miljømessige og 
politiske forhold. Faktorene går i stor grad 
over i hverandre. 

Videre redegjøres det for status innen de 
ulike kriminalitetsområdene, med et fokus 
på tendenser og kommende utfordringer. 
Underveis i kapitlene er det vurderinger av 
hvordan politiet kan møte utfordringene, 
både gjennom kriminalitetsforebyggende 
og -bekjempende strategier og tiltak. Vur-
deringene har en overordnet form.

1.4  DATAGRUNNLAG
Datagrunnlaget som er benyttet er offisiell 
statistikk, hovedsakelig kriminalstatistikk 
fra STRASAK. I tillegg benyttes kunnskap 
fra åpne kilder, analyser fra nasjonale og 
internasjonale politiorganisasjoner, samt 
kunnskap fra konkrete saker. 
 
 
 

Kriminalstatistikken viser anmeldt kriminal-
itet som er kjent for politiet. En del krimi-
nalitet forblir skjult. Dette omtales gjerne 
som mørketall. Statistisk sentralbyrås (SSB) 
levekårsundersøkelser og andre under-
søkelser, herunder politiets publikumsun-
dersøkelser, indikerer at andelen av straff-
bare forhold som anmeldes, og dermed blir 
kjent for politiet, varierer for ulike kriminal-
itetstyper. Det er viktig å vurdere mørketall i 
forhold til hvert enkelt kriminalitetsområde. 
For eksempel antas vinningsforbrytelser 
å ha lave mørketall innenfor kategoriene 
tyveri fra villa og leilighet. Disse tyveriene 
må politianmeldes for at eier skal motta 
forsikringsoppgjør. På andre kriminalitet-
sområder kan mørketallene være høye 
fordi publikums tilbøyelighet til å anmelde 
det enkelte lovbrudd er lav. Andre forhold 
som påvirker anmeldelsesstatistikken er 
oppdagelsesrisiko og politiets, samt andre 
myndigheters innsats, kontroll og prioriter-
inger.

  1  Politidirektoratet 2012b
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Figur 1: Anmeldte forbrytelser og forseelser, 2004-2013
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Figur 2: Anmeldelser etter kriminalitetstype, pr 1 000 innbygger, 2004-2013
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Kriminalitetsutviklingen er et speil av 
samfunnet vi lever i. Kriminalitetsutviklin-
gen nasjonalt må ses i forhold til en global 
samfunnsutvikling. Kriminalitet foregår ikke 
isolert, men som et speil av det samfunnet 
den foregår i. Politiet utarbeidet i 2012 en 
omverdensanalyse, der globale og nasjon-
ale trender som kan påvirke samfunns- og 
kriminalitetsutviklingen er beskrevet.2 Ulike 
drivere/faktorer i samfunnsutviklingen fører 
til at nye kriminalitetsformer oppstår og 
kriminalitetsbildet endres. Den registrerte 
kriminaliteten i Norge og resten av Nord- 
Europa er fallende. Kriminaliteten er imidler-
tid mer kompleks, grenseoverskridende og 
organisert. 

Fra tidlig på 1990-tallet var det en opp-
adgående trend i antall anmeldte lovbrudd. 
I perioden fra 1997 til 2013 har omfanget 
ligget på mellom 380 000 og 450 000 
lovbrudd (forbrytelser og forseelser) pr. år. 
Antallet har gått noe ned, og siden 2004 har 
det skjedd en utflating. Det blir i gjennom-
snitt anmeldt mer enn dobbelt så mange 
forbrytelser som forseelser pr. år. Det har 
imidlertid vært omfattende endringer av 
registreringspraksis i STRASAK i perioden 
frem til 2003 som har fått konsekvenser 

for statistikken. Figur 1 viser utviklingen fra 
2004 til 2013.3 
 
Nedgangen i anmeldte forbrytelser kan 
særlig knyttes til vinningskriminalitet. I 2013 
utgjorde den nesten 60 prosent av alle 
forbrytelser. Narkotikaforbrytelsene utgjorde 
den nest største andelen, 18 prosent, mens 
voldsforbrytelsene er den tredje største 
gruppen. I kategoriene volds-, seksual- og 
økonomiske forbrytelser har det vært en 
økning i registrert kriminalitet i tiårsperi-
oden. Det er grunn til å tro at økningen blant 
annet har sammenheng med større opp-
merksomhet om denne type saker, både i 
politiet og i samfunnet for øvrig. 
 
Når anmeldt kriminalitet ses i forhold til inn-
byggertallet var det 89 anmeldte lovbrudd 
pr. 1 000 innbyggere i 2004, mens det ti år 
senere, i 2013, var 76,7 (forseelser og forbry-
telser samlet). Som figur 2 viser, er det en 
svært stor nedgang i vinningskriminaliteten 
i tiårsperioden når anmeldelsene ses i 
forhold til befolkningsøkningen. 

Politiets innbyggerundersøkelse fant at 
andelen som har blitt utsatt for kriminelle 
hendelser, som også har anmeldt dette til 

politiet, varierer mellom 38 og 78 prosent 
avhengig av kriminalitetstypene.4 Videre 
er det en nedgang i anmeldelsestilbøye-
ligheten fra 2010 til 2012 for noen krimi-
nalitetstyper. Den største nedgangen er 
for innbrudd eller tyveri fra bolig (fra 77% 
rapporterte anmeldelser i 2010 til 68% 
i 2012). Levekårsundersøkelsen viser 
tilsvarende trend i forhold til anmeldelses-
tilbøyelighet.5 Undersøkelsen viser videre at 
anmeldelsesprosenten har vært nedad-
gående, særlig for vinningskriminalitet, fra 
1991. Dette har betydning for totaltallene 
siden vinning utgjør en betydelig del av 
totalomfanget. En synkende tilbøyelighet 
til å anmelde vinning betyr at den positive 
tendensen for registrert kriminalitet ikke 
nødvendigvis gir et bilde av den reelle krimi-
naliteten.

Kriminalstatistikken er en viktig indikator for 
kriminalitetsutviklingen. I rapporten søker vi 
også andre kilder som kan øke kunnskapen 
om den reelle kriminaliteten. 

2. REGISTRERT KRIMINALITET

2  Politidirektoratet, 2012b
3  Sammenlikninger over lengre perioder er vanskelig  
 grunnet omlegging av registreringsrutiner for  
 straffesaker i 1995, 2000 og 2002. En vesentlig  
 omlegging av STRASAK ble gjennomført fra okto- 
 ber 2002, da det ble innført et sentralt løpenum- 
 mer for registreringen mot tidligere lokale løpe- 
 nummer. Dette har ført til at antallet dobbeltregis- 
 treringer er redusert. Overførte saker blir ikke  
 lenger registrert på nytt i det nye politidistriktet.
4  Politidirektoratet, 2012a
5   SSB, 2013a
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3.1  SAMFUNNSUTVIKLING
Vold er et folkehelseproblem som krever 
stor plass i politiets arbeid. Vold berører 
mange og er svært krenkende. I tillegg til 
ofrene, gir vold store belastinger også for 
familier og nettverk. Konsekvenser av vold 
krever mye av hjelpeapparatet. Gjennom 
sosial arv genereres også nye voldsutøvere. 
Forebygging av vold gir langtidsvirkende 
effekt. Vold er et også et fattigdomsprob-
lem. Forskning viser en opphoping av vold i 
marginaliserte miljøer. Alkoholkonsum er en 
viktig risikofaktor for vold. Alkohol har svært 
ofte vært med i bildet i en voldssituasjon og 
voldsutøver og/eller voldsoffer har ofte vært 
beruset.6 Norge er et åpent samfunn som 
er tydelig på at kriminalitet, som før var i pri-
vatsfæren, nå blir offentlig påtalt (som vold 
i nære relasjoner). Dette kan bidra til mindre 
tabu og at flere ønsker å anmelde.

3.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Det har vært en økning i registrert vold-
skriminalitet den siste tiårsperioden (se 
figur 3). Det er grunn til å tro at økningen 
har sammenheng med større oppmerksom-
het om denne type saker både i politiet og i 
samfunnet for øvrig. I 2013 ble det anmeldt 
27 287 voldsforbrytelser. 
 

Det er imidlertid anslått at det forekommer 
ca. 165 000 voldsepisoder årlig i Norge, 
noe som tilsvarer 450 episoder hver dag.7 8 
Dette er et betydelig høyere antall enn 
de anmeldte tilfellene. Politiets innbyg-
gerundersøkelser bekrefter at det er mange 
voldsepisoder politiet ikke får kjennskap 
til. I 2012 oppga syv prosent at de har vært 
utsatt for vold eller trusler om vold det siste 
året.9 Omtrent tre av fem som oppga å ha 
vært utsatt, hadde ikke anmeldt dette til 
politiet. Andelen er stabil fra 2010. I andre 
befolkningsundersøkelser oppgir ca. fem 
prosent av befolkningen at de har vært 
utsatt for vold eller trusler i løpet av året.10 

Andelen som har rapportert å være utsatt 
for vold eller trusler er betydelig lavere enn 
i alle liknende undersøkelser fra perioden 
1987-2007.11 Politiet fikk kjennskap til 35 
prosent av alle volds- og trusselhendelser 
kartlagt i Levekårsundersøkelsen i 2012. 

Vurdering: Det er avvik mellom den reelle 
voldskriminaliteten og rapportert vold 
til politiet. Det fordrer at politiet styrker 
kunnskapsgrunnlaget om den ukjente 
volden, både i offentlig og privat sfære. 
Treffende forebyggende tiltak bør iverk-
settes på bakgrunn av spesifikke analyser. 
Samtidig som den anmeldte kriminaliteten 
fortsatt følges opp på en god måte.

3.2.1  Vold i nære relasjoner
Det kan være ulike former for vold i nære 
relasjoner. Volden kan være uttrykk for ulike 
maktkonstellasjoner og undertrykkingsme-
kanismer, og volden finner sted i ulike nære 
relasjoner. Et skille på ulike former for vold 
går mellom den mer alvorlige, gjentagende 
og/eller kontrollerende volden på den ene 
side, og mindre grov, episodisk vold som 
ikke nødvendigvis gjenspeiler et skjevt 
maktforhold på den annen side.12 Gjennom 
flere års innsats er vold i nære relasjoner 
løftet ut av de private rommene og inn i 
offentlighetens søkelys. I internasjonal 
målestokk er Norge langt framme i arbeidet 
med å bekjempe vold i nære relasjoner. 

Anmeldte voldstilfeller er en av flere kilder 
som gir kunnskap om omfanget av vold i 
nære relasjoner. I 2013 ble det registrert  
2 829 anmeldelser for mishandling i fami-
lieforhold. Det har vært en kraftig økning 
siden straffelovens § 219 kom. Antall an-
meldelser for brudd på oppholds-/besøks-
forbud er også økende. Anmeldelsesstatis-
tikken alene er imidlertid lite egnet til å 
gi det totale bildet. Som nevnt får politiet 
bare kjennskap til 35 prosent av alle rap-
porterte volds- og trusselhendelser.13 Tallet 
er trolig enda lavere når det gjelder vold i 
familierelasjoner. En nær relasjon er ofte en 

3.  VOLDSKRIMINALITET
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Figur 3: Anmeldte voldsforbrytelser, 2004-2013



13

vesentlig barriere for anmeldelse. Basert på 
ulike spørreundersøkelser fra det siste tiåret 
anslås det at mellom 75 000-150 000 men-
nesker i Norge utsettes for vold i en nær 
relasjon årlig. Om anslag i øvre del av dette 
intervallet gir det riktige bildet av virke-
ligheten, betyr det at det tidligere refererte 
anslaget for alle voldsepisoder på 165 000, 
er for lavt.

Hvert år oppsøker anslagsvis 6 000-8 000 
mennesker krisesentertilbudene og/eller 
anmelder forholdet til politiet.14 Andelen 
familievoldssaker i hjelpeapparatet som er 
henvist fra andre faginstanser har nesten 
doblet seg på fire år.15 Ved å forebygge 
vold i nære relasjoner kan utsatte fanges 
opp på et tidlig tidspunkt, og livskvalitet og 
trygghetsfølelse vil øke. Beregninger tilsier 
at vold i nære relasjoner koster det norske 
samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner 
årlig, noe som synliggjør store potensielle 
besparelser for samfunnet.16 

Barn som utsettes for, eller er vitne til, vold 
i nære relasjoner er spesielt sårbare. Det 
har stor betydning at barnas avmakt og 
sekundærtraumatisering blir tatt på alvor, 
og at det legges til rette for samarbeid 
mellom ulike hjelpeinstanser.17 Statens 
Barnehus har en svært viktig rolle i dette 

arbeidet.18 Evalueringen av barnehusene 
viser at flere dommeravhør gjennomføres 
der, at disse har bedre kvalitet og en bedre 
opplevelse og oppfølging for barna.19  

Vurdering: SARA-metodikken skal forhindre 
repeterende volds- og trusselsaker overfor 
den enkelte utsatte, og avdekke partner-
vold i initialfasen av en straffesak. Det er 
grunn til å tro at risikovurderingene vil 
gjøre det mulig å oppdage de alvorligste 
sakene på et tidligere tidspunkt, og at det 
iverksettes passende tiltak. Etablering/ 
videreutvikling av lokalt og distriktsover-
gripende tverretatlig samarbeid er vesen-
tlig for implementering og bruk av SARA. 
Bruk av SARA vil legge til rette for forebyg-
ging av vold i nære relasjoner. 

Det er viktig med god organisering av  
etterforskningen for å ta ned ventetiden 
 på dommeravhør av barn.

Æresrelatert vold er vold som utløses 
av familiens behov for å beskytte eller å 
gjenopprette ære. Æresrelatert vold er vold 
i nære relasjoner, samtidig har det aspekter 
som gjør det nødvendig å håndtere på en 
særegen måte av politi, retts- og støtteap-
parat. Mens det ved vold i nære relasjoner 

gjerne er en beskyttende storfamilie rundt 
offeret, vil det motsatte være tilfelle ved 
æresrelatert vold. Her vil medlemmer av en 
storfamilie kunne være deltagende i lov-
bruddene indirekte eller direkte. Dette gjør 
at det må tas spesielle hensyn i håndtering 
av sakene; når det gjelder å avdekke og 
etterforske sakene, sikre offeret og hindre 
gjerningspersonen(e) i å kunne utøve videre 
påvirkning, trusler og vold. 

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse20, 
som betegnes som æresrelatert vold, har 
egne straffebestemmelser. Æresrelatert 
vold vil ellers kunne figurere under ulike 
straffebestemmelser. Volden kjennetegnes 
ved sin tilknytning til æreskultur. Æresrela-
tert vold kan ha alvorlige konsekvenser og 
legge store begrensninger på den utsatte. 
Problemet antas å ha større utbredelse enn 
det som synliggjøres av statistikk. Ofrene 
i slike saker oppsøker i liten grad politiet 
for å anmelde. Politiet opplever likevel en 
økt pågang av saker rundt i landet. Politiet 
er avhengig av andre etater for å avdekke 
saker. Økt oppmerksomhet og bredt tver-
retatlig samarbeid er en forutsetning. 

3.2.2  Drap
I følge UNODC var drapsraten i Norge 0,6 pr. 
100 000 i 2010.21 Det er kun Island som har 

›

6  Rossow, 2013
7  SSB, 2007
8  Etter at datainnsamlingen ble avsluttet, kom en  
 omfattende studie fra NKVTS som gir relevant  
 kunnskap både om voldskriminalitet og seksualfor- 
 brytelser: Thorsen, S. og O.K. Hjemdal (red)(2014):  
 Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie  
 av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS, rapport 1/2014.
9  Politidirektoratet, 2012a
10  SSB, 2013a og 2008 
11  SSB, 2013a
12  Justis- og beredskapsdepartementet, 2012b
13  SSB, 2013a

14  Vista Analyse, 2012
15  Hellevik og Hjelmedal, 2012
16  Vista analyse 2012
17  Heltne, 2011
18  Det er til sammen etablert ti Statens barnehus 
19  Bakketeig et.al, 2012
20  Straffelovens § 222, 2. ledd og Lov om kjønns- 
 lemlestelse
21  UNODC, 2012
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en lavere rate blant landene i Nord-Europa. 
Siden 2004 har det vært omkring 30 drap 
årlig, med unntak av 2011 da 77 mennesker 
ble drept 22.7 på Utøya og i regjeringskvar-
talet. I 2013 var det 42 drapssaker og 45 
ofre (se figur 4). Kniv er det mest benyttede 
drapsvåpenet.22 20 prosent av drapsofrene 
i perioden ble drept av nåværende eller 
tidligere partner, over 90 prosent av disse 
var kvinner (se figur 4). I tre fjerdedeler 
av alle drapssaker kjente offer og forøver 
hverandre fra før. 
 

Drikkemønster ser også ut til å ha betyd-
ning for antall drap.23 Flere analyser har vist 
at økning i alkoholforbruk følges av økning i 
drap. Tilsvarende at en reduksjon i drap har 
blitt påvist i land med plutselige og store 
endringer i alkoholforbruk på grunn av ras-
jonering, kampanjer mot alkohol, eller streik. 
Statistikken viser videre at mange drap ut-
føres årlig under påvirkning av rusmidler.24  
Av de registrerte 52 forøverne i 2013, var 25 
påvirket av enten alkohol, narkotika, medi-
kamenter eller blandingsrus. Antall påvirket 
av rusmidler varierer i perioden fra 2000 
til 2013, men som figur 5 viser, var antall 
påvirkede flere enn ikke påvirkede i  
så å si hele perioden.
 

3.2.3  Vold i offentlig rom
Voldsomfanget er betydelig på eller ved 
skjenkesteder om nettene i helgene. 
Årsakssammenhengen mellom alkohol og 
vold er godt dokumentert. Det viser seg 
også at utvidete skjenketider gir mer vold.25 
Tiltak i tilknytning til skjenkesteder er rele-
vant for å forebygge vold. Forhold som sær-
lig synes å øke risikoen for vold på skjenke-
steder er blant annet høyt støynivå, dårlig 
belysning, trengsel, høyt beruselsesnivå 
blant gjestene, og aksept for ufin opptre-
den.26 Utelivsvolden vil også svinge etter 
andre forhold som åpne konflikter mellom 
gjenger, samarbeid med ordensvakter og 
mengden (andre) oppdrag i politiet. 
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Figur 4: Antall registrerte drapsofre og antall drept av partner/tidligere partner, 2000-2013
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Arbeidsmodellen "Ansvarlig alkoholhånd-
tering" i regi av Helsedirektoratet er en hel-
hetlig tilnærming for å styrke kommunenes 
forvaltning av alkoholloven gjennom 
samarbeid, opplæring og kontroll, samt 
kunnskapsheving i alle ledd. I satsingen 
legges det spesielt vekt på samarbeidet 
mellom kommune, politi og næring. Politiet 
i Stockholm har lang erfaring og gode 
resultater med denne tilnærmingen til vold 
og ordensproblemer i og utenfor skjenke-
steder. Implementeringen av arbeidsmodel-
len i Norge startet i 2009, og resultatene er 
gode der arbeidet har kommet lengst og 
alle elementene følges. 

Forskning har vist at en høy andel av 
kriminalitet kan være konsentrert i såkalte 
hotspots.27 Vi har foretatt en hotspot-
analyse av omfanget vold28 på gjenta-
gende gjerningssteder.29 Analysen viste at 
hotspotene er i sentrum og tettsteder; av 
alle koordinatfestede hendelser om vold i 
sentrum i Norge skjedde 27 prosent på 70 
steder. I tettstedene var det 105 hotspots, 
og ingen utenfor sentrum/tettsteder. 19 704 
av voldssakene i analysen er koordinat-
festet. Av disse har 7 975 (41 %) felles gjer-
ningssted, med maks avstand på 25 meter, 
til minst tre andre voldssaker. Det var totalt 
343 hotspots (gjerningssted for 4 eller flere 
hendelser) i perioden 2009-2012. Utvikling 
av slike analyser kan styrke arbeidet med 
en stedsbasert tilnærming til forebygging 
og bekjempelse av vold. 

Vurdering: Forebygging av vold i utelivet 
må skje i tett samarbeid mellom politi,  
kommune og næring lokalt, hvor Helse-
direktoratets modell "Ansvarlig alkohol-
håndtering" benyttes. Politirådene vil være 
en relevant arena i dette samarbeidet. 
Erfaringene tilsier at fokuset må holdes 
hele tiden, voldsomfanget øker tydelig 
ved redusert oppmerksomhet. Flere store 
byer i Norge er i ferd med å opparbeide 
gode samarbeidsrutiner og det forventes 
positive resultater når metoden er etablert. 
Det er viktig med helhet i tiltakene. Endring 
i skjenketider og tilgjengelighet kan bety 
endrede vilkår for politiets arbeid.

3.2.4  Hatmotivert kriminalitet30 
Hatkriminalitet forekommer der den 
kriminelle handlingen er basert på hat og 
fordommer mot en person eller en gruppe 
av personer på grunnlag av deres gruppe-
tilhørighet. Fornærmedes subjektive oppfat-
ninger av hva som er motivet, vektlegges. 
Hatkriminalitet er alvorlig både for de per-
sonene som rammes direkte, og fordi den 
bidrar til å skape utrygghet og frykt i hele 
grupper av befolkningen. Det avgjørende  
for hvorvidt en kriminell handling skal 
betegnes som hatkriminalitet er selve 
motivet for handlingen. Å fastslå motivet 
bak et lovbrudd er vanskelig, noe som også 
gir mørketallsutfordringer.31 Det totale antall 
anmeldte saker med hatmotiv er lavt,  
spesielt når hatkriminalitetsaker ses i 

forhold til den registrerte kriminaliteten 
totalt. Det var 307 anmeldelser i 2010, 218 
i 2011, 216 i 2012 og 238 anmeldelser i 
2013.32 Anmeldelser knyttet til rase/etnisk 
tilhørighet er den klart største kategorien, 
og voldsaspektet er sentralt i et flertall 
av sakene. I Innbyggerundersøkelsen33 
oppgir en prosent at de har blitt utsatt for 
hatkriminalitet. I følge Landsforeningen for 
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 
(LHH) anmeldes kun en av ti saker de har 
kjennskap til.34  

Vurdering: Kompetanseutvikling i forhold  
til å rette oppmerksomhet mot og ha dialog 
for å avdekke hatkriminalitet kan styrkes, 
i tillegg til å samarbeide med berørte 
miljøer. Politiets registrering av hatmotivert 
kriminalitet har klare begrensninger og gir 
ikke et fullstendig bilde av utfordringene. 
Det er behov for en sterkere bevissthet om 
blant annet koding av anmeldelser med et 
hatkriminelt motiv. 

22 Kripos, 2014
23 Bye, 2012 
24 Kripos, 2011, 2013b og 2014
25 Rossow 2011
26 Rossow, 2013  
27 Politidirektoratet er ikke kjent med at det tidligere  
 er foretatt analyse av hvor mye av kriminalitet  
 er innenfor såkalte hotspots i Norge. Analysen er  
 inspirert av en svensk studie: ”Hot spots för brott i  
 sex svenska städer” (Brå, 2011:17).
28 Gjelder lovbruddskategoriene legemsbeskadigel- 
 ser og legemsfornærmelser med skadefølge
29 Strasak tall fra 2009, 2010, 2011 og 2012.

30 Begrepet hatkriminalitet brukes om kriminalitet
  som har rasistiske, fremmedfiendtlige og homo- 
 fobiske motiver, eller som på en eller annen måte  
 er begrunnet i fordommer mot en person eller en  
 gruppe av personer på grunnlag av deres   
 faktiske eller oppfattede gruppetilhørighet. Be- 
 grepet er ikke avgrenset til enkelte kriminalitets- 
 typer, men kan opptre i forskjellige former, alt  
 fra fysisk vold, trusler, skadeverk, ærekrenkelser,  
 diskriminering osv.
31 Se drøfting i rapport fra Oslo politidistrikt, 2013b
32 Politidirektoratet, 2014: Kategorien "annet" er kun
 med i totaltallet i 2013.

33 Politidirektoratet, 2012a
34 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Homo- 
 file-anmelder-ikke-vold-6921281.html
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4.1  SAMFUNNSUTVIKLING 
Seksualforbrytelser er svært krenkende. I 
tillegg til store belastninger for ofrene, ska-
per det utrygghet i samfunnet. Voldtekt og 
grove, seksuelle krenkelser er et betydelig 
samfunnsproblem. De tre viktigste risikofak-
torene knyttet til det å bli utsatt for voldtekt 
eller andre grove, seksuelle krenkelser er 
kjønn, alder og rus. Videre gjør teknologien 
seksualitet tilgjengelig i stort omfang. 
Gjennom sosial arv er det også fare for at 
nye utøvere genereres. Konsekvenser av 
seksualforbrytelser krever mye av hjelpe-
apparatet. Forebygging kan derfor gi 
langtidsvirkende effekt. 

4.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn er 
svært alvorlige former for kriminalitet. Figur 
6 viser at det har vært en tydelig økning i 
anmeldte seksualforbrytelser fra 2004 til 
2013 (4 718 anmeldelser). 
 
Gjennom økt fokus og en mer samordnet 
innsats mot seksuelle overgrep er det 
naturlig å anta at flere registrerte forhold 
skyldes en økning i anmeldelsestilbøye-
lighet. Det kan forventes at det også i tiden 
som kommer vil anmeldes flere seksual-
forbrytelser, mørketallene antas fortsatt å 

være store. Det anslås at mellom ti og 15 
prosent av norske kvinner og mellom en 
og tre prosent av norske menn utsettes for 
voldtekt eller grove, seksuelle krenkelser i 
løpet av livet.35 36 Undersøkelser fra Sverige 
viser også store mørketall for seksuallov-
brudd.37 Forskningen viser videre at kvinner 
blir utsatt i langt større grad enn menn, 
og at unge kvinner mellom 15 og 25 år er 
i størst fare for å oppleve slike krenkelser. 
Det finnes også klare indikasjoner på at 
mange av de som begår voldtekt er i denne 
aldersgruppen.

Vurdering: Nødvendige ressurser og opti-
mal organisering er avgjørende for å fore-
bygge og bekjempe seksualforbrytelser. 
På grunn av kompleksiteten i disse sakene 
er det viktig med spesialkompetanse, 
særlig hos dommeravhørere. Det er viktig 
at initialfasen prioriteres, og at nødvendige 
undersøkelser gjennomføres umiddelbart. 

4.2.1  Voldtekt
Det har vært en økning i anmeldelser for 
voldtekt i flere år. De siste årene ser det 
ut til å ha flatet mer ut. I 2013 var det 1 233 
anmeldelser totalt for de fire voldtektskate-
goriene.  Det er særlig voldtekt § 192, 1. og 2. 
ledd som har økt i tiårsperioden (se figur 7). 

I følge en ny kunnskapsstatus er det lav  
anmeldelsesfrekvens for voldtekter og få 
anmeldelser ender i domfellelse.38 Justis-
departementet anslo i NOU 2008:4 at i 
løpet av de siste 12 måneder har 0,5 til 
en prosent av kvinner mellom 16 og 70 
år opplevd å bli truet eller tvunget til sex, 
utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk. 
Beregninger viser at det begås mellom 8 
000 og 16 000 voldtekter og voldtektsforsøk 
pr. år. En undersøkelse fra DIXI bekrefter 
at mørketallene er høye, av 500 voldtatte 
anmeldte kun 45 prosent forbrytelsen til 
politiet.39 Studier viser at anmeldelsestil-
bøyeligheten synker jo nærmere relasjonen 
mellom offer og overgriper er.40 Undersøkel-
ser fra Oslo politidistrikt41 og Kripos42 har gitt 
utfyllende kunnskap om anmeldte vold-
tekter. Sætre og Grytdal fant blant annet 
at økningen i anmeldelser i 2011 var sterkt 
forbundet med medieoppslag om overfalls-
voldtekter. Økningen gjaldt imidlertid ikke 
for alle voldtektstypene. Blant annet avtok 
anmeldelser av nylig begåtte relasjons-
voldtekter i perioden med sterkt fokus på 
overfallsvoldtekter i mediene.

Voldtekt er ikke et ensartet fenomen,  
men kommer til uttrykk på mange forskjel-
lige måter. For å spisse innsatsen både i 
forebyggende og bekjempende fase deles 

4.  SEKSUALFORBRYTELSER
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›

voldtekter inn i fem kategorier. Viktigheten 
av å skille mellom ulike typer voldtekt når 
voldtektsproblemet skal forstås, støttes 
også av nyere forskning. I følge Kripos var 
det i 2012 40 prosent festrelaterte vold-
tekter, 18 prosent relasjonsvoldtekter, 13 
prosent overfallsvoldtekter, åtte prosent 
sårbarhetsvoldtekter, mens 21 prosent av 
voldtektene ble plassert i kategorien an-
net. Sammenlignet med året før var det en 
økning i relasjons- og sårbarhetsvoldtekter, 
mens det var en nedgang i overfallsvoldtek-
ter. De festrelaterte voldtektene er vanskel-
ige å bevise fordi det ofte er ord mot ord, 
og fornærmede og gjerningspersonen har 
ofte en relasjon på forhånd. I mange tilfeller 
definerer heller ikke ungdommene dette 
som voldtekt. Likevel er det svært belas-
tende for de som blir utsatt. Overfallsvold-
tekt er krevende, særlig fordi det rammer 
tilfeldig, og det er ofte trusler/vold knyttet 
til handlingen. Denne type voldtekt skaper 
mye frykt i befolkningen og gir en potensielt 
forringet livskvalitet også for andre enn 
primærofferet. 

Fellestrekk ved voldtektsovergripere er 
dårlig tilknytning til utdanning og arbeidsliv, 
tidligere kriminell erfaring og høy forekomst 
av rusmiddelbruk.43 Videre er de som begår 
voldtekt sjelden fremmede eller ukjente for 
offeret, og mange er menn under 30 år.

Vurdering: De to viktigste områdene for 
forebygging av voldtekt er primærfore-
bygging og kunnskapsutvikling. Kunnskap 
må kontinuerlig oppdateres og benyttes til 
å spisse primærforebygging spesielt mot 
ungdom og unge voksne der deres bruk av 
teknologi tas på alvor.

4.2.2  Seksuelle overgrep mot barn
Omfattende forskning viser hvor alvorlig det 
er for et barn å bli utsatt for eller se vold, 
seksuelle overgrep eller mobbing. Det skal 
være nulltoleranse for vold og seksuelle 
overgrep mot barn i Norge.44 Antall anmeld-
te seksuelle overgrep der barn er involvert 
som offer har økt den siste tiårsperioden 
(se figur 8). Det er en økning i alle katego-
riene. Det er straffebudet seksuell handling 
med barn under 16 år som har hatt størst 
økning.   

Det er grunn til å tro at tilbøyeligheten til 
å anmelde seksualforbrytelser er økende 
i en tid der seksuell kultur er i endring, 
særlig i forhold til teknologi som verktøy. 
I tillegg har politiet blitt mer deltagende i 
tverretatlig samarbeid, noe som også gir 
flere anmeldelser. Barnehusene bidrar til 
at relevante etater, for eksempel barnev-
erntjenestene, er mer tilbøyelig til å melde 
seksuelle overgrep mot barn til politiet. 

Omfangstall fra norske undersøkelser viser 
at mellom åtte og 19 prosent jenter har vært 
utsatt for seksuelle overgrep, mens andelen 
gutter varierer fra én til 14 prosent.45  

Internett representerer et ideelt verktøy  
for kriminelle som distribuerer filer som 
viser seksuelle overgrep mot barn. 

Nettets opplevde anonymitet, utbredelse 
og billige tilgang, sammen med utbredelsen 
av digitale muligheter for bilder og film, gjør 
at produksjonen og tilgjengeligheten av 
overgrepsbilder øker raskt, både nasjon-
alt og internasjonalt. Gjennom nettstedet 
www.tips.kripos.no har Kripos i 2013 mot-
tatt totalt 1 866 henvendelser om; seksuelle 
overgrep (1 242), rasistiske ytringer på 
internett (271) og menneskehandel (186).46 
Norge har imidlertid innført blokkerings-
filteret (i samarbeid med norske internet-
tleverandører) slik at web ikke er så aktuelt 
for å få tilgang til overgrepsmateriale lenger. 
Personer som ønsker å få tilgang til materi-
ale som viser overgrep mot barn bruker da 
andre metoder. Deling av overgrepsmateri-
ale i fildelingstjenester er et stort problem i 
Norge. En aksjon i 2013 genererte 68 saker 
over hele landet. Disse sakene ble valgt ut 
på bakgrunn av ulike kriterier, blant annet 
tidligere dommer for seksuallovbrudd og 
tilgang på barn. 
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500

400

300

200

100

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figur 8: Anmeldelser for seksualforbrytelser mot barn, 2004-2013

Seksuell omgang med barn under 10 år

Seksuell omgang med barn under 14 år
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35  NKVTS, 2013
36  Etter at datainnsamlingen ble 
 avsluttet, kom en omfattende 
 studie fra NKVTS som gir relevant 
 kunnskap både om voldskrimi- 
 nalitet og seksualforbrytelser: 
 Thorsen, S. og O.K. Hjemdal (red)
 (2014): Vold og voldtekt i Norge. 
 En nasjonal forekomststudie av 
 vold i et livsløpsperspektiv. 
 NKVTS, rapport 1/2014.
37  BRÅ, 2013
38 NKVTS, 2013
39 DIXI,2012
40 Justis -og beredskapsdepartementet, 
 2012
41 Sætre og Grytdal, 2011 og 2012
42 Kripos, 2013a
43 NKVTS, 2013 og Mjøs 2011
44 Barne-, likestillings og inkluderings-
 departementet, 2013
45  NKVTS, 2011
46 Resterende 163 henvendelser er 
 knyttet til andre forespørsler.
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I de fleste tilfeller er overgriper en mann el-
ler gutt som den utsatte kjenner godt, men 
også kvinner kan forgripe seg på egne og 
andres barn. Det er ikke uvanlig at overgrip-
ere selv har vært utsatt, anslag varierer fra 
20 til 70 prosent.47 Beregninger viser at 90 
prosent av overgrep mot barn og ungdom 
begått av annen ungdom, ikke blir politi-
anmeldt.48 Motivene for å begå seksuelle 
overgrep kan være å ha sex, få bekreftelse, 
å ønske å bli sett som seksuelt attraktiv, å 
få utløp for aggresjon eller at en føler seg 
underlegen. 

Vurdering: Gjennom mediebildet det siste 
året synliggjøres forekomsten av seksuelle 
overgrep mot barn i ulike miljøer, samt al-
vorligheten i denne type saker. Det er viktig 
at de ulike etatene med ansvar samarbei-
der i enda større grad om saker der voksne 
utnytter tillitsforhold til barn og ungdom.
Forebygging av seksuelle overgrep mot 
barn på internett skjer best gjennom aktiv 
tilstedeværelse. En systematisk og aktiv 
”patruljering” krever at feltet prioriteres.  
For en raskere saksbehandling er det viktig 
med god kompetanse og tilstrekkelige  
ressurser til datatekniske undersøkelser  
og sikring av spor på internett. 

47 Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, 2013
48 http://www.nkvts.no/aktuelt/Documents/Unge%20overgripere%20trenger
 %20hjelp.pdf#search=unge%20overgripere 
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›

5.1  SAMFUNNSUTVIKLING
Økonomiske forskjeller mellom Norge og 
andre land gjør Norge attraktivt for vin-
ningskriminalitet. Urbanisering kan skape 
utfordringer i form av økt vinningskrimi-
nalitet som simpelt tyveri og ran. Store 
befolkningssentra vil isolert sett gjøre det 
enklere å gjennomføre vinningskriminalitet 
(som lommetyveri) og lettere å omsette 
tyvgods. 

5.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Vinningsforbrytelser er den klart største 
kriminalitetstypen (57 % i 2013) og ram-
mer alle grupper i samfunnet.49 Videre er 
dette en type kriminalitet som reduserer 
den allmenne trygghetsfølelsen og som 
krenker den personlige integriteten. Det 
vises her særlig til innstigningstyverier 
mens beboerne er til stede i huset eller 
ID-tyveri. Tradisjonell vinningskriminalitet 
øker med befolkningstettheten, og vi kan 
derfor fortsatt forvente at majoriteten av 
slike saker vil ligge til de mest befolknings-

tette områder. Vinningskriminaliteten alene, 
i landets 13 største kommuner (antall 
innbyggere), står for over halvparten av 
alle vinningslovbrudd og nesten ¼ av alle 
anmeldte lovbrudd i hele landet. Det er 
grunn til å anta at mørketallene er store 
innenfor sykkeltyveri, naskeri, tyveri fra per-
son, butikktyverier og enkle bedragerier. I 
følge levekårsundersøkelsen ble 59 prosent 
av alle tyverier anmeldt.50 Undersøkelsen 
viser videre at anmeldelsesprosenten har 
vært nedadgående fra 1991. En synkende 
tilbøyelighet til å anmelde betyr at den posi-
tive tendensen for registrert kriminalitet ikke 
gir et bilde av den reelle vinningskriminal-
iteten. Deler av denne regnes imidlertid for 
å være en kriminalitetstype med høy grad 
av anmeldelsesvillighet og mindre avhen-
gig av politiets prioriteringer enn andre 
kriminalitetstyper. Dette kan delvis sees i 
sammenheng med forsikringsordninger der 
anmeldelse er en betingelse for utbetaling 
av erstatning. På den andre siden ser man 
også en tendens til at publikum ikke an-
melder vinningskriminalitet når den stjålne 

gjenstanden har lav verdi og/eller egenan-
delen for forsikringen er høy. Det kan også 
ha sammenheng med at vinning er den 
kriminalitetsformen hvor politiet har lavest 
oppklaringsprosent. 

Som figur 9 viser, har det i perioden fra 
2004 til 2013 vært en nedgang på 18 
prosent. Det er særlig grovt tyveri fra person 
på offentlig sted som øker i perioden, mens 
blant annet bilbrukstyveri går kraftig ned.
 

5.2.1  Grovt tyveri 
Etter flere år med kraftig økning, gikk antall 
anmeldelser for grovt tyveri fra person på 
offentlig sted ned fra 2012 til 2013. "Lomme-
tyveri" er et typisk storbyfenomen, i norsk 
målestokk betyr det et Oslo-fenomen. En 
stor andel av disse skjer i Oslo på nettene 
i helgene, i områder dominert av skjenk-
esteder og møteplasser. Distriktet hadde 
65 prosent av de ca. 22 500 sakene i 2013, 
nedgangen fra 2012 var større enn for lan-
det som helhet.51  
 

5.  VINNINGSKRIMINALITET 
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Figur 9: Anmeldte vinningsforbrytelser, 2004-2013

49  Politidirektoratet, 2014
50  SSB, 2013a
51  Politidirektoratet, 2014
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Figur 10 viser at det har vært en kraftig økn-
ing i anmeldelser for grovt tyveri fra person 
på offentlig sted i tiårsperioden. Noe av øk-
ningen kan skyldes at det å anmelde er blitt 
enklere gjennom mulighet for anmeldelse 
på internett. I perioden fra 2009 var det flest 
nettanmeldelser for koden grovt tyveri fra 
person på offentlig sted, og økningen har 
vært stor; i 2009 ble det registrert 2 040 
nettanmeldelser, i 2012 var tallet økt til  
13 382, i 2013 ble det redusert noe (12 804). 
De to siste årene har altså over halvparten 
av alle anmeldelsene kommet til politiet 
via nettet. Dette kan tolkes som at bedret 
tilgjengelighet har bidratt til økt anmeldel-
sestilbøyelighet.

Oslo politidistrikt har etablert en egen enhet 
for bekjempelse av grovt tyveri fra person 
på offentlig sted. Enheten arbeider både 
forebyggende og bekjempende, og driver 
aktiv kunnskapsbygging. Nedgangen siste 
året kan være en effekt av denne målret-
tede innsatsen. 
 
Utviklingen som illustreres i figur 11 viser en 
nedadgående trend for grove tyveri fra bolig. 
Politiet har hatt en målrettet innsats for å 
redusere tyveri fra bolig, særlig har innsat-
sen vært rettet mot organisert vinningskrimi-
nalitet. Det har vært en sterk nedgang i slike 
anmeldelser etter 2009. Nedgangen må  
imidlertid ses i forhold til at anmeldelses-

tilbøyeligheten for innbrudd eller tyveri fra 
bolig har gått ned, fra 77 prosent i 2010 til 
68 prosent i 2012.52 Hovedårsakene oppgis 
å være at "Politiet etterforsker ikke likevel/
blir henlagt" og "For mye bryderi/bortkastet 
tid".53 En studie som har sammenlignet  
boliginnbrudd i Norden viser at andelen pr  
1 000 innbygger er mye høyere i Danmark 
enn i Sverige og Norge.54 En forklaring som 
fremheves er at danske boliger er for dårlig 
sikret. En annen forklaring skal være at 
avstanden mellom byene i Norge og Sverige 
er større. En tydelig sammenheng mellom 
vinnings-kriminalitet og befolkningstetthet 
bekreftes også blant annet av levekårs-
undersøkelser fra SSB. 
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Figur 10: Anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted for hele landet, 
Oslo spesielt, og hele landet minus Oslo, 2004-2013

Hele landet Landet minus OsloOslo

8 000

6 000

4 000

2 000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figur 11: Anmeldelser for grovt tyveri fra bolig for hele landet, Oslo spesielt og hele landet 
minus Oslo, 2004-2013
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5.2.1.1  Knoppskyting/raid
Politidirektoratet har gjennomført en geo-
grafisk analyse av omfanget av grovt tyveri 
fra bolig utført som "knoppskyting/raid" 
"Knoppskyting/raid" er definert som antall 
gjerningssteder som har registrert flere enn 
en hendelse innenfor et svært begrenset 
tidsrom og geografisk avstand. Analysen 
har sett på omfanget av ”knoppskyting” 
både i urbane og rurale strøk, med noe  
ulik radius, innenfor tre tidsperioder55, og  
i to ulike år (2009 og 2012). Statistikkgrup-
pene som er benyttet er grovt tyveri fra 
villa, fra leilighet, fra kjeller/bod og fra hytte. 
Formålet er å undersøke eventuelle effekter 
av å jobbe mer stedsbasert, blant annet 
ved å innrette operativ virksomhet til om-
råder som akkurat har blitt utsatt for grovt 
tyveri fra bolig. Analysen viste at det var 
flere raid i 2009 enn i 2012. Med ett unntak 
var nedgangen på mellom 18 og 26 prosent, 
både i urbane og rurale strøk, innenfor 
alle avstandene og i alle tidsperioder. For 
eksempel var det 1 936 gjerningssteder 
med mer enn en hendelse i løpet av tre 
dager i 2009 innenfor 250 meter radius i 
urbane strøk, i 2012 var antallet redusert til 1 
509. Det kan altså se ut som at antall raid er 
redusert i denne perioden.

5.2.1.2 Gjentakende gjerningssted
Politidirektoratet har også gjennomført en 
geografisk analyse av omfanget av gjenta-
gende gjerningssteder for å undersøke hvor 
stor andel av kriminaliteten i Norge som er 
konsentrert i hotspots56, og for å se på sta-
bilitet over tid. Forskning har vist at en høy 
andel av kriminalitet kan være konsentrert 
i hotspots. Politidirektoratet er ikke kjent 
med at det tidligere er foretatt analyse av 
hvor mye av kriminalitet som skjer innenfor 
hotspots i Norge. Analysen er inspirert av 
en svensk studie: "Hot spots för brott i sex 
svenska städer".57 Datagrunnlaget er hentet 
fra en rekke statistikkgrupper58 i STRASAK 
for fire år.59 Hotspots er her definert som 
områder der det har skjedd hendelser alle 
årene, samt fler enn ti hendelser totalt. 
Formålet er å gi beslutningsgrunnlag for en 
stedsbasert tilnærming for forebygging og 
bekjempelse av blant annet vinningskrimi-
naliteten.

Som tabell 1 viser var det 70 hotspots 
der det ble anmeldt grove tyveri fra bolig 
i sentrumsstrøk i Norge. Når det gjelder 
grovt tyveri av kjøretøy var det 35 hotspots 
i sentrumsstrøk, 17 i tettsteder, og kun et 
utenfor sentrum/tettsted i hele Norge. Et 
hotspot alene (med areal 1 963 m2) stod for 
ca 15 prosent av alle hendelsene (som er 
koordinatfestet). Analysen viser også at 13
 

hotspots i hele Norge står for mellom 20  
og 42 prosent av koordinatfestede "lomme-
tyverier". 

5.2.2  Organiserte vinningskriminelle
Kriminalitetsutviklingen i Norge er ikke 
unik. Organiserte vinningskriminelle er ofte 
straffedømt i eget hjemland i tillegg til an-
dre europeiske land. Den økonomiske krisen 
i Europa, samt liten tradisjon for å sikre våre 
verdier, kan føre til flere organiserte vinnings-
kriminelle i Norge. Trusselen knyttet til tap 
av verdier og trygghet vurderes som høy. 
Vinningsforbrytelser begått av østeuropei-
ske organiserte vinningskriminelle forventes 
fortsatt å utgjøre en økende trussel.60 Det er 
utfordrende å angi omfang da mange saker 
ikke har kjent gjerningsperson. Utbredelsen 
har imidlertid vist seg påvirkelig av region-
ale og nasjonale tiltak. På den annen side 
er mange politidistrikter fortsatt sårbare for 
omreisende kriminelle.

Vurdering: Det er behov for å styrke sam-
arbeidet mellom distriktene, både med 
hensyn til overvåking og analyse, samt 
utveksling av informasjon i konkrete saker. 
I tillegg til å satse på forebygging er det 
viktig å prioritere og identifisere aktive 
gjerningspersoner, blant annet ved å satse 
på modusanalyser, krimtekniske under-
søkelser/monitorering.

›

TABELL 1: 
Antall hotspots (flere enn ti hendelser) for grove 
tyveri fra bolig, -kjøretøy, og  -person på offent-
lig sted (lommetyveri), etter hendelsessted 
(kategori)

Sentrumsstrøk 703 53 49

Tettsteder 105 17  42

Utenfor tettsted/ 0 1 5 
sentrum 

Grove tyveri     Grove tyveri     Lomme- 
fra bolig           fra kjøretøy     tyveri

52  Politidirektoratet, 2012a
53 Ibid
54 http://www.dkr.dk/danmark-har-nordisk-rekord-i-indbrud   
55 tre dager, syv dager og 14 dager
56 Unormale konsentrasjoner av kriminalitet.
57 Brottsförebyggande rådet, Brå, 2011a:17
58 Legemsbeskadigelse, legemsfornærmelse m skadefølge, naskeri, tyveri fra  
 butikk, grovt tyveri fra butikk, tyveri av kjennemerke-tyveri av sykkel, tyveri  
 fra restaurant/kafe, grovt tyveri fra person på offentlig sted, grovt tyveri fra  
 villa, grovt tyveri fra leilighet, grovt tyveri fra kjeller/loft/oppgang, grovt  
 tyveri fra garasje, grovt tyveri fra hytte, brukstyveri bil, grovt tyveri fra  
 motorkjøretøy, grovt tyveri fra motorkjøretøy, ran, grovt ran, skadeverk  
 kjøretøy, skadeverk tagging, skadeverk ruteknusing, og innbrudd. 
59 2009, 2010, 2011 og 2012
60 Kripos, 2012b
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5.2.3  Ran og utpressing
Den positive trenden i anmeldte ran og 
utpressingssaker totalt fra 2009 til 2012 
har stoppet opp i 2013. Den klart største 
underkategorien er ran. Som figur 12 viser 
har det vært en økning i antall anmeldelser 
siden 2006. Omtrent halvparten av alle ran 
skjer i Oslo. I følge innbyggerundersøkelsen 
oppga to prosent av befolkningen at de har 
vært utsatt for ran eller utpressing i løpet av 
det siste året.61 Undersøkelsen viser videre 
at anmeldelsestilbøyeligheten er kraftig re-
dusert de siste årene, fra 78 prosent i 2010 
til 54 prosent i 2012.62 Tilsvarende utvikling 
rapporteres fra Sverige; mørketallene er 
store for personran.63 

 
I EU har antall ran falt med fem prosent 
siden 2007, hovedsakelig som følge av be-
tydelig nedgang rapportert av Italia, Polen, 
England og Wales, og særlig de baltiske 
landene. I kontrast er det noen få land som 
registrerte store økninger: i Danmark, Hellas 
og Kypros er antall ran mer enn fordoblet 
mellom 2007 og 2010.64 Det kan være flere 
årsaker til nedgang i antall ran, blant annet 
økt teknisk sikkerhet, nedgang i kontant-
håndtering samt færre post- og bank-
kontorer.65  

Det begås svært få grove bankran i Norge 
(to i 2013), og det har vært en nedgang 

fra 10-15 år tilbake.66 Svensk politi ob-
serverer en dreining fra bankran der det 
er lite kontanter, til butikker som håndterer 
verdifulle varer og store summer kontanter, 
for eksempel gullsmeder og urmakere.67 Det 
finnes flere organiserte kriminelle nettverk 
med tilhold i Sverige som har kapasitet til å 
begå alvorlige ran.68 Politiet ser tendenser 
til at det utvikles et bedre samarbeid mel-
lom norske og svenske kriminelle. Dette kan 
bidra til grovere former for ran, utpressing 
og sjokkbrekk, og generelt større og mer al-
vorlig kriminell kapasitet i det norske miljøet. 

Vurdering: Forebygging og bekjempelse av 
vinningskriminalitet krever god utnyttelse 
av politiets egen informasjon og oversikt 
over lokalmiljøet. Samarbeid med nærings-
liv og lokalsamfunn er viktig. Det gjelder råd 
til publikum og til bedrifter om hvordan de 
kan unngå å bli utsatt for slik kriminalitet. 
I tider med høy byggeaktivitet er det også 
viktig med sikring av byggeplasser. Et lavt 
antall grove tyverier og høy oppklarings-
prosent vurderes som viktige i forhold til 
den allmenne trygghetsfølelsen. 

Det bør være høyt trykk på alle bekjem-
pelsesstrategiene. Og et særlig fokus på  
at mange som var en del av ransmiljøet  
på Østlandet snart løslates.

61 Politidirektoratet, 2012a
62 Ibid. Her bemerkes imidlertid høye 
 feilmarginer.
63 Brå, 2013b
64 Eurostat, 2013 
65 Brå, 2013b
66 For eksempel var det 16 ran fra 
 bank, post og verditransport 
 i 2004.
67 Rikskriminalpolisen, 2012
68 Kripos, 2012a
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Figur 12: Anmeldelser for ran og utpressing, utvalgte kategorier, 2004-2013
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›

6.1  SAMFUNNSUTVIKLING
Menneskehandel er en kynisk kriminalitets-
form der noen utnytter mennesker i sårbare 
situasjoner for å oppnå gevinst. Et marked 
der det er etterspørsel etter seksuelle tjen-
ester og/eller ekstremt lavt lønnet arbeids-
kraft muliggjør menneskehandel. Organis-
erte kriminelle grupper vil fortsette å utnytte 
mennesker med vanskelige livsvilkår.69  
Den negative økonomiske situasjonen i 
Europa kan skape flere potensielle ofre for 
menneskehandel også fra denne verdens-
delen. I tillegg vil den etablerte migrasjons-
strømmen av unge mennesker fra Afrika, 
Midt-Østen og Øst Asia, som mangler arbeid 
og muligheter i hjemlandet, fortsatt komme 
til Europa. Åpne grenser i Schengen gjør 
Norge tilgjengelig, og sannsynligvis attrak-
tivt på grunn av vår økonomiske situasjon. 

6.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Menneskehandel er å utnytte en person til 
prostitusjon, tvangsarbeid/tvangstjenester, 
krigstjeneste eller organhandel. Dette blir 
ansett for å være vår tids slaveri. I Norge, i 
likhet med resten av verden, har fokus vært 
på seksuell utnyttelse. Dette gjenspeiles 
i antall personer som blir fulgt opp som 
mulige ofre for menneskehandel i Norge i 
2012: 68,5 prosent seksuell utnyttelse, 
24 prosent tvangsarbeid, 3 prosent krigs-
tjeneste, og 4,5 prosent uavklart/annet.70  

I motsetning til mange andre former for 
kriminalitet kan et menneske brukes på 
mange måter og over et langt tidsrom. 
Profitten for menneskehandlerne kan bli 
større når man handler med mennesker enn 
med for eksempel narkotika. Oppdagelses-
risikoen for utnytter er lav fordi ofrene ofte 
er lite villige til å stå frem. Bruk av vold og 
trusler er utbredt.

En utfordring er avgrensningen mellom 
tvangsarbeid/tvangstjenester og ”sosial 
dumping”.71 ”Sosial dumping” er et samle-
begrep for de tilfeller der utenlandske ar-
beidstakere har vesentlig dårligere arbeids- 
og lønnsvilkår enn norske arbeidstakere. 
Indikatorer på tvangsarbeid og tvangstje-
nester kan være at arbeiderne lever under 
uverdige forhold og mangler kontroll over 
egen arbeids-/livssituasjon og/eller har en 
arbeidsgiver som bryter arbeidsmiljøloven 
og andre viktige regler knyttet til helse, miljø 
og sikkerhet. Flere av indikatorene er også 
å finne innen ”sosial dumping”, og det kan 
derfor være vanskelig å skille hva som er 
utnyttelse til tvangsarbeid og hva som er 
”sosial dumping”.
Illegal organhandel er i flere land et vok-
sende problem. Handelen går fra fattige til 
rike land og fra fattige til rike mennesker. 
Dette er en type kriminalitet det trengs mer 
kunnskap om. 

Vurdering: Menneskehandel er en global 
utfordring og samarbeid på tvers av lande-
grenser er en forutsetning for å forebygge 
og bekjempe kriminalitetsformen. 

For ofrenes rettigheter er det avgjørende at 
lovbrudd defineres som menneskehandel 
der det er menneskehandel, ikke som bruk 
av ulovlig arbeidskraft/sosial dumping.

6.2.1  Omfang
Det er krevende å kartlegge omfanget av 
menneskehandel. Blant annet ønsker ikke 
ofre å bli identifisert på grunn av frykt for 
menneskehandlerne, manglende tillit til 
hjelpeapparatet eller de frykter utsendelse 
fra landet. 

Et anslag av omfang på verdensbasis er  
nylig gjort av ILO72 ; 20,9 millioner ofre i per- 
ioden 2002 til 2011. Noe som utgjør mini-
mum 2.5 million mennesker som er ofre for 
menneskehandel globalt pr. år. Flest ofre 
er kvinner.73 Andelen kvinner er synkende 
(omkring 55-60 %), mens andelen mindre-
årige jenter er stigende. Menneskehandel 
er en attraktiv kriminell virksomhet. Illegal 
våpenhandel er den kriminalitetsformen 
som på globalt nivå gir størst økonomisk 
utbytte, det diskuteres om menneske- 
handel eller narkotikakriminalitet er den 
nest største.74 Når det gjelder tallfesting av 

6.  MENNESKEHANDEL 
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illegal økonomi anslås det at menneske-
handel gir 32 milliarder USD i profitt pr. år.75  

ILO har estimert at det befinner seg rundt 
880 000 ofre for menneskehandel innad i 
EU, hvorav nærmere 80 prosent er kvin-
ner og barn.76 Figur 13 viser den tydelige 
økningen i antall anmeldelser i Norge fra 
2004 til 2013. 
 
I 2013 var tvangsarbeid for første gang den 
utnyttelsesformen med flest anmeldel-
ser (39). Økningen de siste årene antas å 
komme av en erkjennelse av at menneske-
handel er mer enn utnyttelse til prostitus-
jon. Politiet har økt fokuset på forebygging 
og bekjempelse av tvangsarbeid. I tillegg til 
et økt fokus og kunnskap hos andre aktører 
som fagforeninger, arbeidsgivere, frivillige 
organisasjoner, Au Pair-center med fler, 
samt at det har vært en større offentlig 
interesse omkring dette. Det er likevel grunn 
til å tro at det er store mørketall.

Det har tidligere vært flest anmeldelser 
for prostitusjon og andre seksuelle formål, 
antagelig mest på grunn av et overveiende 
fokus på denne utnyttelsesformen. Forbu-
det mot menneskehandel ble innført i straf-
feloven i 2003, og regjeringen utarbeidet 
da sin første handlingsplan mot menneske-
handel. 

I perioden 2007 til 2010 var det en økning 
i antall personer som ble identifisert og 

aksepterte et tilbud om bistand og beskyt-
telse i Norge eller i hjemlandet, antallet gikk 
noe ned i 2011 for så å øke igjen i 2012.77  
Det samme året fikk 349 personer fra 
50 nasjonaliteter en eller annen form for 
oppfølging som mulig offer for menneske-
handel i Norge. Det høye antallet ulike 
nasjonaliteter blant antatte ofre samsvarer 
med innvandringsbildet.

6.2.2  Utnyttelse av mindreårige
Det er en tendens til bruk av mindreårige til 
tigging, narkotikasalg og vinningskriminal-
itet. Det er viktig å avdekke hvorvidt disse 
kan være utsatt for menneskehandel eller 
andre former for tvang.78 To særskilt utsatte 
grupper er de enslige mindreårige asylsøk-
erne som forsvinner fra mottak og barn 
i rombefolkningen.79 UNODC rapporterer 
om en økning i antall barn som har blitt 
identifisert som offer for menneskehan-
del i Europa.80 I perioden 2007-2010 var 16 
prosent av alle identifiserte ofre barn. Når 
det gjelder utnyttelse av mindreårige, er 
mobiliteten i gruppene noe å være særlig 
observant på. Barn er ofte svært avhengige 
av utnytteren og/eller står i et familieforhold 
til vedkommende. Dette gjør at de sjelden 
vil fortelle noe som kan gjøre at utnytteren 
blir tatt. En annen særlig utsatt gruppe vil 
være de som oppholder seg i landet ulovlig 
eller uten arbeidstillatelse.

I Europa er det en tendens til at barn 
benyttes for å utnytte trygdesystemet, 

for eksempel for å få barnetrygd. Dette er 
særlig en tendens i Storbritannia. Utnyt-
telsesformen er hittil ukjent i Norge, men en 
tendens å være på vakt mot. 

6.2.3  Kjennetegn
Vanligvis har bakmenn og de som rekrut-
terer samme nasjonalitet eller etnisitet 
som ofrene. Europol beskriver imidlertid en 
tendens til at kriminelle nettverk arbeider 
sammen på tvers av nasjonalitet. Dette er 
også noe politiet i Norge ser. I følge Europol 
er det oftest rapportert om menneske-
handlere fra rombefolkningen, nigeria-
nere, rumenere, albansktalende, russiske, 
kinesiske, ungarske, bulgarske og tyrkiske 
kriminelle grupper.

Ofre, medhjelpere og menneskehandlere 
er svært mobile og opererer på tvers av 
både landegrenser og politidistrikter. Når en 
gruppe får fokus rettet mot seg vil den reise 
videre til neste sted. Ved enkelte former for 
utnytting, som for eksempel til narkotika- og 
vinningskriminalitet, vil ofrene være de som 
tar risikoen for å bli pågrepet og straffefor-
fulgt. Menneskehandlere befinner seg som 
regel i bakgrunnen som observatører eller i 
utlandet. 

De nigerianske kriminelle nettverkene er 
formet som cellestrukturer og er svært 
effektive.81 Kvinner har en særlig viktig rolle 
i disse nettverkene og monitorerer alt fra 
rekruttering til utnyttelse. Et annet særtrekk 
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Figur 13: Anmeldelser for menneskehandel til prostitusjon og 
menneskehandel til tvangsarbeid, fra 2004-2013 
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ved nigerianske nettverk er at de nigerian-
ske ofrene ofte ikke ser på seg selv som 
offer, men som immigranter som må betale 
tilbake gjeld. Dette er også en av årsakene 
til at ofre på sikt blir tatt opp i det kriminelle 
nettverket. Resultatet er at disse ofrene 
sjelden vil være villig til å snakke med 
politiet. 

I europeisk sammenheng er det en ten-
dens at kvinner er sterkere involvert i det 
kriminelle nettverket både som rekrutterere, 
transportører og høyere i systemet enn 
ved annen type kriminalitet. Det er også 
tidligere rapportert om at ofrene i stor grad 
ble utsatt for vold og/eller trusler. En annen 
tendens er at volden er redusert, i stedet tar 
utnytteren på seg rollen som ”hjelper”. 

6.2.4  Nye områder innenfor tvangs-
arbeid og tvangstjenester
Europol beskriver flere tendenser om 
menneskehandel som også er synlige i 
vårt nasjonale kriminalitetsbilde.82 Arbeids-
tilsynet og fagforeninger har observert flere 
tilfeller i renholdsbransjen som kan være ut-
nyttelse i menneskehandel. Andre bransjer 
som særlig fremheves i forbindelse med 
utnyttelse er bygningsarbeid, hotell- og 
restaurantbransjen, landbruksnæringen og 
hjemmetjenester. I Norge er det mye bruk 
av ulovlig arbeidskraft i disse bransjene. 
At enkelte er ofre for menneskehandel er 
nærliggende. Videre er det viktig å være 
oppmerksom på personer uten lovlig opp-

hold som jobber i vaskehaller, og personer 
som kommer på studentvisum, men ikke 
studerer. Disse vil være særlig sårbare for 
å kunne bli utnyttet som følge av gjeld op-
parbeidet i hjemlandet, faren for å bli sendt 
ut av landet m.m. 

Koordineringsenheten for ofre for men-
neskehandel (KOM) vurderer utnyttelse 
innenfor husholdninger som mer frem-
tredende enn før.83 I Norge har vi flere 
domfellelser som gjelder utnyttelse av 
filippinske au pairer til seksuelle formål eller 
tvangsarbeid/tvangstjenester. De fleste au 
pairer i Norge (omtrent 90 %) kommer fra 
Filippinene. Det må erkjennes at kulturell 
utveksling ofte ikke er hovedårsaken til at 
de kommer. Flere har svært dårlig økonomi 
og et ansvar for å forsørge familien. Når 
de i tillegg kommer fra en kultur der man 
ikke har mulighet til å stå opp mot en 
arbeidsgiver representerer de en utsatt 
gruppe. 

En annen tendens dokumentert av UNODC 
er fiskeindustrien (både om bord på skip og 
ved fiskeforedling på land) som vurderes 
som høyrisikoindustri for menneskehandel i 
form av tvangsarbeid.84 I tillegg til tvangs-
arbeid, er det rapportert om seksuell utnyt-
telse av gutter på fiskefartøy og seksuell  
utnyttelse av kvinner og barn i havneom-
råder. Rapporten viser til saker fra hele ver-
den, også i Europa og europeiske farvann.  
I 2006 ble det rapportert om utnyttelse av 

en gruppe fiskere om bord på et russisk 
fiskefartøy innenfor norsk jurisdiksjonsom-
råde. Fiskerne skal også ha blitt utnyttet i 
norsk fiskeforedlingsindustri.85 Norge har 
mange fiskemottak og mange anløp av 
utenlandske fiskefartøy. Muligheten for  
skipstrafikk gjennom Nord-Øst passas-
jen kan medføre økt antall anløp i norske 
havner. Fra IOM og NEXUS Institute vises  
det til at menneskehandel til sjøs er et  
område som må tas på alvor.86 Selv om  
rapporten ikke omhandler forhold i Norge, 
kan den bidra til bevissthet/oppmerksom-
het omkring at utnyttelse også kan skje i 
norsk farvann og på norske mottak. 

Vurdering: Det er avgjørende for å oppdage 
menneskehandel at polititjenestemenn 
og -kvinner har en grunnleggende for-
ståelse og kunnskap om menneskehandel. 
Søkelyset bør rettes mot utnyttelse innen 
prostitusjon, tvangsarbeid og tvangstjen-
ester.

Innsatsen mot menneskehandel er ikke 
politiets ansvar alene. Samarbeid på tvers 
av etater som NAV, barnevern, arbeidstil-
syn, skatteetaten og tollvesenet må 
etableres og videreføres. Samarbeidet med 
næringslivet særlig innen byggebransjen, 
hotell- og servicebransjen bør prioriteres. 
Frivillige organisasjoner bør også i større 
utstrekning involveres. 

69 Europol, 2013
70 KOM, 2013
71 Lisborg, 2011 
72 ILO, 2012 
73 UNODC, 2012b
74 ILO, 2012
75 ILO, 2008
76 ILO, 2012
77 KOM, 2012
78 KOM, 2012, Saltos rapport 2012 og rapport fra bydel  
 St.Hanshaugen og tiltaksenheten 2011/2012
79 Vollebæk, 2012 og rapport fra bydel St.Hanshaugen  
 og tiltaksenheten 2011/2012
80 UNODC, 2012b

81 Europol, 2011
82 EU rapport, 2011
83 KOM, 2012
84 UNODC, 2010 
85 IOM, 2006
86 IOM/NEXUS Institute, 2012
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7.1  SAMFUNNSUTVIKLING 
Store mobile befolkningsgrupper i Afrika, 
Midtøsten og Øst-Asia mangler jobber og 
muligheter i sitt eget land. Dette opprett-
holder migrasjonsstrømmer til Europa. 
Europol påpeker at kriminelle grupper vil 
fortsette å utnytte denne situasjonen og 
tilby hjelp til illegal innvandring og tilrettel-
egging for ulovlig opphold.88 Den økono-
miske situasjonen i Europa, kombinert med 
åpne grenser innen Europa, tilsier at Norge 
vil være et attraktivt destinasjonsland. Å 
oppholde seg ulovlig i et land er et lovbrudd 
i seg selv, i tillegg medfører det gjerne 
ytterligere lovbrudd for å sikre inntekter til 
livsopphold. Ulovlig opphold innebærer at 
aktørene er i en sårbar situasjon for å bli 
utnyttet.

7.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Tilrettelegging av ulovlig innreise og opp-
hold (menneskesmugling) er regulert av 
Schengen-konvensjonen art. 27 og utlend-
ingsloven. Omfanget av menneskesmugling 
til Schengen-området er stort. Frontex 
melder om en nedgang i antall saker. Det 
er imidlertid flere som søker om asyl til EU. 
I alt søkte omtrent 332 000 personer om 
asyl i et EU-land i 2012.89 Det er en økning 
på nærmere 100 000 på fire år. Papirløse 

migranter utgjør tilsammen 5-6 millioner 
mennesker i hele Europa.90 Tall fra UDI viser 
at antall asylsøkere til Norge svinger fra år 
til år, i 2008 var det 14 430 og 11 983 i 2013.91 
I tillegg til asylsøkerne, oppholder men-
nesker seg ulovlig i Norge, og flere av disse 
får bistand av menneskesmuglere. Det er 
vanskelig å anslå hvor stor del av migras-
jonen som finner sted med slik bistand. 
Kunnskapen om feltet er liten i Norge, og 
det iretteføres få menneskesmuglings-
saker.92 Statistisk sentralbyrå har anslått at 
det var ca. 18 000 irregulære immigranter i 
Norge i 2006. Antallet irregulære migranter 
som oppholder seg i Norge uten avklart 
identitet er bekymringsfullt. Irregulære mi-
granter kan knyttes til ulike kriminalitetsom-
råder, både som ofre og gjerningspersoner. 
Kjente lovbrudd i forbindelse med men-
neskesmuglingsaker er blant annet ulovlig 
grensekryssing, bruk av falske reisedoku-
menter og diverse brudd på utlendings-
lovgivningen. I tillegg kommer lovbrudd for 
å sikre livsopphold, som svart arbeid og 
vinningslovbrudd. 

Tilrettelegging av ulovlig innreise og opp-
hold gir store gevinster, og mange ulovlige 
innvandrere må betale gjeld til tilretteleg-
gerne i årevis. I følge UNODC etterlater 
finansielle transaksjoner i slike operasjoner 

få spor i transittlandene, og så å si ingen 
spor i destinasjonslandet.93 Uformelle 
pengeoverføringssystemer er fremdeles 
viktige innen menneskesmuglingsnett-
verk, men bankkonti blir benyttet når de er 
tilgjengelige og anses som sikre av smu-
glerne. Funn fra Norge viser at Hawalasys-
temet er et effektivt overføringssystem hvor 
pengesummen ofte var utbetalt neste dag, 
også til fjerntliggende- og kriseområder.94

Østfold er distriktet i Norge med flest slike 
saker. De har funnet tre ulike modi som går 
igjen: Fysisk og skjult transport av men-
nesker over landegrenser, bruk av falske 
reisedokumenter/stjålne identitetspapirer 
(impostorsaker95) eller en kombinasjon av 
de to foregående. Tilretteleggere i Norge har 
knytninger til organiserte kriminelle miljøer 
i andre land. 

Vurdering: Politiet må opparbeide kunnskap 
om tilrettelegging for ulovlig innreise og 
omfanget av mennesker som oppholder 
seg ulovlig i Norge. Dette er nødvendig for 
å forebygge kriminalitet som utøves både 
ved ulovlig innreise og opphold, i tillegg 
til å forebygge at mennesker i en sårbar 
situasjon utnyttes.

7.   TILRETTELEGGING AV ULOVLIG INNREISE OG OPPHOLD 
  (MENNESKESMUGLING)87 



27

7.2.1  Lovlige kanaler benyttes 
Falske dokumenter misbrukes i stor grad 
ved menneskesmugling. Det er imidlertid 
en økende trend at det tilrettelegges for 
tilsyne-latende lovlig innreise og opphold 
gjennom misbruk av lovlige migrasjons-
kanaler.96 Frontex melder om at menneske-
smuglere oppfordrer immigranter til å søke 
asyl for så å rømme fra mottakene senere.97   
I tillegg ses lovlig innreise og deretter 
ulovlig opphold ved å oversitte utreisefrist 
i visum. Det antas at mange visumavhop-
pere søker asyl, men for flere er det egent-
lige målet ulovlig arbeid. Dette kan føre til et 
større svart arbeidsmarked der grensene 
til tvangsarbeid og menneskehandel utnyt-
tes.98 Papirløse innvandrere (uregistrerte 
innvandrere eller innvandrere med endelig 
avslag på asylsøknad) utgjør en gruppe 
som kan være sårbar for å bli utnyttet til 
tvangsarbeid eller tvangstjenester, som for 
eksempel narkotika- eller vinningskriminalitet. 

Mange irregulære migranter reiser på 
egenhånd eller ved hjelp av familie, venner 
og bekjente. Europol påpeker imidlertid at 
organiserte grupper tilbyr hjelp der lovlige 
kanaler misbrukes.99 Menneskesmuglere 
forsterker migrasjonsstrømmene til og i 
Europa. De er profesjonelle og raske til å 
registrere endringer i de enkelte landenes 

innvandringspolitikk.100 Dette fører til at flere 
uregelmessige migranter tyr til tilretteleg-
gernes tjenester og at prisene dermed øker. 
Involvering av lovlige profesjonelle er en 
viktig tilrettelegger.101 Sterkere rettshånd-
hevelse har bidratt til at smuglere tilbyr 
tjenester der risikoen for liv og helse for de 
smuglede er større. Dette har resultert i en 
økning i dødstallene.102

Vurdering: Politiet skal foreta skjerpet  
kontroll av utlendinger på territoriet, og 
grensekontroll på Schengen yttergrense 
i samsvar med fastsatte regler og stand-
arder. Effektiv etterforskning og iretteføring 
av straffesaker mot tilretteleggere må 
prioriteres. 

Politiet må sikre kunnskap om falske doku- 
menter. Samarbeidet med NID er viktig, 
blant annet for å øke kunnskapen om  
relevante dokumenter.

87 Det er en endring ift begrepsbruk om denne  
 kriminaliteten. 
88 Europol, 2013: 9.
89 epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/ 
 3-22032013-BP/EN/3-22032013-BP-EN.PDF
90 www.rodekors.no/distriktsider/oslo_rode_kors/ 
 nyhetsarkiv/2008 /
91 UDI, 2014 
92 Kripos 2012
93 UNODC, 2013
94 Carling et al, 2007
95 Imposterdokument: Autorisert utstedt ekte dokument,  
 benyttet av andre enn dokumentets rette eier.
96 Kripos, 2012
97 Frontex, 2012

98 Kripos 2012
99 Europol, 2013
100 Ibid
101 Europol, 2013
102 UNODC, 2010
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8.1  SAMFUNNSUTVIKLING
Narkotikabruken i Europa har stabilisert 
seg på et høyt nivå. Bruken av blant annet 
cannabis viser imidlertid en nedgang. 
Samtidig er det tegn til økning i markedet 
for syntetiske stoffer. Blandingsbruk er blitt 
det mest fremtredende bruksmønsteret i 
Europa.103 Narkotikabruken i Norge har vært 
nedadgående siden årtusenskiftet, både for 
ungdom og for befolkningen generelt.104 Når 
skade for bruker og omgivelsene vurderes 
samlet, er det alkohol som vurderes som 
klart mest skadelig, etterfulgt av heroin og 
crack kokain.105

8.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Kripos gir grundige beskrivelser av stoffer, 
aktører, og nettverk.106 I denne rapporten 
kommenteres noen endringer og over-
ordnede tendenser på feltet. Narkotikalov-
brudd blir hovedsakelig anmeldt av politi 
og tollvesen. Antall anmeldelser gjenspeiler 
derfor i stor grad etatenes prioriteringer 
og ressurstilgang. I perioden fra 2004 til 
2013 har antall anmeldelser totalt variert fra 
omtrent 37 000 til nærmere 50 000. Som 
figur 14 viser, er det noen flere anmeldelser 
for legemiddelloven § 31 enn for straffe-
loven § 162. 
 

Antall beslag kan også si noe om utbre-
delsen av narkotika. Det har vært en kraftig 
økning i antall narkotikasaker107 den siste 
tiårsperioden, til 31 057 i 2013.108  109 Can-
nabis topper beslagsstatistikken, og er 
det rusmidlet som har størst utbredelse 
i Europa og i Norge.110 Det produseres 
hovedsakelig i Marokko og Afghanistan og 
innføres til Europa/Norge. De fleste land i 
Europa rapporterer om innenlands dyrking 
av cannabis, noe vi også har sett i Norge. 
Økningen i beslag står altså i kontrast til 
selvrapportert nedgang i befolkningens 
bruk.111 

Amfetamin/metamfetamin er det nest van-
ligste illegale rusmiddelet etter cannabis 
i mange land i Europa112, så også i Norge. 
Stoffgruppen er nest størst målt i antall 
beslag og mengde. UNODC rapporterer at 
Tsjekkia er et sentralt produksjons-land.113 
Det er imidlertid også indikasjoner på 
produksjon i Norge gjennom beslag av  
precursorer.114 Det er avdekket flere saker 
som gjelder smugling av flytende metam- 
fetamin og beslaglagt krystallisert meta-
mfetamin (crystal) i Norge.115 Crystal er 
ofte mer potent og skadelig enn ordinær 
amfetamin, og har vært rapportert i økende 
mengder i Tyskland senere år.

I 2013 ble det vedtatt en ny narkotikadefin-
isjon samt endringer i narkotikalisten. Den 
gamle derivatbestemmelsen116 ble erstattet 
av gruppeoppføringer av stoff. På den 
måten kan hele stoffgrupper kriminaliseres, 
noe som forenkler klassifisering som et 
narkotisk stoff. Syntetiske cannabinoider er 
et godt eksempel på dette. 

8.2.1  Nye stoffer og produksjons-
metoder
Det har vært en eksplosiv økning av nye 
stoffer på det globale narkotikamarkedet. 
Europeiske myndigheter har registrert nær 
240 slike produkter.117 Produksjon av nye 
narkotiske stoffer som foreløpig ikke er 
listeført, samt nye produksjonsmetoder for 
å fremstille kjente stoffer, er utfordringer 
som blir stadig tydeligere. Handel med 
prekursorer er en utfordring for politi og 
kontrollmyndigheter, siden mange kjemika-
lier som kan benyttes til å utvikle halv- og 
helsyntetisk narkotika også har legale 
formål.118 Teknologi har gjort det forholdsvis 
enkelt å blande sammen to lovlige stoffer 
(her kalt pre-prekursor) som omdannes til 
en ”vanlig” narkotikaprekursor, som videre 
kan benyttes for å produsere narkotika. 
Det er avdekket store mengder legale eller 
fordekte innførsler av preprekursorer til 
Europa. Europol melder at kriminelle miljøer 
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har etablert egne omdanningslaboratorier 
for å produsere prekursorer som omsettes 
på det illegale markedet.

Hovedproduksjonen av syntetiske stoffer til 
verdensmarkedet foregår i Europa. Europol 
og andre EU-organ har et stort fokus på 
dette problemområdet. Nærheten til produk-
sjonsstedet, kombinert med fri flyt av varer 
og tjenester innen Europa, gir muligheter for 
hurtig og mindre kontrollerbar distribusjon 
også til Norge. 

Fra 2005 til 2011 ble det meldt inn 164 nye 
psykoaktive stoffer.119 De nye stoffene 
har ofte vist seg å være svært potente. 
Et eksempel på dette er at det i 2011 ble 
beslaglagt 9 kg syntetiske cannabinoider 
som hadde virkestoffer tilsvarende 1,5 
tonn hasj. Det har vært en sterk økning i 
beslagene av syntetiske cannabinoider i 
Norge. Selvrapportert bruk viser at preva-
lensnivåene generelt er lave, men at det 
kan være et potensial for kraftig økning i 
visse undergrupper av befolkningen. Andre 
undersøkelser foretatt i Europa indikerer 
mellom 3,5-5 prosent for ”noen gangs bruk” 
av nye psykoaktive stoffer.

De nye stoffene markedsføres og selges 
gjerne via internett som designer drugs, 

legal highs, spice, plantenæring, badesalt, 
urteblandinger mv. Antallet internettbutik-
ker som selger psykoaktive produkter øker 
kraftig.120 I Norge har det de siste årene igjen 
vært en økende tendens i beslag av ecstasy. 
Dette er trolig et resultat av muligheten for 
videreforedling av pre-prekursorer til kjemika-
lier benyttet til ecstasy-produksjon. Også her 
antas formidlingen å foregå hovedsakelig via 
internett. Tilsvarende forekommer med falske 
medisiner, uten noen kontroll med hvilke 
kjemikalier som er benyttet i produksjonen, 
tilbys disse i stor grad på nettet. Det gjøres 
stadig svært mange beslag av benzodiaz-
epiner, og antallet tabletter er høyt. Spesielt 
er det mange beslag av Rivotril produsert for 
det ungarske markedet, som illegalt føres inn 
i Norge. I 2013 ble det gjort svært mange be-
slag av kokain (nesten 1 100) og beslaglagt 
hele 200 kg.

1. juli 2013 ble kjøp, besittelse og bruk av 
doping forbudt (Legemiddelloven). Ifølge Kri-
pos foregår dopingproduksjon i Norge. Det 
er avdekket produksjonsutstyr som pille-
presser, ampuller og etiketter. Det samme 
utstyret som benyttes til produksjon av 
dopingmidler kan også brukes til produks-
jon av visse narkotika (f.eks. pillepresser). 
Dette foregår i organisert form og generer 
stort utbytte. Det antydes at trusselen er 

stigende basert på en høy fortjeneste, 
lave straffer og lav risiko for å bli oppdaget. 
Forskning viser at relativt mange har blitt 
tilbudt anabole androgene steroider, men 
svært få oppgir egen bruk (en-to prosent).121

Vurdering: Reduksjon av tilgjengelighet til 
narkotika gjennom forebyggende tiltak er 
sentralt i politiets arbeid. Det er et uutnyttet 
potensial i å forebygge rusmiddelmisbruk 
ytterligere. Forebyggende samarbeid med 
andre etater bør styrkes, særlig med tiltak 
rettet mot ungdom. Politiet skal bidra i 
samhandling og tilpassede tiltak i samar-
beid med andre offentlige myndigheter, 
spesielt kommunene, og andre relevante 
organisasjoner.

Det er viktig for å hindre tilgjengelighet 
på markedet ved å øke antall beslag og 
beslaglagt mengde av narkotika og nye 
syntetiske stoffer. Politiet skal følge opp 
tollbeslag og initiere egne saker på en ef-
fektiv måte, herunder følge pengesporet.
Bekjempelse av narkotikakriminalitet er et 
transnasjonalt fenomen som må foregå i  
en global kontekst. Internasjonalt sa-
marbeid er understreket i EUs nye ”Drug 
Strategy 2013-2020”. Politiet skal utvikle og 
benytte relevante internasjonale samar-
beidsordninger på en effektiv måte. 

103 Politidirektoratet, 2012b
104 Skretting og Storvoll, 2011
105 Politidirektoratet, 2012b
106 Siste rapport er ”Den organiserte kriminaliteten i  
 Norge – Trender og utfordringer 2013-2014”
107 En narkotikasak kan inneholde flere beslag (ulike  
 stofftyper etc.) så antallet beslag er ennå høyere.
108 Kripos, 2014b
109 Antallet straffesaker ligger høyere enn Kripos’  
 beslagsstatistikk fordi et beslag kan generere  
 flere anmeldelser.    
110 Kripos, 2014b
111 Det kan være flere årsaker til dette. Det er generelt  
 lav svarprosent i selvrapporteringsundersøkelser.  
 Økning i antall beslag kan blant annet skyldes en  

 mer kunnskapsbasert tilnærming.
112 EONN, 2012
113 UNODC, 2013b
114 Precursorer er utgangsstoffer for produksjon av  
 narkotika
115  Det siste året er det imidlertid gjort flere forholds- 
 vis store beslag (150-500 g). Tidligere år har det  
 vært spredte, men kun små beslag (10-20 g).
116 Derivatbestemmelsen gjør det straffbart å bruke,  
 selge eller være i besittelse av stoffer som deler  
 kjemisk struktur med substansene som står  
 oppført på narkotikalisten.
117 EMCDDA-EUROPOL, 2012.
118 De kjemiske stoffene/prekursorene er regulert  
 i ”FOR 2010-02-12 Forskrift om gjennomføring av  

 forordning (EF) nr 273/2004 og forordning (EF) nr  
 1277/2005 om narkotikaprekursorer”. Overvåking   
 gjøres bla av Statens legemiddelverk.
119 EONN, 2012
120 Ibid 
121 SIRUS, 2013
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9.1  SAMFUNNSUTVIKLING 
Det er lav vekst i den vestlige økonomien 
og sterk vekst i fremvoksende økonomier 
(særlig BRICS-landene123), noe som trolig 
vil føre til fremvekst av nye økonomiske 
maktsentre. Dette vil medføre endringer i 
både den økonomiske og politiske makt-
balansen. Mange europeiske land står foran 
vedvarende høy arbeidsledighet. Den nor-
ske økonomien er likevel sterk og med lav 
arbeidsledighet. Halvparten av norsk BNP 
kommer imidlertid fra eksport. Som en liten, 
åpen økonomi med betydelige økonomiske 
interesser i utlandet, og sterk integrasjon i 
verdensøkonomien, er den norske økono-
mien dermed sårbar for utviklingen i utlandet 
– også kriminaliteten påvirkes av dette.124

  
9.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Antallet anmeldelser av økonomisk 
kriminalitet har vært relativt stabilt de 
siste årene på mellom 6 000 og 7 000 
årlig. Antallet anmeldelser er imidlertid 
ikke et godt mål for det reelle omfanget.  
SSB anslår at om lag 15 prosent av norske 
virksomheter var utsatt for økonomisk 
kriminalitet i 2008125, mens en undersøkelse 
gjennomført av PWC viser at 28 prosent 
av deltakende norske virksomheter hadde 
vært utsatt for økonomisk kriminalitet.126 

Politiets innbyggerundersøkelse, som ikke 
omfatter næringslivet, viser at en prosent127 
av borgerne har blitt utsatt for bedrageri 
eller andre typer økonomisk kriminalitet.128  
Omfanget av økonomisk kriminalitet er 
betydelig større enn det anmeldelsesstatis-
tikken indikerer. I tillegg er en økonomisk 
straffesak ofte et større sakskompleks som 
består av svært mange enkeltsaker, men 
som telles kun som en sak.129 

ØKOKRIM har foretatt en analyse av hvilke 
former for økonomisk kriminalitet som 
utgjør størst risiko, basert på vurderinger 
av sannsynligheten for at kriminaliteten 
kommer til å finne sted og konsekvenser av 
lovbruddene. Analysen viser at skattekrimi-
nalitet, korrupsjon og trygdebedragerier 
utgjør størst risiko for samfunnet.130 Når det 
gjelder trusler for næringslivet, viser PWC-
undersøkelsen at økonomisk utroskap og 
underslag, hvitvasking, regnskapsmanipu-
lasjon, datakriminalitet og korrupsjon oftest 
rammer norske virksomheter.131 

Kjennetegn ved organisert økonomisk 
kriminalitet er utstrakt bruk av innsidere, 
dekkselskaper og stråmenn. Personer 
som begår grov økonomisk kriminalitet 
samarbeider i større grad med personer 
som begår annen grov kriminalitet. Oslo 

politidistrikt påpeker at de kriminelle nett-
verkene blir mer fleksible, mobile, tilpasn-
ingsvillige, internasjonale og mer teknolo-
gisk avanserte.132 Kriminelle aktører som i 
utgangspunktet ikke drev med økonomisk 
kriminalitet, etablerer seg nå i noen grad 
gjennom næringsvirksomhet. 

Europol påpeker at den økonomiske krisen 
og påfølgende endringer i forbruksmøns-
tre og vareetterspørsel fører til endringer 
i kriminelle markeder. Redusert kjøpekraft 
har ført til utbredelse av forfalskninger 
innen nye produksjonsområder. Tradis-
jonelt har vareforfalskninger vært knyttet til 
eksklusive merkevarer, men nå finnes også 
eksempler på forfalskninger av daglige 
forbruksartikler.133 ØKOKRIM påpeker også at 
kriminalitet rundt piratkopierte produkter og 
varemerkeforfalskning foregår i organisert 
form, og at forfalskning av forbruksartikler 
er en utfordring. Det er særlig udokumen-
tert innhold i og produksjonsmetoder for 
matvarer som vurderes som en trussel.134  
Forfalskning av matvarer kom til syne i 
Europa vinteren 2012/2013 da hestekjøtt 
ble solgt som storfekjøtt, og der dyrehelse, 
slaktemetoder og produksjonsmetoder ikke 
kunne dokumenteres.  

9.  ØKONOMISK KRIMINALITET122
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Vurdering: Den store variasjonen i økono-
misk kriminalitet og sammensmeltingen 
med tradisjonell organisert kriminalitet 
krever bred kompetanse hos politiet og 
evne til tverrfaglig arbeid. Politiet og kon-
trolletatene har sammenfallende over-
ordnede målsettinger for sitt arbeid. Det  
er åpenbart at enhetene kan dele infor-
masjon, bli enige om et felles trusselbilde 
og samordne ressursinnsatsen, herunder 
kontrollaktivitetene, slik at det offentlige 
totalt sett utnytter sine ressurser på en 
best mulig måte.

9.2.1  Skatte- og avgiftslovbrudd
Skattelovbrudd er vurdert til å utgjøre størst 
risiko for samfunnet av de ulike formene for 
økonomisk kriminalitet.135 Skattekriminalitet 
er en mangeartet kriminalitetsform, som 
spenner fra svart arbeid til illojal skatteplan-
legging med påfølgende informasjonssvikt 
overfor myndighetene. Beregninger foretatt 
i Sverige viser at omkring fem prosent av 
BNP unndras beskatning årlig, noe som for 
Norges del tilsvarer omkring 146 milliarder 
kroner.136 Til tross for omfattende hold-
ningsskapende arbeid utgjør den sosiale 
aksepten for skatteunndragelser fortsatt en 
betydelig utfordring. 18 prosent av befolk-

ningen oppga i 2011 at de har kjøpt svart 
arbeid i løpet av de siste to årene.137

Manglende angivelse av inntekter er den 
hyppigste typen skattelovbrudd. Skatte-
etatens kontrollarbeid i 2013 førte til at det 
ble etterberegnet omkring 18 milliarder i 
inntekt i Norge. Skatteetaten ser en økende 
tendens til at verdier tas ut av selskaper 
uten at disse blir beskattet. Slike lovbrudd 
er alvorlige isolert sett, og siden de ofte 
forutsetter planlegging og dokumentforfal-
skning, blir alvorligheten desto større.

En annen type skattelovbrudd er tilpasset 
prising av varer og tjenester ved internas-
jonale transaksjoner i samme konsern for å 
flytte skattbart overskudd ut av landet. Slik 
fiktiv prising kan dreie seg om svært store 
beløp og er vanskelige å oppdage, blant 
annet på grunn av jurisdiksjonsproblema-
tikk. Uriktig prising av varer og tjenester ved 
grensekryssende transaksjoner antas å øke 
i takt med internasjonaliseringen.

Avgiftskriminalitet fører til store inntektstap 
for staten i form av manglende rapportering 
av merverdiavgift, toll og særavgifter. Det er 
i tillegg registrert en økning i antall aktører i 
næringslivet som urettmessig fradragsfører 

merverdiavgift på grunnlag av fiktive faktu-
raer. Deler av kriminaliteten utføres av, eller 
i samarbeid med, profesjonelle aktører, og 
i flere tilfeller er det etablert virksomheter 
kun for å gjennomføre avgiftssvindel ved 
bruk av fiktive fakturaer. 

Missing Trader Intra-Community (MTIC) 
Fraud/momskaruseller er et kjent fenomen 
innen EU, og anses der som en trussel mot 
merverdiavgiftssystemet på grunn av de 
enorme beløpene som unndras. Stadig nye 
varer og tjenester benyttes og det er avdek-
ket nordmenn som aktive stråmenn i slike 
bedragerisaker. Så langt kan det synes som 
om Norge hovedsakelig har blitt benyttet 
som transittland, men det er all grunn til 
å være oppmerksom på lignende anslag 
også mot den norske statskassen.

Vurdering: Skattekriminalitet utgjør en 
tussel mot velferdsstaten siden betydelige 
beløp ikke kommer fellesskapet til gode.  
Det er derfor avgjørende at politiet etter-
forsker saker som anmeldes og styrker det 
tverretatlige samarbeidet. Åpenhet rundt 
regnskaps- og eierskapsforhold er en forut-
setning for å bekjempe denne formen for 
kriminalitet, og politiet bør søke å være en 
pådriver for dette arbeidet internasjonalt. 

122 Innholdet i kapitelet er i stor grad basert på   
 ØKOKRIMs trusselvurdering
123  BRICS-landene er en betegnelse for Brasil, Russ- 
 land, India, Kina og Sør-Afrika.
124  Se politiets omverdensanalyse for mer inngående  
 beskrivelser.
125  SSB, 2010
126  PWC, 2011
127  Tallet skriver seg fra at 23 % har blitt utsatt for lov- 
 brudd det siste året, og av disse 23 % er 4 % utsatt  
 for svindel, bedrageri eller annen økonomisk krimi- 
 nalitet. 
128  Politidirektoratet, 2012a 
129  Politidirektoratet, 2012c
130  ØKOKRIM,2012

131  PWC, 2011
132  Oslo politidistrikt, 2013a
133  Europol: SOCTA 2013
134  ØKOKRIM,2013:32.
135  ØKOKRIM, 2012
136  Beregnet fra 2012 tall for norsk BNP. (I følge http:// 
 www.regjeringen.no/pages/38322393/ faktaark1. 
 pdf#search=bruttonasjonalprodukt var det 2 915,4  
 milliarder kroner). 
137  Opinion, Undersøkelse om svart arbeid, oktober  
 2011.WWW.SAMARBEIDMOTSVARTOKONOMI.  
 NO/UNDERSØKELSE. Opinion foretok tilsvarende  
 undersøkelse i november 2011 (altså bare en  
 måned senere). I denne undersøkelsen oppgir  
 11 prosent av befolkningen at de har kjøpt svart 

arbeid i løpet av siste to år – altså en nedgang på 
7 prosent. Skatteetaten antar at nedgangen trolig 
skyldes nedgang i personers villighet til å oppgi kjøp 
av svart arbeid mer enn en reell nedgang. To årsaker 
fremsettes som forklaringer på nedgangen, for det 
første at undersøkelsen ble gjennomført i nær tid etter 
en omfattende kampanje mot svart arbeid, og for det 
andre  at det var sammenfall mellom gjennomførin-
gen av undersøkelsen tilsynekomsten av finanskrisen 
i enkelte søreuropeiske land (Hellas og Italia) der sam-
menhengen mellom svart arbeid og landenes svake 
økonomi ble fokusert.

›
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9.2.2  Trygdelovbrudd
Omtrent én av fem i yrkesaktiv alder mot-
tar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, 
uførestønad eller avtalefestet pensjon.138 
Siden ytelser i stor grad baserer seg på at 
den trygdede gir korrekte opplysninger, er 
mulighetene for misbruk store. En kartleg-
ging fra Sverige viser at opp mot 20 mil-
liarder svenske kroner feilutbetales årlig, 
og omtrent 50 prosent skyldes bevisst 
feilinformasjon fra søkeren.139 I rapporten 
”Trygdesvindel i Norge” blir det anslått at 
fem prosent av utbetalingene til dagpenger, 
arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, 
foreldrepenger og overgangsstønad er 
bedragerier.140 Dagpenger er den trygde- 
ytelsen som hyppigst blir svindlet.Trygde-
bedragerier kan være systematiske ved at 
arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider 
om for eksempel sykepenger eller dagpenger.

Vurdering: Med befolkningsveksten er det 
rimelig grunn til å anta at omfanget av 
trygdebedragerier øker, med mindre myn-
dighetene styrker kontrollen og formidler 
informasjon om hvilke trusler trygdelov-
brudd har for velferdsstaten.

9.2.3  Korrupsjon 
Dersom korrupsjon ikke kontinuerlig mo-
tarbeides, kan det over tid bli mer almin-
nelig og undergrave samfunnsstrukturer 
som rettsstaten, demokratiet og marked-
søkonomi. Sannsynligheten for korrupsjon 
øker ved store verdier eller gevinster, enten 
det gjelder en nasjon, en bedrift eller en 
privatperson. Habilitetsvurderinger er 
viktig for å motvirke kameraderi og/eller 
personlig berikelse i næringsliv, politikk 
og offentlig virksomhet. Politiets erfaring 
med råvareindustrien, offentlig virksomhet 
og bistandssektoren som særlig utsatte 
virksomhetsfelt, er sammenfallende med 
internasjonale erfaringer.141

Økt globalisering kan øke hyppigheten av 
korrupsjon. Korrupsjon i Norge kan øke som 
følge av sosial aksept for dette, blant annet 
på grunn av innvandring av personer fra 
land med mer gjennomgripende korrupte 
systemer. Offentlig fokus og straffefor-
følgelse av slike handlinger forebygger at 
korrupsjon utvikler seg. De siste årenes 
oppmerksomhet om korrupsjon sammen 
med styrkede kontroll- og varslingsrutiner 
har trolig svekket den sosiale aksepten. 

Vurdering: Det er viktig at politiet fortsatt 
retter fokus mot avdekking og etterforsk-
ning av korrupsjon. Det finnes ingen  
offentlig kontroll- eller tilsynsorgan innenfor 
forebygging av korrupsjon. Politiet bør 
derfor vurdere å ta en større rolle i forebyg-
ging av korrupsjon. Det innebærer forplik-
tende samordnet innsats med offentlige og 
private aktører om blant annet trusselbilde, 
årsaker til kriminalitet og forebyggende 
tiltak. 

138  ”I følge NAV er det lite svindel med pensjons- 
 ordninger. Andelen personer som har avtalefestet  
 pensjon (AFP) burde således ideelt sett vært utelatt  
 fra tallgrunnlaget. Det foreligger imidlertid ikke  
 offisielle tall uten AFP, og siden andelen som har 
 AFP er relativt liten (omkrig 25.000), vil den ikke  
 påvirke grunnlaget for beregninger i særlig grad.”  
 (ØKOKRIM, 2012:34).
139  Statens offentlige utredninger, 2007.
140  PROBA, 2011
141  Dokumentert blant annet av Transparency Interna- 
 tional og OECD.
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10.1 SAMFUNNSUTVIKLINGEN
Sterk befolkningsvekst, økt velstand og 
forbruk utarmer økosystemene og gir global 
oppvarming og ekstremvær. Miljøkrimi-
nalitet er en belastning på miljøet som 
kommer i tillegg til den belastningen lovlig 
virksomhet utgjør. Forbruk og velstand fører 
til kraftig økning av avfall, også e-avfall. 
Mange arter og naturtyper står i fare for 
å forsvinne som en følge av forurensning, 
klimaendringer, fysiske inngrep og/eller 
endring i bruk av arealer.142

10.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Miljøkriminalitet har svært ulike karakteris-
tika. Vi opererer med fem hovedkategorier: 
Arbeidsmiljø-, forurensnings-, natur-, kunst- 
og kulturminne-, samt dyrevelferdskriminal-
itet. Det er stort spenn i miljølovbrudd både 
hva gjelder utøvere, motiver og konsekven-
ser. ØKOKRIM utarbeidet i 2012 en trussel-
vurdering av miljøkriminalitet.143  

De siste årene er det anmeldt under 100 
forbrytelser pr. år, men til sammenligning er 
det en rekke forseelser – i underkant av  
3 000 i 2013. De store gruppene av for- 
seelser er fiskerikriminalitet (38 %), arbeids-
miljølovbrudd (26 %), forurensningslovbrudd 

(10 %), motorferdselslovbrudd (11 %) og 
viltlovbrudd (8 %). Det har vært en nedgang 
i antall forseelser på 23 prosent i perioden 
2009-2013. Kontroll- og tilsynsmyndigheter 
har blitt styrket de siste årene, noe som 
trolig fører til flere administrative sanksjoner 
enn tidligere.

Det er sannsynligvis store mørketall innen 
miljøkriminalitet. Lovbruddene rammer som 
regel fellesgoder mer enn enkeltindivider, 
noe som ofte fører til at lovbrudd ikke blir 
anmeldt. Antall anmeldelser og administra-
tive sanksjoner er i større grad et utrykk 
for politiets og andre kontrollmyndigheters 
aktivitet, enn for den faktiske kriminaliteten. 

Vurdering: Den store variasjonen i 
miljøkriminalitet krever bred kompetanse 
hos politiet, både på grunn av type krimi-
nalitet og variasjonen i motiv. 

Politiet og kontrolletatene har sammen-
fallende overordnede målsettinger for sitt 
arbeid. Det er åpenbart at enhetene kan 
dele informasjon, bli enige om et felles 
trusselbilde og samordne ressursinnsats-
en, herunder kontrollaktivitetene, slik at det 
offentlige totalt sett utnytter sine ressurser 
på en best mulig måte. 

10.2.1  Arbeidsmiljøkriminalitet
Motivet for arbeidsmiljøkriminalitet er som 
oftest økonomisk vinning. Manglende 
oppfølging av regelverket fører til besparel-
ser for det aktuelle selskapet, noe som gir 
konkurransevridning. 

Sosial dumping er i følge ØKOKRIM den 
største trusselen innenfor arbeidsmiljøkrim-
inalitet. Undersøkelser viser at det er en 
sammenheng mellom norskkunnskap og 
evnen til å klare seg i det norske arbeids-
markedet, som igjen er viktig for å unngå 
utnytting og uverdige arbeidsvilkår. Det 
synes å være en økt organisering i utnyt-
telsen av arbeidstakere. Bransjer som 
har skilt seg negativt ut med hensyn til 
arbeidsmiljølovbrudd er bygg og anlegg, 
renhold, bilpleie, hotell og restaurant, samt 
transport.

10.2.2  Forurensningskriminalitet
Lovbrudd ved avfallshåndtering utgjør den 
største trusselen innenfor forurensning-
skriminalitet.144 Import og produksjon av 
ulovlige produkter, for eksempel kjemikalier, 
leker og andre forbruksartikler, represen-
terer en betydelig trussel for helse og miljø. 
Akuttutslipp og utslipp utover tillatelse er 
hovedtrusselen for forurensning av grunn, 
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vann og luft, men også planlagte ulovlige 
utslipp over tid forekommer. Mange ut-
slippssaker skyldes i utgangspunktet  
ulykker. Slurv med sikkerhetsforanstaltnin-
ger er imidlertid ofte årsaken til at ulykkene 
i sin tur fører til utslipp. Bevisste utslipp 
skyldes gjerne manglende kunnskap eller 
neglisjerte krav, men også planlagte lov-
brudd for å spare utgifter forekommer. 

Forfalskning av matvarer er vurdert som en 
økende risiko i Europa. Dette representerer 
en risiko for folke- og dyrehelse siden det 
ikke er dokumentert innhold eller produk-
sjonsmetoder. Saker fra mediebildet har 
vist at matvarer med uriktig angivelse av 
produksjonsdata også er en trussel for det 
norske markedet.

Eksport av avfall fra Norge til utviklingsland 
skaper utfordringer for forsvarlig håndtering 
i mottakerland. Ulovlig håndtering av avfall 
er et raskt voksende kriminalitetsområde 
med lav oppdagelsesrisiko og høy fortje-
nestemargin.145 Økonomiske incentiver 
for å fremme positive miljøtiltak, som for 
eksempel CO2-kvoter, el-sertifikater og 
avfallshåndtering, åpner for nye kriminelle 
markeder. Kriminelle utnytter svakheter 
i regelverk og hos kontrollmyndigheter. 
Slike markeder er ofte forbundet med gode 

fortjenestemuligheter, lav oppdagelses-
risiko og lave strafferammer. Europol peker 
på særlig ulovlig handel med avfall, samt 
bedragerier innen energi- og kraftmark-
edet som kriminalitetsområder der den 
organiserte kriminaliteten har vist særlig 
rask utvikling.146 ØKOKRIM uttrykker også 
bekymring for disse områdene.147   

I noen europeiske land har de samme 
aktørene som sto bak merverdiavgiftbe-
dragerier med klimakvoter gått over til å 
misbruke energi- og kraftmarkedet. EuroPex 
(European Power Exchanges) har pekt på 
det nordiske energimarkedet som poten-
sielt sårbart for svindel.148  

Vurdering: Den økte risikoen for ytterligere 
vekst av organisert kriminalitet fordrer at 
politiet skaffer oversikt over utfordringene 
både lokalt og nasjonalt, og at utviklingen 
følges særlig nøye.

10.2.3  Naturkriminalitet
Naturkriminalitet truer det biologiske mang-
foldet. I Norge er 2 398 arter kategorisert 
som truet i henhold til Rødlisten 2010.149  
Trusler for naturmangfold er blant annet 
ulovlig innførsel og spredning av fremmede 
arter, ulovlig uttak av truede arter, samt å 

ikke overholde plan- og bygningsloven. Det 
er et globalt marked for handel med truede 
arter. Organiserte kriminelle miljøer tar del i 
denne formen for kriminalitet

Fiskerikriminalitet kan deles i tre hoved-
kategorier; kriminalitet i forbindelse med 
industrielt havfiske, rømming av fisk i 
oppdrettsnæringen og ulovlig fiske utenom 
sesong eller med ulovlige redskaper. I 
Norge kan ulovlig, urapportert og uregulert 
fiske true enkelte fiskebestander og det 
biologiske mangfoldet.  

10.2.4  Kunst- og kulturminnekrimi-
nalitet
Kulturminnene er utsatt for en rekke trusler, 
både fra naturen selv, gjennom lovlige ødel-
eggelser og ved straffbare handlinger. Grovt 
sett kan motivene for kunst- og kulturmin-
nekriminalitet deles inn i tre kategorier: 
fortjeneste (samlerinteresse, videresalg og  
utpressing), statussøkende (troféjakt) eller 
idealistiske (fjerning eller ødeleggelse av 
symboler). Kulturminner er viktige symboler 
for identiteten og fellesfølelsen til borgerne i 
et land, trusselen ved kunst og kulturminner 
er derfor vurdert som stor da den fratar oss 
nasjonalarven. 
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10.2.5  Kriminalitet mot dyrevelferden
I 2013 var det 274 anmeldte lovbrudd mot 
dyrevelferdsloven. Utviklingen har vært 
relativt stabil de siste årene. Omtrent 1/3 av 
sakene er ulovlig innførsel eller befatning 
med eksotiske dyr, mens 2/3 er gener-
elle brudd på dyrevelferdsloven. Det kan 
skilles mellom husdyrproduksjon og privat 
dyrehold. Brudd på dyrevelferdsloven i 
husdyrproduksjon kan skyldes økonomiske 
motiver, der særlig hensynet til rasjonalisert 
og effektiv drift kan føre til større fokus på 
fortjeneste enn dyrevelferd. 

Vurdering: Mattilsynet er en sentral aktør 
når det gjelder dyrevelferd. Politiet må sikre 
lokalt samarbeid med Mattilsynet både for 
å forebygge, avdekke og etterforske dyre-
velferdslovbrudd.

142 ØKOKRIM, 2012
143 Ibid
144 ØKOKRIM, 2012
145 Ibid
146 Europol, 2013: 75.
147 ØKOKRIM; Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og  
 miljøkriminalitet 2013-2014: 31 og Trusselvurdering  
 økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011- 
 2012:15.
148 Justis- og politidepartementet, 2010b
149 http://www.artsdatabanken.no/Article 
 aspx?m=273&amid=8288 
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11.1  SAMFUNNSUTVIKLING
Bruk av teknologi gir både nye kriminelle 
markeder og nye verktøy for å begå 
kriminelle handlinger. Det har skjedd en 
kraftig økning i antall internettbrukere, fra 
27 prosent i 2000 til 80 prosent i 2011.150 Det 
er en hurtig teknologisk utvikling og større 
tilgjengelighet; prisene på elektronikk faller, 
kapasiteten øker, brukergrensesnittene 
blir bedre, de elektroniske apparatene blir 
mindre og får flere integrerte egenskaper. 
Teknologiske hjelpemidler blir en stadig 
større og mer integrert del av folks liv, de 
gir tilgang til store mengder informasjon, 
mulighet for rask spredning av informasjon, 
geografisk uavhengighet og mulighet for 
anonymisering. 

11.2  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
IKT-kriminalitet151 omfatter både kriminalitet 
rettet mot datasystemer og/eller datanett-
verk, og kriminalitet som begås ved hjelp 
av datautstyr og/eller datanettverk.152 De 
to ulike kriminalitetsformene er ikke skarpt 
adskilt. De kombineres når hensikten med 
å begå et datainnbrudd er å skaffe tilgang 
til informasjon som senere kan brukes til 
å begå tradisjonell kriminalitet. Det kan 
forventes en økning i IKT-kriminaliteten, 
samtidig som kriminelle naturlig følger 

den teknologiske utviklingen og benytter 
teknologi for å begå tradisjonell kriminalitet. 
Utviklingen skjer raskt, metodene blir mer 
avanserte og angrepene øker i omfang.153 
Europol påpeker at IKT-kriminalitet i form 
av angrep mot IKT-systemer, internettbe-
dragerier og seksuell utnyttelse av barn via 
internett er en økende trussel i Europa.154   
I Norge er det registrert at angrep rettet mot 
IKT-systemer har økt betraktelig. Dette inn-
befatter blant annet datainnbrudd, digital 
spionasje, hacking og nettbankbedragerier.  

Næringslivets sikkerhetsråd gjennomførte 
i 2012 en undersøkelse om informasjons-
sikkerhet og datakriminalitet.155 Under-
søkelsen viser at norske virksomheter ikke 
ønsker å anmelde kriminelle handlinger 
som kan avsløre sårbarhet og derigjen-
nom svekke omdømmet. Det anslås at ca. 
45 000 norske virksomheter ble utsatt for 
datakrimhendelser i 2011, men at under en 
prosent av forholdene ble anmeldt. Gapet 
mellom trusler og sikkerhetstiltak i norske 
virksomheter er økende. Kunnskapen rundt 
informasjonssikkerhet er lav, og det er liten 
bevissthet rundt trusler og hendelser. 

De som utøver datakriminalitet utgjør ikke 
noen ensartet gruppe. Kriminaliteten som 
utføres omfatter alt fra relativt små lovbrudd 

til organisert kriminell aktivitet. Ondsinnet 
programvare er i dag lett tilgjengelig. Den 
utvikles og produseres av datakyndige, 
delvis til eget bruk, men selges også på 
internett slik at ordinære databrukere lett 
får tilgang til og kan benytte programvaren 
til kriminell aktivitet.156   

Vurdering: Ny teknologi gir politiet både 
utfordringer og muligheter. På grunn av en 
hurtig teknologisk utvikling og at internett 
blir en viktigere arena for samfunnets 
funksjoner, må det være et høyt fokus på 
sikkerhet. Utviklingen krever kompetanse 
i politidistriktene og en tydelig prioriter-
ing. Kunnskapen må settes i system slik at 
eventuelle etterretningshull synliggjøres. 
IKT-kriminalitet utføres uavhengig av lande-
grenser. Internasjonalt samarbeid  
er avgjørende for å lykkes.

11.2.1  Kriminalitet mot data- 
systemer
Datainnbrudd utføres ved å utnytte sårbar-
heter ved uautorisert å trenge seg inn i da-
tamaskiner, dataenheter og datanettverk. 
Hacktivister og kriminelle foretar dataan-
grep og skadeverk ved å sette datamaski-
ner ut av drift. Datainnbrudd, dataangrep og 
dataskadeverk skjer gjerne ved spredning 
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av skadelig programvare (som virus og 
trojanere). Ondsinnet programvare spres i 
økende grad ved at den legges på internett-
sider brukerne selv oppsøker ("vannhulls-
angrep"). Mange er ikke klar over at de har 
infiserte maskiner, og at informasjon stje-
les. Nasjonal sikkerhetsmyndighet påpeker 
flere trusler, som profesjonell utvikling av 
ondsinnet programvare, målrettede angrep, 
angrepsforsøk på prosesskontrollsystemer, 
spredning av skadevare, og sårbarheter i 
alle typer IKT-utstyr.157 

Både banker, interesseorganisasjoner og 
politiet melder at nettbankbedragerier 
eskalerer - både i omfang og kompleksitet. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse av finans-
sektoren viser blant annet at mens såkalte 
trojanere ble brukt til å svindle norske 
nettbankkunder for 664 000 NOK i 2011, var 
beløpet steget til 5 064 000 i 2012.158 I 2012 
ble så godt som alle norske banker forsøkt 
svindlet gjennom sine nettløsninger. Belø-
pet er svært lite sammenlignet med andre 
land. Samarbeidet mellom norske banker, 
Finanstilsynet og politiet fremheves som en 
hovedårsak til de lave norske tallene.

En ny og bekymringsfull utvikling er hvor 
raskt de kriminelle justerer teknologien når 
bankene initierer mottiltak. Utviklingen har 

eskalert, og det er en utfordring å stoppe 
bedrageriene like effektivt som tidligere. 
Dette gjenspeiles i at de faktiske tapene 
øker.159 Andre utfordringer er randsomware 
og skimming. Tidligere ble data lagret på 
den enheten som var i bruk, mens nå lagres 
data i stadig økende grad i nettskyen. 160  
Det kan by på utfordring at lagringsmulig-
heter endres, det kan være et grunnlag for 
kriminalitet ved at det fungerer som  
”virtuelt skatteparadis” som utnyttes av 
kriminelle.

Det er identifisert en rekke nye programmer 
og virus for mobil- og smarttelefoner, og 
cyberkriminelle angriper disse plattformene 
for blant annet stjeling av informasjon og 
misbruk av teletjenester. 

Internett er en arena også for etterretnings-
tjenester og militæret. Spioner deler plass 
med cyberkriminelle og hackergrupper. 
Skadepotensialet er stort. Den virkelige 
trusselen på internett er ikke nødvendig-
vis de overbelastningsangrepene som for 
eksempel Anonymous gjennomfører, eller 
bedragerier mot nettbankkunder, men de 
langt mer avanserte angrepene som skjer i 
bakgrunnen. Det er svært vanskelig å opp- 
dage, og kan ramme blant annet sam-
funnskritisk infrastruktur.161

Vurdering: Tett og effektivt samarbeid 
mellom politiet, andre offentlige myndig-
heter og privat sektor vil bli avgjørende for 
å lykkes i bekjempelsen av datakriminalitet. 
Hvem som står bak et dataangrep kan være 
uklart. Tidsfaktoren er avgjørende for effek-
tive mottiltak. Økt forpliktende internasjon-
alt samarbeid er nødvendig for å lykkes. 

11.2.2  Kriminalitet ved hjelp av data-
systemer
IKT og internett er viktige verktøy for å 
tilrettelegge for kriminalitet, for eksempel 
bedragerier, forfalskninger, ID-tyverier, 
ulovlig nedlastinger, spredning av bilder 
av seksuelle overgrep mot barn, ulovlig 
fremstilling og distribusjon av narko-
tika, annonsering etter og rekruttering av 
potensielle ofre for menneskehandel, for å 
selge tyvegods, for å hvitvaske utbytte og 
for å planlegge kriminelle handlinger. Norge 
er et av de landene i verden hvor teknolo-
gibruken er høyest, blant annet i bruk av 
elektroniske betalingsmidler. Kombinas-
jonen av høy teknologibruk og for lav fokus 
på sikkerhet kan medføre at det norske 
samfunnet vil møte store utfordringer med 
fare for betydelige tap. Nye ideer og annen 
sensitiv bedriftsinformasjon kan bli stjålet 
og misbrukt, personer og bedrifter kan i 

150 Politidirektoratet 2012b
151 Andre begrep som benyttes om samme tema er  
 datakriminalitet og cyberkriminalitet.
152 Del to av definisjonen er i ofte tradisjonell kriminalitet  
 som endrer karakter, omfang og effekt på grunn av  
 ny teknologi
153 Kripos, 2012
154 Europol, 2013
155 Undersøkelsen er omtalt i Kripos, 2012
156 Politidirektoratet, 2012d
157 Nasjonal sikkerhetsmyndighet, 2012
158 Finanstilsynet, 2013
159 Bankenes standardiseringskontor
160 Politidirektoratet, 2012d
161 Kripos, 2012

›
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større grad bli utsatt for id-tyverier, og nye 
kriminalitetsformer oppstår som en følge av 
videre utvikling av teknologiske markeder 
og produkter.

Internett brukes i stor grad ved omsetning 
av ulike legale og illegale varer. Til slik  
handel kan det benyttes virtuell valuta.  
Mulighetene for å opptre anonymt er 
mange. Lukkede omsetningsplattformer på 
internett tilbyr alt fra narkotika og doping 
til våpen. Kriminelle benytter i økende grad 
krypteringstjenester.

Vi er i ferd med å få en oppvoksende 
generasjon som ignorerer behovet for 
eget personvern. Innbrudd på kontoer i 
sosiale medier, tyveri av bilder og sensitive 
opplysninger, sjikane og annen, i utgangs-
punktet, mindre alvorlig kriminalitet, kan få 
store konsekvenser for dem som rammes. 
De unge tar i bruk nye verktøy på internett 
og forventer at det er trygt. Samfunnet må 
sørge for at de sosiale rom som skapes på 
internett ikke blir områder hvor kriminelle 
kan herje fritt. Politiet må gis anledning til 
å være til stede, her som på gata, slik at 
det ikke skapes lovtomme rom.

Vurdering: Politiet må satse på etterret-
ning og forebygging av datakriminaliteten, 
stanse dataangrep og utnytte de mulig-
hetene teknologien gir for å bekjempe  
kriminalitet. Etterforskningsressursene  
må brukes. Politiet må evne å foreta data-
tekniske undersøkelser i alle typer saker  
og utføre politiarbeid på internett. Politiet  
må bekjempe datakriminalitet og ha 
tilstrekkelig beredskap for alvorlige IKT-
hendelser.
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12.1  SAMFUNNSFAKTORER SOM På-
VIRKER KRIMINALITETSUTVIKLINGEN 
Det finnes en del samfunnsfaktorer som er 
relevante for kriminalitetsutviklingen, enten 
de tilrettelegger for gjennomføring av krimi-
nalitet, åpner for nye markeder eller skaper 
potensielle ofre. Disse faktorene er ofte 
generelle på den måten at de misbrukes  
til eller utnyttes for kriminalitetsutøvelse 
innen mange kriminalitetsområder. 

Det er viktig at politiet har god oversikt over 
og innsikt i de ulike faktorene, enten de 
er innenfor eller utenfor vårt ansvarsom-
råde, siden de alle er faktorer som påvirker 
kriminaliteten. Både Europol162, Kripos163 og 
ØKOKRIM164 peker i sine rapporter på faktorer 
som gir særlig gode muligheter for å utøve 
(organisert) kriminalitet. Dette er faktorer 
som:

•	 Den	økonomiske	krisen	i	Europa
•	 Irregulær	migrasjon
•	 Land	med	stor	grad	av	sekretesse	
•	 Lovgivning	og	utnyttelse	av	trans-	
 nasjonale forskjeller
•	 Internett	og	elektronisk	handel
•	 Knutepunkter	for	transport	og	
 logistikk 
•	 Fastpunkter	med	jobb	og	bopel	i	 

 Norge som tilrettelegger for at til- 
 reisende kan utføre kriminalitet
•	 Korrupsjon
•	 Misbruk	av	legale	forretningsstruk-	
 turer og/eller profesjonell ekspertise
•	 Utro	tjenere	og/eller	infiltrasjon
•	 Generell	etikk	og	moral	i	et	samfunn/	
 sosial toleranse
•	 Oppdagelsesrisiko	–	både	som	en		
 følge av formell og/eller uformell   
 kontroll
•	 Identitetstyverier	og	falske	doku-		
 menter
•	 Voldsutøvelse	

12.2  BEGREPET ORGANISERT KRIMI-
NALITET 
I Norge er det i hovedsak to forutsetninger 
som benyttes for å definere organisert 
kriminalitet: EUs definisjon165 og Straffeloven 
§ 60a166 . 

Begrepet organisert kriminalitet er forbun-
det med utfordringer. Tradisjonelt har ofte 
bestemte kriminalitetstyper blitt oppfattet 
som organisert kriminalitet, som for eksem-
pel narkotika, ran, menneskehandel med 
flere, mer enn at fokus ble rettet mot selve 
organiseringen av kriminalitetsutøvelsen. 
Dette førte til at andre kriminalitetsformer, 

som for eksempel lovbrudd innen sede-
lighet, økonomi og miljø ofte ble oppfattet 
som om de aldri foregikk i organisert form. 
I tillegg har den organiserte kriminaliteten 
blitt beskrevet med begreper som nett-
verk, gjenger og/eller grupperinger. Det har 
imidlertid heftet utfordringer med å definere 
hvem som inngår i nettverket/gjengen/
grupperingen og hvem som kun er tilkny-
ttet, for eksempel gjennom en kriminell han-
dling eller en handling som tilrettelegger for 
kriminalitetsutøvelsen. 

Kriminalitet i organisert form finnes innen 
alle former for kriminalitet, og prioriter-
ing av innsats skal ikke lenger foretas på 
bakgrunn av kriminalitetstype, men alvoret i 
lovbruddene og profesjonaliteten i ut-
førelsen. Fokus rettes mot personer som blir 
ansett for strategisk viktige for nettverkene, 
snarere enn mot selve nettverket/gjengen/
grupperingen. 

12.3  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Både Kripos og Europol kommer jevnlig med 
analyser av trender og utfordringer i den 
organiserte kriminaliteten i henholdsvis 
Norge167 og Europa168. Analysene har en rek-
ke fellestrekk i beskrivelsen av utviklingen, 
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162 Europol, 2013
163 Kripos, 2012
164 ØKOKRIM, 2012
165 Europeiske Unionen, EU, 1997: Det dreier seg om  
 organisert kriminalitet hvis minst seks av punktene  
 under foreligger, blant dem 1, 3, 5 og 11: 1. samarbeid  
 mellom flere enn to personer, 2. hver med egne  
 tildelte oppgaver, 3. over lang eller ubegrenset tids- 
 periode, 4. gjennom bruk av en form for disiplin  
 og kontroll, 5. mistanke om gjennomførte alvorlige  
 kriminelle handlinger, 6. virksomhet på internasjonalt  
 nivå, 7. bruk av vold eller annen form for trussel, 8.  
 bruk av kommersielle eller forretningsmessige struk-
 turer, 9. deltakelse i hvitvasking, 10. utøve innfly- 
 telse på politikk, media, offentlig forvaltning,  

 rettsmyndigheter eller økonomi, 11. styrt av målset- 
 ning om vinning og/eller makt.
166 Straffeloven § 60a ble innført som et ledd i kampen  
 mot organisert kriminalitet. Den tar sikte på å skjerpe  
 straffen for kriminalitet som er utøvet som ledd i  
 virksomheten til en organisert kriminell gruppe.
167  Den siste er Kripos; Den organiserte kriminaliteten i  
 Norge – trender og utfordringer 2013-2014. 
168  Den siste er Europol; Serious and Organised Crime  

 Threat Assessment 2013.

›
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og de viktigste hovedpunktene beskrives 
her. I dette kapitlet rettes altså fokus mot 
organiseringen av kriminaliteten. For mer 
inngående beskrivelser om kriminalitets-
utøvelse innen de enkelte kriminalitetsom-
råder, også utøvelse av kriminalitet i organi-
sert form, henvises det til kapitlene der det 
enkelte kriminalitetsområdet beskrives, og 
til de nevnte rapportene.   

12.3.1  Kriminaliteten
Både Kripos og Europol skriver at den 
organiserte kriminaliteten i økende grad 
består av uformelle og fleksible nettverk 
som samarbeider på tvers av nasjonalitet, 
etnisitet og annen kulturell tilhørighet. 
Større mobilitet og lettere tilgang til tek-
nologi synes å gjøre det mindre viktig for 
kriminelle aktører å være tett organisert 
geografisk og hierarkisk. Dette sammen-
faller også med en utvikling som predikeres 
i politiets omverdensanalyse. 

Andelen utenlandske organiserte kriminelle 
i Norge øker. Avskaffelse av permanent 
grensekontroll i Schengenområdet gjør det 
enklere for utenlandske kriminelle å operere 
i Norge. Både Europol og Kripos påpeker at 
flere utenlandske statsborgere med tilknyt-
ning til Norge, såkalte fastpunkter med jobb 

og bopel, tilrettelegger for den kriminelle ak-
tiviteten som utføres av tilreisende kriminelle. 
Informasjonsteknologi og internett brukes 
i økende grad for å planlegge og å begå 
kriminalitet. Det gir kapasitet til å nå ut til 
mange ofre. Eksempler på typiske former 
for kriminalitet er bedragerier, hvitvasking 
av utbytte, distribusjon av narkotika/doping, 
annonsering og rekruttering av potensielle 
ofre for menneskehandel og forenkling av 
ulovlig innreise og opphold.

Det mest dynamiske markedet som involv-
erer flest organiserte kriminelle nettverk er 
narkotikamarkedet. Ca. 30 prosent av de 
nettverkene som er identifisert via Europol 
opererer innen dette markedet. Europol 
vurderer at økonomisk kriminalitet, spesielt 
bedragerier, utgjør en tydeligere del av 
porteføljen innen organisert kriminalitet. Det 
samme påpekes fra den svenske Ekobrotts-
myndigheten.169 Europol fremhever også 
miljøkriminalitet som et vekstområde, noe 
også ØKOKRIM gjør i sin trusselvurdering.

12.3.2  Organiserte nettverk i Norge 
I Europa er det estimert at ca 3 600 
nettverk driver med organisert kriminal-
itet. Det er ikke gjort tilsvarende estimater 
over antall nettverk som driver aktivt med 

kriminalitet i Norge, men Kripos peker på 
nettverk som er mest bekymringsfulle i 
Norge. Litauiske kriminelle nettverk har stor 
utbredelse, både i Norge og internasjonalt. 
De samarbeider med mange kriminelle 
aktører, og har en bred kontaktflate i Norge. 
Enkelte litauiske nettverk er villige til å utøve 
grov vold. 

1 % MC-miljøene har ekspandert kraftig 
både nasjonalt og internasjonalt. Ekspan-
sjonen utfordrer situasjonen mellom 1 % 
MC-klubbene i Norge. Hells Angels (inkludert 
miljøet rundt klubben) fremstår i dag som 
den største utfordringen, spesielt innen 
narkotikakriminalitet og systematiske bruk 
av grov vold, trusler og utpressing.

I gjengmiljøene i og rundt Oslo har spen-
ningsnivået økt som følge av en rekke 
voldelige hendelser. Personer som samar-
beider i flyktige nettverk, gjenger og faste 
organisasjoner begår mye av den grove og 
alvorlige kriminaliteten i Oslo. Hovedstaden 
har stor tilstrømming av både utenlandske 
arbeidssøkere og kriminelle aktører og nett-
verk.170 Kripos anser trusselnivået som høyt, 
med stor sannsynlighet for skyteepisoder i 
det offentlige rom. 

169 ØKOKRIM, 2012
170 Oslo politidistrikt, 2013
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Vurdering: Det er behov for å bekjempe en 
større bredde av lovbrudd. Det er behov 
for nasjonale og regionale kartlegginger 
og analyse av kriminelle nettverk, med 
særlig fokus på omfanget og virkningene 
av organisert kriminalitet. Kartlegging må 
få betydning for hvordan politiet kan 
ramme nettverket der det gjør mest skade. 
Essensen til nettverkene er å begå 
kriminaliteten som begrunner nettverkets 
eksistens. Dersom det viser seg at slik 
kriminalitet blir forebygget eller etterforsket, 
vil dette ramme nettverket hardere enn 
om politiet fokuserer på nettverkets 
følgekriminalitet.

Det er behov for en sentral og overnasjonal 
koordinering av etterretning av en stadig 
mer transnasjonal kriminalitetstrussel, 
blant annet gjennom bruk og videreut-
vikling av EUs organer og informasjons-
systemer.
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13.1  DEFINISJONER OG UTVIKLING
Radikalisering er prosessen der en person 
i økende grad aksepterer bruk av vold og 
udemokratiske virkemidler for å nå politiske 
eller ideologiske mål. Radikaliseringspro-
sesser kan skje innenfor alle typer livssyn, 
politiske retninger og ideologier. Med 
voldelig ekstremisme menes personer som 
er villig til å bruke vold for å nå sine politiske 
mål.171 Radikalisering og voldelig ekstrem-
isme er fenomener som i hele etterkrigs-
tiden har forårsaket tap av liv og alvorlig 
skade på person og eiendom, og som har 
bidratt til å skape utrygghet i mange land. 
Flere land i Europa har erfaringer med at 
både venstreradikale og høyreekstreme 
grupper, ekstreme islamister og dyrever-
nere har anvendt vold og benyttet ter-
rorhandlinger for å nå sine politiske mål. 
22.7.2011 fikk vi en dyrekjøpt erfaring med at 
heller ikke Norge slipper unna terrorisme og 
bruk av ekstrem vold begrunnet i et radikalt, 
ekstremt og farlig tankesett. I januar 2013 
ble vi på nytt rammet av terroranslag mot 
norske borgere og norske interesser ved 
terroranslaget mot Statoils gassproduks-
jonsanlegg i Algerie.

Det er ekstrem islamisme som er viet størst 
oppmerksomhet, og som har utgjort den 
alvorligste trusselen i Europa de senere 

årene. Dette til tross for at terroren 22.7.2011 
ble utført av en nordmann med høyreeks-
treme holdninger, og at de alvorligste hen-
delsene som har rammet oss tidligere også 
har vært utført av personer og grupper med 
tilknytning til nasjonalistisk ekstremisme. 
Det er kjent at enkeltpersoner og grupper i 
Norge støtter ekstreme islamske organisas-
joner i utlandet. Enkelte har foretatt reiser 
til konfliktområder hvor det pågår voldelige 
konflikter og krigshandlinger, som f. eks. i 
Syria. Disse utgjør en særlig trussel i forhold 
til terroraksjoner på norsk jord ved at de var 
radikalisert før de reiste til et konfliktom-
råde, og at de gjennom deltakelse i konflikt-
situasjoner og terrortrening kan tilegne seg 
styrket motivasjon for å utføre voldelige ak-
sjoner i Norge. Politiets sikkerhetstjeneste 
skriver i sin trusselvurdering fra 2014 at:

"Selv om antall ekstremister i Norge er lavt, 
identifiserer vi fortsatt nye personer som 
ser ut til å være i en radikaliseringsprosess. 
Østlandsmiljøet ser ut til å tiltrekke seg de 
fleste. Radikalisering vil være et vesentlig 
element i terrortrusselbildet også i 2014. det 
er slik vi (PST) ser det en særlig utfordring 
at de som regel er kommet langt i radika-
liseringsprosessen når de identifiseres av 
oss (PST)."172    

Radikalisering preger trusselbildet på ulike 
måter. Sosiale medier som Facebook, 
blogger og ulike nettsider er blitt viktige 
arenaer for å spre og diskutere ekstreme 
islamistiske synspunkter. Gjennom sosiale 
nettmedier kommer meningsfeller enkelt i 
kontakt med hverandre på tvers av etniske 
og geografiske skillelinjer. Internett er en 
arena der det kan være enklere for kvinner 
også å delta aktivt, PST ser nå flere kvinner 
som er aktive i miljøet. Videre skriver PST at 
engasjementet nå i større grad uttrykkes 
i lukkede fora, mens det tidligere var mer 
debatt og aggressive/truende ytringer i 
det offentlige rom.  Radikalisering gjen-
nom nære relasjoner er en annen forventet 
radikaliseringsmåte i 2014.173   

Trusselen om bruk av ekstrem vold for 
å oppnå politiske mål utgjør fortsatt en 
alvorlig utfordring for politiet og samfunnet 
for øvrig. Den må forebygges med et bredt 
spekter av strategier og tiltak. 

13.2  FORSKNING
Det finnes mye internasjonal forskning og 
tilgjengelig kunnskap, samt nasjonale stra- 
tegier og erfaringer med forebyggende tiltak 
som har effekt. Felles for alle forebyggende  
strategier er vektlegging av tidligst mulig 
intervensjon mot risikofaktorer som kan 

13.  RADIKALISERING
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utvikle seg i negativ retning, samt en helhet 
i strategiene, med tilnærmet lik vekting i pri-
oritet mellom de forebyggende og repres-
sive tiltakene.

Erfaringer fra syv politiavdelinger i Danmark, 
Nederland og Norge med forebygging 
og motvirkning av voldelig radikalisering, 
primært knyttet til islamistisk ekstremisme 
er samlet i en undersøkelse av LaForce.174  
Undersøkelsen viser store variasjoner 
internt i landene, og mellom landene. Blant 
annet var det ikke alle politiavdelingene 
som så på forebygging av radikalisering 
som deres ansvar og oppgave. Den viser 
også at nasjonale handlingsplaner, mål-
rettet ledelse eller erfaring med terrorsaker 
har en betydning for avdelingenes innsats, 
men det var ikke gitt at dette gjenspeilet 
seg i den aktive forebyggende innsatsen på 
det utøvende planet. Det er et generelt bilde 
at behovet for informasjon og etterretning 
om mulige voldelige radikale personer 
eller miljøer dominerte politiavdelingenes 
innsats. Derfor ble nærpolitimodeller frem-
met som en viktig strategi. Studien viser 
til få konkrete forebyggende metoder eller 
virkemidler som ble benyttet for å fore-
bygge voldelig radikalisering. I den grad 
det ble beskrevet forebyggende strategier, 
var det hovedsakelig sosiale forebyg-

gingsstrategier rettet mot primære eller 
sekundære målgrupper som dominerte. I en 
slik sammenheng blir tverrfaglig samarbeid 
fremhevet som avgjørende. I rapporten fra 
22.juli-kommisjonen gjøres det en begrun-
net avgrensning mot primærforebyggende 
tiltak:

"Kommisjonen antar at det, på bakgrunn av 
hendelsen 22.7, kan trekkes viktig lærdom 
i arbeidet med å stanse radikalisering, og 
å hindre at personer mister sine naturlige 
hemninger mot vold. Kommisjonens 
mandat retter seg imidlertid ikke mot disse 
sidene av det forebyggende arbeidet. Kom-
misjonens mandat er å se på samfunnet og 
myndighetenes evne til å ”avdekke planer 
om og avverge angrep”. På medisinsk 
fagspråk kalles dette ”sekundær forebyg-
ging” – altså etter at grunnproblemet har 
oppstått."175

Det betyr at kommisjonen ikke har under-
søkt samfunnet og myndighetens evne 
til å iverksette primærforebyggende tiltak 
som kan bidra til å forebygge radikalisering. 
Men de antar at erfaringene med hen-
delsen kan gi ny kunnskap om hvordan en 
best kan forebygge radikalisering - altså 
før grunnproblemet har oppstått, som er 
kommisjonens definisjon på skillet mellom 

primær og sekundær forebygging. Det er i 
den forbindelse verdt å merke seg at UK har 
benyttet erfaringene fra 22.7. som grunnlag 
for utarbeidelse av sine strategier (EU  
Strategy on Counter Terrorism176) for å fore-
bygge radikalisering og terrorisme.

13.3  INTERNASJONALE STRATEGIER177 
Her vises det til et utvalg rapporter som 
presenterer overordnede strategier hvor 
informasjonsdeling og forpliktende for-
valtningssamarbeid utgjør de bærende 
elementene. Dette er også et viktig element 
i de gjeldende strategier i Norge.178 

I et notat fra EU er ulike strategier og me-
toder beskrevet for å forebygge radikaliser-
ing og terrorisme generelt, men med vekt 
på fenomenet ”lone actors”.179 Her står det 
blant annet om ”How applicable are the 
current strategies for tackling violent radi-
calisation and extremism applicable to the 
case of lone actors”. 

Det er mye relevant informasjon å hente 
fra amerikansk forskning og fra offentlig 
tilgjengelige strategidokumenter fra USAs 
regjering. Her presenteres kort to ameri-
kanske nasjonale strategidokumenter av 
relativt ny dato (august og desember 2011). 
Den første strategiplanen vektlegger betyd-

171  Justis- og politidepartementet, 2010a
172  Politiets sikkerhetstjeneste, 2014
173  Ibid
174  Artikkel i tidsskriftet FOKUS (nr. 1, 2012)
175  NOU 2012:14:71
176  EU Strategy on Counter Terrorism
177  Eksemplene er hentet fra EU, UK og USA.
178  Jmf blant annet Justis- og politidepartementet,  
 2010a
179 The Council of European Union av 23.april 2012 –  
 ”Preventing lone actor terrorism”

›
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ningen av lokalt samarbeid mellom politiet, 
lokale myndigheter og andre private og of-
fentlige aktører, etter ”Community Policing-
modellen” for å forebygge voldelig ekstrem-
isme og terror.180 Den andre strategiplanen 
er en detaljert plan for implementering av 
strategiplanen fra august 2011.181 Planen 
inneholder et bredt anlagt sett av aktiv-
iteter, både i regi av sentrale myndigheter182, 
delstatsnivå og lokale myndigheter. 

Storbritannias Prevent Strategy183 er en 
omfattende strategiplan for forebygging 
av radikalisering og voldelig ekstremisme. 
Strategien bygger på tre innsatsområder: 
"respond to the ideological challenge of 
terrorism and the threat we face from those 
who promote it, prevent people from being 
drawn into terrorism and ensure that they 
are given appropiate advice and support, 
and work with sector and institutions 
where there are risks of radicalitation which 
we need to address." Som en oppfølging  
av kulepunkt to er det laget en egen tiltaks-
plan: ”Channel: Supporting individuals vul-
nerable to recruitment by violent extremists. 
A guide for local partnership”.184  

13.4  VURDERING
Sett med bakgrunn i terroraksjonen i Algerie 
i januar 2013, den omfattende terroren som 

rammet Norge 22.7.2011, og det generelle 
trusselbildet, er det grunn til å anta at 
radikalisering og trussel om bruk av volde-
lige og udemokratiske virkemidler for å nå 
politiske mål vil utgjøre et økende problem 
også i Norge. Etter hendelsen 22.7, og med 
bakgrunn i kommisjonens rapport, er det 
iverksatt et omfattende endringsprogram 
og en rekke konkrete tiltak for å øke den 
generelle beredskapen.

Bevisstheten om de utfordringene økt 
radikalisering utgjør for tryggheten og sik-
kerheten er økende i alle deler av verden. 
Det finnes av den grunn mye tilgjengelig 
informasjon om hvilke strategier og tiltak 
som iverksettes for å motvirke utviklingen. 
Norge er et lite land, og vi har, relativt sett, 
mindre utfordringer og lavere risikonivå enn 
mange andre land vi kan sammenligne oss 
med. Det er derfor nødvendig å innhente 
informasjon fra andre som har mer kom-
petanse og erfaring når våre strategier skal 
utvikles.

Det er et gjennomgående trekk i de inter-
nasjonale strategiene at forebygging av 
radikalisering og voldelig ekstremisme ikke 
er et ansvar for politiet alene. Det er helt 
avgjørende med et høyt bevissthetsnivå 
i hele befolkningen, og et bredt og for-

pliktende forvaltningssamarbeid, hvor alle 
offentlige og private aktører tar sin del av 
ansvaret i det forebyggende arbeidet. Flere 
rapporter fremhever de kjente modellene for 
Community Policing, Partnership building 
og Community engangement, som velfun-
gerende modeller og arbeidsprosesser i det 
forebyggende arbeidet. Dette samsvarer 
godt med de strategiene som er valgt i 
Norge. Med kunnskapsbasert politiarbeid 
som grunnmodell for forebygging, og tverr-
faglig samarbeid gjennom politirådsordnin-
gen som modell og forankring for et bredt 
forvaltningssamarbeid. 

Utfordringen ligger i å videreutvikle strate-
giene og samarbeidsmodellene slik at vi 
med sikkerhet er robuste nok, absolutt 
landsdekkende, og at det er kompetanse 
og kapasitet i alle ledd i organisasjonen til 
å drive et langsiktig og målrettet fore-
byggende arbeid. For å stanse radikaliser-
ingsprosesser som kan utvikle seg til farlige 
situasjoner, voldelig ekstremisme og ter-
rorhandlinger er det viktig at samtlige politi-
distrikter har en helhetlig plan som omfatter 
forebyggende tiltak, beredskapsplaner og 
et forpliktende lokalt forvaltningssamarbeid. 
Disse tre elementene må være med i alle 
lokale planer. Det er svært viktig at det ikke 
er ”geografiske huller” i planen.185  
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For politiet er det viktig å være bevisst på 
det tosporede systemet186 når helhetlige 
strategier skal utvikles, og at de både tar 
opp i seg de primærforebyggende tiltakene 
og de avvergende beredskapstiltakene. Alle 
politidistrikter skal gjennomføre tiltakene 
i handlingsplanen ”Felles trygghet – felles 
ansvar” for forebygging av radikalisering 
og voldelig ekstremisme. Tiltakene skal 
forankres i det lokale politirådet for å sikre 
koordinering og oppfølging fra flere offent-
lige etater enn politiet.

Det er viktig å videreutvikle samarbeidet 
mellom PST og det ordinære politiet i 
lokalmiljøet, særlig når det gjelder primær-
forebygging og forebyggende tiltak mot 
enkeltpersoner som er på vei inn i en radi-
kaliseringsprosess. Verktøy og virkemidler, 
som for eksempel bruk av bekymringssa-
mtaler, benyttes både av PST og det lokale 
politiet. Det bør utveksles informasjon 
om arbeidsprosesser som berører begge 
instansers ansvarsområder. 

180  ”Empowering local partners to prevent violent  
 extremism in the United States” (USA, 2011)
181  ”Strategic implementation plan for empowering  
 local partners to prevent violent extremism in the  
 United States” (USA, 2011)
182  Federal Government
183  Prevent Strategy, HM Government, 2011.
184 Channel: Supporting individuals vulnerable to  
 recruitment by violent extremists. March 2010.  
 Home Office UK. 
185 Erfaringene med tiltakene mot alvorlige skolehen- 
 delser, som startet i 2009, viste at bare halvparten  
 av politidistriktene gjennomførte de forebyggende  
 tiltakene som planen forutsatte, og at knapt 20  
 prosent av skolene gjennomførte de anbefalte be- 
 redskapsøvelsene. All erfaring med alvorlige  
 skyteepisoder internasjonalt tilsier at dette kan  

 skje hvor som helst, gjerne på skoler i små   
 lokalsamfunn. Det er heller ingen garanti for at  
 ikke terroranslag kan skje i små lokalsamfunn med  
 forholdsvis små ressurser og generelt lav bered- 
 skap.
186 Politisporet – med forebyggende tiltak forut for  
 en mulig eller forventet straffbar handling, basert  
 på innhentet informasjon og kunnskap, som er  
 forankret i Politiloven og forvaltningslovgivningen,  
 og påtalesporet – som forutsetter at det er begått  
 en straffbar handling, som skal etterforskes med  
 hjemmel i Straffeprosessloven og Påtaleinstruksen.
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14.1  SITUASJONSBESKRIVELSE OG 
TENDENSER
Kapitelet handler om kriminalitet begått 
av barn og unge.187 Kartlegging av omfang 
og type kriminalitet har til hensikt å øke 
kunnskapen om barne- og ungdomskrimi-
nalitet nasjonalt. Barn og unge defineres 
her til de som var mellom ti og 23 år på 
gjerningstidspunktet. Tidsperioden er fra 
2009 til 2013. En begrunnelse for å ha med 
barn under den kriminelle lavalderen er at 
mange som forblir i en kriminell karriere 
starter før dette.188 En annen begrunnelse er 
at kartleggingen i stor grad følger metodikk 
fra Oslos SALTO-rapporter der nedre grense 
er ti år.189 

Forskning viser at unge i dag har økende 
skoletilpasning, økte sunnhetsidealer, 
mindre bruk av rusmidler og færre atferds-
problemer. Barn og unges atferd har altså  
endret seg. For 20 år siden ble det i ung-
domsundersøkelsen fra NOVA spurt om hvor 
mange ganger de unge hadde hengt på 
et gatehjørne siste uke.190 I dag er et slikt 
spørsmål rart for mange. Ungdomslivet 
leves i større grad i den virtuelle verden. So-
siale medier gir mulighet til rask spredning 
av informasjon, og nettverkene gir mobbere 
mulighet til å være anonyme. Ut fra dette er 
det to spørsmål som er sentrale: Har unge 

i dag blitt mer lovlydige? Kan kriminaliteten 
i noe grad ha flyttet seg fra det offentlige 
rom til internett der lovbrudd ikke anmel-
des/oppdages? Det siste spørsmålet blir 
ikke fullt ut besvart her, da dette i stor grad 
er en gjennomgang av den registrerte 
kriminaliteten blant barn og unge.

14.1.1  Omfang
En gjennomgang av tidligere analyser om 
problematferd blant unge viser at det er 
en nedgang i antall som er involvert.191 En 
analyse fra Sverige viser nedgang i selvrap-
portert kriminalitet blant unge.192 Forsknin-
gen viser også til funn fra utlandet som 
tyder på en polariseringsprosess, der flere 
unge er lovlydige og en liten gruppe er mer 
involverte i ulike typer problematferd. 

Statistisk sentralbyrå har sett på utviklingen 
i hvilke lovbrudd ungdom i aldersgruppen 
15 til 29 år ble siktet for fra 1980 til 2010.193  
Studien viser at det i 2010 var 39 300 for-
skjellige personer i alderen 15-29 år som ble 
siktet for lovbrudd. Ungdom og særlig unge 
under 18 år utgjør en stadig mindre del 
av dem som blir tatt for lovbrudd i Norge i 
perioden 1980 til 2010. I denne perioden har 
det vært en stor befolkningsøkning i alders-
gruppen 30 år og over, mens ungdomsbe-
folkningen ikke har økt tilsvarende.  

Analyser vi har gjennomført for denne rap-
porten viser at antall barn og unge som var 
gjerningsperson utgjør en nedadgående 
andel av alle registrerte lovbrudd, fra 28 
prosent i 2009 til 22 prosent i 2013. Alle 
registrerte lovbrudd er imidlertid ikke et sta-
bilt antall, som ukritisk kan benyttes som 
målestokk for variasjoner i undergrupper 
(for eksempel hva som er begått av ulike 
aldersgrupper). 

14.1.1.1  Antall gjerningspersoner 
Det var en tydelig nedgang i antall gjernings- 
personer i aldersgruppa mellom ti og 23  
år i perioden, fra ca. 37 500 i 2009 til ca.  
30 300 i 2013. Når antallet gjerningsperson-
er ses i relasjon til befolkningsmengden i al-
dersgruppen blir nedgangen litt tydeligere. 
Folketallet økte med omkring én prosent pr 
år fra 2009 til 2013.194 Antall unge gjernings-
personer har gått kraftig ned når antall 
gjerningspersoner ses i forhold til befolk-
ningsveksten, fra 43,1 pr. 1 000 innbyggere 
i 2009 til 33,4 pr. 1 000 i 2013. Det var en 
skjev fordeling mellom kjønnene, omtrent 
80 prosent av unge gjerningspersoner 
var gutter (79,9 % i 2009 og 81,7 % i 2013). 
Fordelingen mellom jenter og gutter varierer 
i aldersgruppene, men andelene er forhold-
svis stabile fra år til år. Guttene utgjør en 
større andel av totalt antall gjerningsper-

14.  BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITET
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soner jo eldre de unge blir. I den yngste 
aldersgruppen (10-14 år) utgjorde jenter  
30 prosent i 2009 og 29 prosent i 2013.  
I aldersgruppen 15 til 17 år utgjorde jenter  
25 prosent i 2009, og 21 prosent i 2013. 
Andelen jenter var lavere (15-16 %) blant de 
eldre unge (21-23 år), også her var andelen 
stabil i femårsperioden.  

14.1.1.2  Antall straffbare forhold
Det var en nedgang i antall unge mellom ti 
og 23 år som hadde begått ett straffbart 
forhold fra 2009 til 2013.195 Den største 
prosentvise nedgangen var blant de 
yngste. Det er også en nedgang, men ikke 
like tydelig, i antall unge som har begått to 
og tre straffbare forhold. For de eldste har 
det derimot vært en økning i antall personer 
som hadde begått mellom ett og tre straff-
bare forhold i løpet av ett år fra 2009 til 
2012, i 2013 gikk antall noe ned igjen. 

Gutter sto bak 85 prosent av de straffbare 
forholdene, andelen var stabil. At andelen 
gutter er høyere når antall straffbare forhold 
telles enn når antall gjerningspersoner 
telles, betyr at hver gutt i gjennomsnitt 
var mistenkt, siktet eller domfelt for flere 
straffbare forhold enn det hver jente var. 
Utviklingen i antall straffbare forhold var 
ulik for aldersgruppene. De eldste (21-23 år) 

skilte seg ut med en økning i antall straff-
bare forhold fra 2009 til 2012, men i 2013 
gikk antall forhold blant de eldste tydelig 
ned. Antall straffbare forhold med yngre 
gjerningsperson viste tydelig nedgang i 
hele perioden. 

14.1.2  Hva slags kriminalitet begår 
de unge?
Hovedfunnene i studien fra SSB er at en 
mindre andel unge siktes for vinningskrimi-
nalitet eller trafikkriminalitet, mens flere 
siktes for narkotikakriminalitet og seksual-
lovbrudd. Omfanget og utviklingen for de 
forskjellige ungdomsaldersgruppene og 
typene av lovbrudd er imidlertid ulike. Det er 
få lovbrudd som domineres helt av ungdom, 
og det er heller ikke grunnlag for å si at det 
er vanlig å begå noen bestemte lovbrudd i 
ungdomsbefolkningen.196

SSB viser utviklingen fram til 2010, og i følge 
vår analyse ser trenden ut til å ha fortsatt 
de neste årene, med brudd på vegtrafikk-
loven som den klart største kategorien. Det 
var en tydelig nedgang i perioden. Store 
statistikkgrupper i 2013 var: kjøring uten 
gyldig førerkort, påvirket/beruset, per-
sonskade, materiell skade, og hastighet. 
Den nest største kategorien var brudd på 
legemiddelloven, som var noe økende i  

perioden. Utviklingen i kriminaliteten de 
unge begår, illustreres i figur 15.  

Alder har betydning for hva slags kriminal-
itet barn og unge ble mistenkt, siktet eller 
domfelt for. Barn i alderen 10 til 14 år ble 
oftest anmeldt for naskeri, som også var 
kategorien med størst prosentvis nedgang. 
Det var en lignende utvikling for skadeverk, 
som var den nest største kategorien. 

For unge i aldersgruppen 15 til 17 år var 
brudd på vegtrafikkloven den største statis-
tikkgruppen. Det var en kraftig nedgang fra 
2009 til 2011, antallet gikk noe opp i 2012, 
men nedgangen fortsatte i 2013. Det var 
en tydelig nedgang i hovedkategoriene liv, 
legeme og helbred, og naskeri. Mens antall 
brudd på legemiddelloven økte i femårspe-
rioden. 

I aldersgruppen 18 til 20 år var hovedår-
saken til nedgangen fra 2009 til 2011 færre 
brudd på vegtrafikkloven, som også var den 
største hovedkategorien. Den nest største 
var brudd på legemiddelloven, utviklingen 
var stabil. Også i aldersgruppen 21 til 23 år 
var brudd på vegtrafikkloven den største 
hovedkategorien, med en nedgang fra 2009 
til 2011. Den nest største kategorien var 
brudd på legemiddelloven, som var økende. 

187 Kartleggingen i kapitlet er basert på faste   
 statistikker fra politiet og egenprodusert statistikk  
 laget på grunnlagt av manuelle søk i straffesaks- 
 registeret (STRASAK). Disse søkene er gjort ved  
 hjelp av analyseprogrammet PAL for STRASAK.  
 Uttrekkene av kriminalitet begått av barn og unge 
 er gjort ved å søke ut mistenkte, siktede og dom- 
 felte som var under 24 år på gjerningstidspunktet,  
 i straffbare forhold registrert i 2009, 2010, 2011,  
 2012 og 2013 i Norge. Det er store forskjeller  
 på barn og unge i aldersgruppen ti til 23 år,   
 for å se variasjonene er barn og unge delt inn i  
 fire aldergrupper (10-14 år, 15-17 år, 18-20 år og  
 21-23 år). Både forbrytelser og forseelser er   

 inkludert blant de straffbare forholdene. Såkalte  
 undersøkelsessaker er trukket ut av materialet.  
 I dette kapitlet er gjerningsperson betegnelsen på  
 unge som er enten mistenkt, siktet eller domfelt  
 for et eller flere straffbare forhold. Definisjonen  
 av siktet er personer som har fått en rettskraftig  
 avgjørelse mot seg (ref. SSB definisjon), defin- 
 isjonen er ikke synonym med tilsvarende juridiske  
 begrep i straffeprosessloven § 82.
188 Brå, 2011b:11 viser til Farrington, 2003
189 SALTO, 2013
190 www.aftenposten.no/meninger/kronikker/En- 
 flink-og-serios-generasjon-7139559.html 
191 Frøyland og Sletten, 2012

192 Brå, 2013a
193 SSB, 2013
194 Beregninger basert på befolkningsstatistikk for  
 aldersgruppen 10-23 år fra Statistisk sentralbyrå.
195  Gjennomgangen gjelder antall gjengangere innen 
 for hvert år, i de fem årene.
196  SSB, 2013

›
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Det er noen forskjeller i hva slags kriminal-
itet jenter og gutter registreres for i ung-
domsårene. Hovedforskjellen var mellom 
de yngste; jentene (10-14 år og 15-17 år) var 
mistenkt, siktet eller domfelt for naskerier 
i mye større grad enn guttene, som stod 
for flere skadeverk (10-14 år) og vegtrafikk-
lovbrudd (15-17 år) enn jentene. For de to 
eldste aldersgruppene hadde både jenter 
og gutter forholdsvis like andeler av de fire 
største kategoriene: forbrytelse mot legemi-
ddelloven, liv, legeme og helbred, vegtrafikk 
og allmennfarlige forbrytelser. 

Det kan være flere forklaringer på ned-
gangen i straffbare forhold som gjelder 
vegtrafikkloven. Det kan skyldes forhold 
som ikke er knyttet til barn og unges atferd, 
som for eksempel bedrede veiforhold eller 
politiets aktivitet.197 Men det kan også  
skyldes at ungdom kjører mer lovlydig,  
eller at de kjører mindre. 

Mye tid tilbringes på internett, der ungdom 
blant annet kan få utløp for mye spenning. 
Store deler av foreldregenerasjonen har 
problemer med å følge ungdomskulturens 
utvikling i det virtuelle rom. Mange ungdom-
mer isolerer seg på sine rom og beveger 
seg i en digital verden der verken foreldre 
eller andre har innsyn. Registrerte lovbrudd 

i den virtuelle verden ser ikke ut til å øke, 
men i denne sammenheng må det under-
strekes at aggregerte data om anmeldte 
lovbrudd heller ikke enkelt er egnet til å si 
noe om utviklingen. Handlingsrommet for 
lovbrudd er muligens mindre på internett.198 
Undersøkelser viser imidlertid at omtrent 
halvparten av alle norske ungdommer har 
lastet ned filer fra nettet ulovlig.199 Dette 
speiles ikke i politiets statistikk. En forklar-
ing kan være at ofre har høyere toleranse 
for anmeldelse, og at politiet i liten grad 
oppdager lovbrudd på internett. En oversikt 
over omfanget av lovbrudd i den virtuelle 
verden finnes ikke. Men flere barn og unge 
opplever å bli mobbet eller krenket på nett, 
og for mange oppleves slik mobbing som 
ekstra tung, ettersom krenkelser på nett 
kan være vanskelig å få fjernet.200 Mobbing, 
trusler og trakassering mellom barn og ung-
dom skjer på sosiale medier. Det antas at et 
fåtall av slike trusler og trakasseringer blir 
meldt til politiet, til tross for at skadevirknin-
gene av at sjikane blir postet på nettet kan 
være langt større enn for mer tradisjonell 
mobbing. 

14.1.3  Gjengangere
Sentralt i kunnskapen om kriminelle kar-
rierer er at en svært liten andel av befolk-
ningen står for majoriteten av kriminaliteten 

(såkalte ”chronic offenders”). Personer som 
har begått fire eller flere lovbrudd defineres 
som gjengangere.201 Ved å kombinere vari-
ablene antall straffbare forhold og antall 
personer, gir det blant annet kunnskap om 
omfanget av gjengangere. Skardhamar202  
fant at 1 av 3 unge gutter fra 15 til 25 år 
har blitt siktet for lovbrudd. Samtidig viste 
rapporten at bare et svært lite mindretall av 
guttene blir siktet for lovbrudd flere ganger. 
Funn fra utenlandske studier tyder på en 
polariseringsprosess i barne- og ungdoms-
kriminaliteten, der flere unge er lovlydige 
og en liten gruppe er mer involverte i ulike 
typer problematferd.203   
 
Figur 16 viser at antall unge gjengangere 
ble redusert fra 2009 til 2013. Det var et 
skille mellom de yngre og de eldre unge. 
Nedgangen var tydelig i de tre yngste al-
dersgruppene, mens blant de eldste var det 
en mer stabil utvikling. I 2009 stod 4 430 
gjengangere bak 33 000 straffbare forhold 
(gjennomsnittlig 7,5 forhold pr. person). 
Det er imidlertid noen få unge med mange 
forhold som trekker gjennomsnittet veldig 
opp. I 2013 var antallet redusert til 3 420 
gjengangere. Disse stod for til sammen  
25 200 straffbare forhold i 2013 (gjennom-
snittlig 7,4 straffbare forhold pr. person). Det 
er altså færre gjengangere, men i forhold 
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til totalt antall gjerningspersoner samme 
år er andelene omtrent like i 2009 og 2013. 
Gjengangerne generelt begår også i gjen-
nomsnitt omtrent samme antall lovbrudd 
pr person som fem år tidligere. Det ser ut 
til å være en forskjell mellom kjønn. I 2009 
var en jente gjerningsperson i 6,8 straffbare 
forhold i gjennomsnitt. Dette økte til 7,1 pr. 
jente i 2013. Det er behov for ytterligere 
analyser for å si om det har vært en polari-
seringsprosess blant norske barn og unge i 
perioden 2009 til 2013. 

14.1.4  Strategiske lovbrudd
Selv om antall gjengangere blir færre, er 
det viktig med kunnskap om hvem som 
kan være potensielle gjengangere slik at 
det i enda større grad kan forebygges. 
Tidligere forskning, blant annet fra Sverige, 
har sett på hvilke typer kriminalitet som 
kan predikere at unge gjerningspersoner 
med stor sannsynlighet får tilbakefall.204   
Kunnskap om strategiske forbrytelser kan 
bidra til å indikere en fremtidig kriminell 
karriere. Denne gruppen gjerningspersoner 
er kriminalpolitisk svært viktig fordi de har 
større sannsynlighet for tilbakefall. Kunnska-
pen kan benyttes for å spisse forebyggende 
tiltak mot en strategisk viktig gruppe unge 
med mål å unngå at de utvikler en kriminell 
karriere. Det gir mest mening å forstå 

lovbruddene som strategiske i aldersgrup-
pen fra 15 til 20 år. Lovbruddet trenger ikke 
å være det første lovbruddet i en kriminell 
karriere.205 Å begå lovbrudd som defineres 
som strategiske er ikke å forstå som en 
årsak til at nye lovbrudd begås, men heller 
som en indikator på aggregert nivå. De aktive 
kriminelle begår hyppigst slike lovbrudd. Like-
vel har mange aktive kriminelle også andre 
inngangslovbrudd enn bare de strategiske. 
De fleste ungdommers lovbrudd er derimot 
forbigående der lovbruddene er begrenset 
til en ungdomsfase. Forskning viser at det 
også er begrensninger i å angi hvilke lov-
brudd i ungdomsårene som indikerer videre 
kriminell karriere. Blant annet gjelder dette 
lovbrudd der debutalder gjerne er i 20-års 
alderen, ikke i ungdomsårene. I hovedsak 
gjelder dette lovbrudd av organisert art og 
økonomiske lovbrudd. I denne analysen 
er det disse lovbruddene som er definert 
som strategiske206: mishandling i familie-
forhold, narkotikaforbrytelser, motorvogn/ 
bilbrukstyveri, ran og utpressing, liv, legeme 
og helbred, og voldtekter og forsøk på 
voldtekter.

Av disse lovbruddene økte antall straffbare 
forhold i kategorien mishandling i familie-
forhold, mens antall narkotikaforbrytelser 
var stabilt. De andre utvalgte lovbruddene 

viste nedgang. Prosentvis nedgang var 
størst for motorvogn/ bilbrukstyveri som 
var redusert med nesten 70 prosent. For 
straffbare forhold i kategorien liv, legeme 
og helbred var nedgangen ca. 40 prosent 
blant de unge. Antall voldtekter og forsøk 
på voldtekter ble redusert med 20 prosent. 
Kategorien ran og utpressing gikk ned 
med litt over ti prosent. Funnene kan tyde 
på at færre unge hadde sannsynlighet for 
tilbakefall. Denne analysen av strategiske 
lovbrudd er overfladisk. En dybdeanalyse vil 
gi ytterligere kunnskap, der hvilke lovbrudd 
som defineres som strategiske er basert på 
nye, empiriske undersøkelser.

14.2  VURDERING 
Når det registreres en fortsatt nedgang i 
kriminaliteten blant de yngste, må vi også 
spørre om det er grunn til å tro at mørketal-
lene stiger. Det er ingen klare indikasjoner 
på dette, da både politiets og kommunenes 
oppfølging av ungdom i deres ulike miljøer 
stadig styrkes. Ikke minst styrkes samar-
beidet mellom ulike etater, som igjen gir et 
felles kunnskapsgrunnlag om de unge. Men 
ungdommer endrer vaner og samværsform 
over tid. Med ”samvær” gjennom sosiale 
medier vil de unge i mindre grad være ute 
i det offentlige rom, og i større grad ha 
mulighet for å skjule sin aktivitet for voksne. 

197  Trafikken har blitt mye sikrere over tid, særlig de  
 senere årene har det vært en markant risikoreduk- 
 sjon i veitrafikken i Norge (Bjørnskau, 2011)
198  Frøyland og Sletten, 2012
199  Ibid
200  Politidirektoratet, 2012b
201  Brå, 2011b:21 deler inn lovbrudd i fire grupper etter  
 hyppighet: engangslovbrudd (1 lovbrudd), tilfeldig- 
 hetslovbrudd (2-3 lovbrudd), tilbakefallslovbrudd  
 (4-8 lovbrudd), og høyaktivt kriminelle (9 ganger  
 eller flere).
202  2005

203  Frøyland og Sletten, 2012
204  Brå, 2011b:21
205  Brå, 2011b:11
206  Utvalget av kategorier er blant annet basert på BRÅ,  
 2011b
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Dette kan gi voksne, også politi og andre 
myndigheter, mindre innblikk også i straff-
bare aktiviteter med bruk av internett. 

Det er faglig enighet om den sterke sam-
menhengen mellom sosiale problemer 
(strukturelle og økonomiske faktorer) og 
kriminalitet.207 Lovbruddskarrierer må i stor 
grad sees i sammenheng med marginali-
seringsprosesser i samfunnet, og med per-
sonens allmenne livssituasjon. Et ensidig 
fokus på dette perspektivet kan imidlertid 
skygge for andre forklaringer på hvorfor 
kriminalitet blir valgt av ungdommer.208 
Balvig mener en forklaring på mindre  
problematferd blant unge kan være en 
fremtidsdisiplinering.209 Valgfrihet om 
fremtiden kombinert med mange krav kan 
innebære mer fokus på skole og færre risi-
kohandlinger. Frafall i videregående skole  
er et eksempel på en utfordring med betyd- 
ning for ungdoms allmenne livssituasjon. 

Forebygging av barne- og ungdoms-
kriminalitet har høy prioritet i politiet og i 
føringene fra overordnet myndighet. Ut-
viklingen er positiv, både i form av nedgang 
i anmeldelser, reduksjon i antall gjengang-
ere, og i forhold til nye arbeidsmetoder og 
samarbeidsformer mellom politiet og andre 
offentlige myndigheter. Det antas at det 

har vært en økning i bruk av bekymrings-
samtaler, som er et viktig forebyggende 
tiltak. Den positive utviklingen innenfor 
barne- og ungdomskriminaliteten må styr-
kes og videreutvikles. Ikke bare fordi den gir 
god effekt i forhold til denne målgruppen, 
men også fordi det er betydelig overførings-
verdi til andre kriminalitetsformer og mål-
grupper. Fortsatt er det slik at forebygging 
i politiet først og fremt blir assosiert med 
målgruppen barn og unge, til tross for at 
mye forebyggende arbeid er rettet mot 
voksne. 

Det er et behov for å gjennomføre nasjo-
nale og lokale dybdeanalyser som kan 
øke kunnskapen om lovbrudd blant unge, 
og spesielt om strategiske lovbrudd med 
hensikt å forebygge tilbakefall.

207 Blant annet i Normann, 2007
208 Sandberg og Pedersen, 2006
209 Balvig, 2011
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Som en avslutning av rapporten utdypes 
viktige anbefalinger for god forebygging 
og bekjempelse av kriminalitet, samt 
muligheter i nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid. 

Parallelt med at generalisten skal ha en 
basiskunnskap, må politiet sørge for at 
spesialkompetansen ivaretas og styrkes. 
Spesialisering og betydningen av større 
fagmiljøer er nødvendig for å håndtere 
dagens kriminalitetsbilde. Det er også viktig 
at kompetansen ikke monopoliseres eller 
knyttes til enkeltpersoner, men at den  
spres til alle faggruppene i politiet.

15.1  KUNNSKAPSBASERT POLITI-
ARBEID
Et viktig budskap i politianalysen er å 
styrke kunnskapsutviklingen i etaten. 
Politiets styringsdokumenter har i mange 
år presisert at etaten skal være kunnska-
psstyrt. Utredninger av politiets arbeid og 
organisering viser imidlertid at kunnska-
psbasert ledelse ikke er reelt forankret.210 
Etterretningsprosjektet i regi av Politidirek-
toratet definerer kunnskapsbasert ledelse 
i politiet og beskriver hvordan dette skal 
gjennomføres. Etterretning defineres som 
styrt, systematisk innsamling, analyse og 
vurdering av informasjon om personer, 

grupper og fenomener for å støtte beslut-
ninger.211 Etterretning gir større oversikt, 
reduserer usikkerhet og gir bedre grunnlag 
for beslutninger i hele politiet. Etterretning 
er et viktig element som utvikler politiet til 
en mer kunnskapsbasert organisasjon. 

Politidirektoratet jobber med flere pros-
jekter for å bedre kvalitet og prestasjoner 
slik at tilnærmingen er kunnskapsbasert 
løsning av politiets oppgaver gjennom 
systematisk bruk av analyse og utvikling 
av beste praksis-metoder. Dette er også i 
tråd med politianalysen. Ved spredningen 
av kunnskap satses det på moderne kom-
munikasjonsteknologi og elektroniske sys-
temer.212 I Politiets endringsprogram er det 
et prosjekt for å bedre politiets kunnskaps-
baserte erfarings-læring. Prosjektets mål 
er å styrke etatens evne til å lære og til å 
omsette læringen i endret praksis.

15.2  FOREBYGGENDE POLITIARBEID
Politiets oppgave om å forebygge straffbare 
handlinger er trygt forankret både gjennom 
lovverket, i føringene fra overordnet myn-
dighet og gjennom tradisjon og sedvane 
som er opparbeidet gjennom mange år. 
Problemorientert politiarbeid er en tilnærm-
ingsmetodikk som brukes i alt politiarbeid. 
Politiet skal så langt det er mulig bruke en 

kunnskapsbasert tilnærming, noe som 
knytter det forebyggende arbeidet tett  
sammen med etterretning og analyse.213

Både loven og styringsdokumentene fra 
departement og regjering vektlegger at 
politiet skal være en del av samfunnets to-
tale ressurs for å opprettholde tryggheten i 
samfunnet. Reduksjon av kriminalitet følger 
som et viktig delmål for å oppnå dette.  
Nettopp det brede lokale forvaltningssam-
arbeidet, hvor politiet inngår som en viktig 
aktør, har vært det sterkeste styrings-
signalet de senere årene for å styrke det 
forebyggende arbeidet. Parallelt har politiet 
utviklet verktøy og metoder som forsterker 
effekten av det forpliktende tverrfaglige 
samarbeidet. 

Det helhetlige kunnskapsbaserte arbeidet, 
hvor utstrakt forvaltningssamarbeid inngår 
som en forutsetning, har vært det viktigste 
politifaglige utviklingsområdet det siste 
tiåret. Den samme metodikken kan benyttes 
for å forebygge alle former for kriminalitet, 
og i forhold til alle målgrupper, ikke bare 
barne- og ungdomskriminalitet.

Vi må i større grad bestrebe at analyser av 
kriminalitet/etterretning er grunnlaget for 
styring og prioritering. Samarbeidspartnere 

15. HVORDAN MØTER POLITIET UTFORDRINGENE?

›

210  Dette fremkommer blant annet i Rapport fra 
 22. juli-kommisjonen, Traavik-utvalget, Difi, 
 Politianalysen.
211  Definisjonen er hentet fra Politiets etterretnings- 
 doktrine som kommer fra Politidirektoratet våren  
 2014.
212  Merverdiprogrammet ble startet opp for å skifte 
 ut politiets straffesakssystemer, men har i løpet  
 av planleggingsfasen vist at det vil levere   
 IKT støtte for de fleste arbeidsprosesser innen- 
 for politiets kriminalitetsbekjempelse. Derfor er  
 programmet gitt navnet MERVERDIprogrammet  

 fordi det vil gi merverdi av kunnskap, ressurser og  
 teknologi. Programmet vil blant annet utvikle  
 verktøy for kunnskapsstyrt politiarbeid gjennom  
 informasjons- og kunnskapsdeling, gode analyse- 
 verktøy og samhandlingsløsninger. Dette betyr at  
 både straffesaksbehandling, analyse og fore- 
 bygging vil bli styrket av tiltakene i programmet.  
 Programmet skal realiseres gjennom tre delpros- 
 jekter, det første har planlagt oppstart i 2015 med  
 en tidsramme på 2 år.
213 Justis- og beredskapsdepartementet, 2013.
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involveres på et tidlig stadium, og kunnskap 
utveksles slik at alle bidrar til å løse felles 
utfordringer med et oppdatert og omforent 
beslutningsgrunnlag.

Forskningen har i betydelig grad bidratt til 
ny kunnskap om kriminaliteten og dens år-
saker. Kunnskap er avgjørende i utviklingen 
av nye metoder innenfor kriminalitetsfore-
bygging. I Norge har vi bedre forutsetninger 
for å lykkes med dette enn mange andre 
land. Vi har et høyt utdanningsnivå generelt 
i samfunnet, et godt utdannet politi med 
høy grad av tillit i befolkningen, god økono-
mi, lavt konfliktnivå, lav arbeidsledighet og 
generelt lite kriminalitet. Alt ligger derfor 
til rette både for å implementere nye og 
kunnskapsbaserte metoder, og for å oppnå 
ytterligere reduksjon i kriminaliteten, særlig 
innenfor områder hvor vi utfordres daglig. 
Det er viktig med balanse i prioriteringen og 
ressursforvaltningen mellom forebyggende 
og bekjempende innsats. Tiltakene som 
har som formål å forhindre en forventet 
hendelse gis prioritet på lik linje med etter- 
forskning og iretteføring av alvorlige straff-
bare handlinger, som organisert kriminal-
itet, vold og overgrep, og ikke minst i forhold 
til terrorhandlinger.

Politiet skal alltid vurdere å bruke media 

eller på annen måte involvere publikum som 
ledd i sin forebyggende virksomhet. Blant 
annet skal politiet alene og i samarbeid 
med andre bidra til holdningsskapende 
arbeid i befolkningen.

15.2.1  Utlendingskontroll som fore-
bygging
Utlendingsloven gir åpning for å bruke 
virkemidler som kan bidra til å forebygge 
kriminalitet. Som følge av Schengen-
samarbeidet er grensekontrollen ved indre 
Schengengrenser opphevet. Formålet med 
Europa-parlamentets og rådets direktiv 
om fri personbevegelighet er å gjøre det 
enklere for EØS-borgere og deres familie- 
medlemmer å bevege seg på tvers av 
landegrensene for å kunne arbeide og opp-
holde seg i andre medlemsland. Fraværet 
av indre grensekontroll har ført til at det 
er enklere for kriminelle og irregulære in-
nvandrere å krysse landegrensene og begå 
kriminell virksomhet i Schengen. En annen 
side er at sviktende grensekontroll ved 
Schengens yttergrense og bruk av falske 
dokumenter fra Schengen kan gi tilgang 
til store deler av Europa. For å forebygge 
slik innvandring er det innført en rekke 
kompenserende kontrolltiltak som skal 
bedre samarbeidet mellom stater, som 
etablering av Schengen informasjonssys-

tem og Visum informasjonssystem. I tillegg 
har politiet anledning til å utføre utlendings-
kontroller på territoriet. Utlendingsloven gir 
anvisning på at slik kontroll kan gjennom-
føres når tid, sted og anledning gir grunn 
til slik kontroll. I Politidirektoratets retnings-
linjer gir vi anvisning på at utlendings-
kontroller skal inngå som en integrert del av 
politiets øvrige arbeid, i tillegg til at det skal 
uføres målrettede utlendingskontroller (mot 
spesielle miljøer, virksomheter osv.). Ved å 
bruke utlendingskontroller aktivt, kan poli-
tiet forhindre og avsløre ulovlige handlinger 
av ulike slag. Politiet kan også avsløre bruk 
av falske dokumenter og bidra til å fastsette 
rett identitet. 

Parallelt med en straffereaksjon mot utlend-
inger, er det viktig at politiet er bevisst på at 
det også kan være grunnlag for en forvalt-
ningsmessig reaksjon i form av utvisning. 
Vedtak om utvisning gir tidsbegrenset eller 
varig innreiseforbud til Norge. For mange 
kriminelle vil et utvisningsvedtak være en 
reaksjon som har større konsekvenser enn 
selve straffereaksjonen. Brudd på innreise-
forbudet er straffbart etter utlendingsloven. 
For utlendinger som soner lange dommer, 
kan det være aktuelt med tvungen over-
føring til videre soning i hjemlandet. Også 
bortvisning kan brukes som tiltak for å 
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forebygge kriminalitet, for eksempel ved at 
bortvisning skjer på grensen. 

SSBs statistikk viser at stadig flere utlend-
inger begår kriminalitet i Norge. Bevissthet 
rundt ID-avklaringer og virkemidlene som 
utlendingsloven åpner for, vil derfor være 
viktig i tiden fremover. 

For at utlendingskontrollene skal ha en 
forebyggende effekt, er det viktig at saken 
følges helt til en uttransport kan gjennom-
føres. Effekten av at en kriminell utlending 
er utvist fra Norge, får vi først når vedkom-
mende er uttransportert til opprinnelses-
land. Politiets utlendingsenhet har ansvaret 
for å uttransportere alle asylsøkere, samt at 
de koordinerer alle uttransporter av utlend-
inger som politidistriktene har ansvar for. 

15.3 SAMARBEID MELLOM POLITI-
DISTRIKTENE
Den grenseoverskridende kriminaliteten 
medfører en rekke utfordringer for politiet. 
Kriminalitet er ikke begrenset til politidis-
triktenes organisering. Kriminaliteten finner 
sted lokalt, regionalt og nasjonalt. For å 
avdekke og bekjempe kriminelle nettverk er 
et godt og velfungerende nasjonalt politisa-
marbeid nødvendig. Samordningsorganet 
skal bidra til styrking av politiets innsats 

mot alvorlig kriminalitet, herunder kriminal-
itet av organisert og grenseoverskridende 
karakter. Ved tildeling av støtte legges 
det blant annet vekt på samhandling og 
koordinering mellom politidistriktene og 
særorgan, internasjonalt politisamarbeid, 
metodeutvikling, budsjettmessige forhold, 
nye alvorlige utfordringer, prioriterte ut-
fordringer og ny kunnskap. 

15.4  POLITIRåD OG SLT
Politiråd er et fast møtepunkt for den lokale 
politiledelsen og den øverste politiske 
ledelsen i kommunen. Møtepunktet gjør det 
mulig å samarbeide på et overordnet nivå 
for å ivareta innbyggernes trygghet ved 
å se forebygging i et helhetlig perspektiv. 
Politiets strategiske analyser og kommu-
nale handlingsplaner sammenholdes og 
danner grunnlaget for en tidlig intervensjon 
på alle fagområder. En rekke offentlige 
handlingsplaner legger opp til et bredt 
forvaltningssamarbeid som en forutsetning 
når kriminalitet og alvorlige trusler mot 
samfunnssikkerheten for øvrig skal fore-
bygges. Politirådsordningen står sentralt 
når tverrsektorielt arbeid skal koordineres 
og prioriteres i de ulike offentlige etatene. 
For å styrke og videreutvikle deltakelsen 
i lokalsamfunnet gjennom samarbeidet 
i politirådene, er informasjonsutveksling 

mellom ulike samarbeidspartnere viktig. 
På denne måten kan aktørene utvikle felles 
forståelse for ulike problemer, noe som 
kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag 
når tiltak skal initieres. Intervensjon kan 
finne sted som sosial- og kriminalitetsfore-
byggende tiltak. Ved behov inviteres også 
næringsliv og frivillige organisasjoner til 
samarbeidet. 

SLT er en mal for samarbeid som er utviklet 
av Det kriminalitetsforebyggende råd 
(KRÅD) til bruk i norske kommuner. Samar-
beidet knytter det lokale politiet tett til de 
kommunale enhetene, og sikrer klare og 
tydelige linjer mellom fagpersonene som 
arbeider med forebygging og den øverste 
kommuneledelsen. Formålet med SLT er at 
hjelpeapparatene skal samarbeide godt på 
tvers av etater og faggrupper ved at kom-
petanse og ressurser koordineres. Samar-
beidet inkluderer også næringslivet og de 
frivillige organisasjonene. På denne måten 
bidrar samarbeidet til at kommunens barn 
og unge voksne får riktig hjelp til riktig tid. 

15.5  SAMARBEID MED KONTROLL-
ORGANER OG ANDRE
Samfunnsutviklingen krever at politiet 
stadig må videreutvikle måten å tenke på, 
evnen til å foreta de hensiktsmessige pri-

›



54

oriteringene og tilpasse arbeidsmetodene. 
Politi- og lensmannsetaten skal sammen 
med andre aktører arbeide effektivt, hel-
hetlig og langsiktig. Tverrfaglig samarbeid 
med flere aktører øker mulighetene for å 
avdekke uregelmessigheter eller straffbare 
forhold.

I de senere årene har regjeringen lagt be-
tydelig vekt på å styrke forvaltningssamar-
beidet mellom de ulike offentlige etatene. 
Politiet har selv vært en aktiv pådriver for å 
formalisere samarbeidet mellom offentlige 
etater som har et hel- eller delansvar for å 
gjennomføre tiltak som er egnet til å fore-
bygge kriminalitet og redusere risikoen for 
negativ utvikling hos enkeltmennesker.

Når enheter deler informasjon og kunnskap, 
blir enige om virkelighetsbildet og samord-
ner ressursinnsatsen, utnyttes de samlede 
ressursene best mulig. Samtidig som de  
enkelte etatene ivaretar sine interesser. 
Ifølge rapport om økoteam214  er alle kon-
trolletatene svært positive til at samarbei-
det med politiet også skal omfatte etter-
retnings-/analysesamarbeid. Det er allerede 
etablert et samarbeidsforum i enkelte dis- 
trikter der økoteam og enheter for organi-
sert kriminalitet har møter med utvalgte 
kontrolletater. Forumet møtes minst en 

gang i måneden og skal blant annet bidra 
til å øke samarbeidet, være en pådriver for å 
øke fokus på felles mål og utfordringer, øke 
fokus på felles taktisk etterretning, utvikle 
effektiv metodikk og gode praktiske samar-
beidsformer.

Kontrolletatene, spesielt Skatteetaten, har 
i løpet av de siste årene blitt tilført ressur-
ser i form av nye stillingshjemler. Det kan 
stilles spørsmål om politiet, i forbindelse 
med etterforskning av enkeltsaker, er flinke 
nok til å anvende kontrolletatens ressurser 
og kompetanse. I enkelte sakstyper har 
kontrolletatene spisskompetanse utover 
det politiet besitter. Det er et potensial for 
effektivisering og bedre ressursutnyttelse 
ved at politiet, under etterforskningen av 
anmeldelser fra kontrolletatene, samarbei-
der tettere med og i større grad involverer 
kontrolletatene. 

Kripos har opprettet en næringslivsråd-
giver. Stillingen er et kontaktpunkt mellom 
næringslivet og politiet på nasjonalt opera-
tivt nivå, og skal bidra til å styrke politiets 
kunnskapsbaserte tilnærming til kriminal-
itetsutfordringene samfunnet står overfor.

15.6 INTERNASJONALT SAMARBEID
15.6.1  Nordisk samarbeid videre-
utvikles
De nordiske land har en lang tradisjon 
med et godt og velfungerende polisiært 
samarbeid både på operativt og overordnet 
nivå. Nordiske politimyndigheter møtes på 
riks- og viserikspolitisjefnivå, innenfor PTN-
samarbeidet (Politi- og Toll i Norden) og i en 
rekke andre fora og faglige arbeidsgrupper. 
Innenfor rammen av PTN-samarbeidet utar-
beides en felles nordisk trusselvurdering 
(NOCTA) som viser at Norden i stor grad er 
ett kriminelt marked med likeartete utford-
ringer. En vesentlig styrke i det nordiske 
politisamarbeidet er dets uformelle, ubyrå-
kratiske og praktiske karakter. Den nordiske 
politisamarbeidsavtalen legger til rette for 
direkte samarbeid over landegrensene, 
fra distrikt til distrikt. Deltakelsen i Schen-
gensamarbeidet har åpnet for adgang til å 
videreføre en spaningsoperasjon over indre 
grense og tilsvarende å krysse grensen 
ved en forfølgelse på ferske spor eller fersk 
gjerning. 

Det nordiske politisamarbeidet vil bli ytter-
ligere styrket, særlig det operative samarbei-
det. Det er satt i gang nye initiativer spesielt 
på områdene beredskap, samtjenestegjøring 
og metodeutvikling, og det arbeides med 
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utvidete muligheter for utlån av personell 
og materiell mellom de nordiske politimyn-
digheter. Nordisk politisamarbeidsavtale 
(2012) viderefører prinsippet om direkte 
kontakt mellom politimyndighetene i Norden 
på distriktsnivå og enkle rutiner.

PTN-samarbeidet omfatter også utstasjoner-
ing av felles nordiske liaison officers. I dag er 
30 NLO’er (hvorav ni norske politi- og tolltje-
nestemenn) utplassert i land i Europa, Asia 
og Sør-Amerika. Hver NLO representerer politi 
og toll i samtlige nordiske land.  NLO legger til 
rette for operative tiltak og metodebruk un-
der etterforskning og etterretning i fellesskap 
med vertslandet. I ny sak kontaktes NLO’ene 
via Desken på Kripos. PTN-NLO vil i mange 
sammenhenger være en viktig støtte i sak. 
Politidistriktene anbefales å vedlikeholde 
et nært samarbeid med aktuelle nordiske 
nabodistrikt og sørge for oppdaterte kon-
taktpunkter, også i beredskapssammen-
heng. Ved gjeninnføring av Schengen indre 
grensekontroll kan for eksempel samarbeid 
med nabodistrikt over landegrensen være 
effektivt.

15.6.2  Schengensamarbeidet og EU
Gjennom Schengensamarbeidet har politiet 
tilgang til flere effektive verktøy for nærmere 
samarbeid med politimyndighetene i 

resten av Europa. Det gjelder for utveksling 
av informasjon, bistandsanmodninger, 
grenseoverskridende spaning og forfølg-
else. Noe av det viktigste er tilgangen til 
Schengen informasjonssystem, SIS215. SIS 
er et effektivt etterlysningsverktøy som gir 
resultater. Treffstatistikken for 2013 viser 784 
treff på norske meldinger i utlandet og 527 
på utenlandske meldinger i Norge. 126 av 
treffene gjaldt etterlysninger av kriminelle 
som er pågrepet og begjæres utlevert enten 
til eller fra Norge. I yttergrense-kontroll er SIS 
avgjørende for å vite hvem som er uønsket 
på Schengenterritoriet. SIS II ble tatt i bruk 
over hele Europa 9. april 2013. Nytt i SIS II er; 
mulighet til å legge inn foto og fingeravtrykk, 
mulighet til å koble sammen nasjonale etter- 
lysninger, mulighet til å etterlyse enda flere  
typer gjenstander, som båt/båtmotorer, 
containere, industrielt utstyr, fly og verdi-
papirer som for eksempel bankkort, og lav-
ere terskel for å registrere meldinger med 
henblikk på diskret kontroll av personer eller 
objekter.

En av konklusjonene i rapporten etter SIS/
Sireneevalueringen i 2012 var at norsk 
politi tilsynelatende betrakter Schengen 
informasjonssystem som et system for 
grensekontrollen og ikke for andre politi-
operative formål. Samtidig viser statistikken 

meget gode resultater for de etterlysninger 
politiet gjør i SIS med sikte på pågripelse 
og utlevering. Dette er et paradoks som 
viser at politiet kan ha et betydelig utbytte 
av å øke bruken av SIS. Sirenekontoret på 
Kripos er nasjonalt kontaktpunkt for SIS, 
med ansvar for kvalitetssikring av meld-
inger og de kan bistå med innhenting av 
tilleggsinformasjon. Politidistriktene bør øke 
kompetansen på internasjonale verktøy og 
bruken av Schengen informasjonssystem.

Frontex216 utvikler og koordinerer en rekke 
felles funksjoner som har betydning for 
grensekontroll og overvåkning på Schengen 
yttergrense. Det er sentralt å demme opp 
for grensekryssende kriminalitet og illegal 
innvandring. Norge deltar med en ekspert i 
byrået. For Norge er Frontex felles retur-
operasjoner av særlig stor betydning for 
uttransportering av personer med endelig 
avslag på søknad om opphold i Norge og 
straffedømte som utvises. 

Schengensamarbeidet og Frontex virksom- 
het er i stadig utvikling for å styrke overvåk-
ingen og kontrollen av de ytre grensene, og 
utvikle kapasiteten til analyse og risikovur-
dering. Frontex har et betydelig ansvar i 
implementeringen av Eurosur217. Nasjonalt 
Koordineringssenter for Eurosur ligger på 

214  Politidirektoratet, 2012c
215  Schengenlandenes felles datasystem for effektiv  
 utveksling av opplysninger om etterlyste personer  
 og gjenstander
216  EUs Grensekontrollbyrå i Warszawa
217  Et felleseuropeisk rammeverk utviklet for å oppnå  
 bedre situasjonsforståelse og reaksjonskapasitet  
 på de ytre grenser.
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Kripos (Desken) og ivaretar Norges forplik-
telser på landegrensen innenfor Eurosur-
samarbeidet.218   

Generelt er det en trend i Schengensam-
menheng at oppmerksomheten mot såkalte 
intra-Schengen movements og utfordrin-
gene knyttet til et høyt antall illegale im- 
migranter innenfor Schengenområdet øker. 
Frontex peker i sine risikoanalyser på at 
mange illegale immigranter på territoriet 
øker risikoen for menneskehandel og eta-
blering av nettverk som driver menneske-
smugling innenfor Schengenområdet.

Norge har også andre viktige avtaler om 
politisamarbeid og rettslig samarbeid med 
EU enn avtalen om deltakelse i Schengen- 
samarbeidet. Europol samler inn og ana- 
lyserer informasjon på en rekke kriminal-
itetsområder219 fra alle medlemsland og 
tredjeland med operativ avtale. I forbindelse 
med 22. juli 2011 opprettet Europol et First 
Response Network som blant annet har 
iverksatt et analyseprosjekt om miljø i  
Europa som kunne ha sympatier for ABB.

Prüm-avtalen220 innebærer en styrking 
av politisamarbeidet i EU, særlig for å 

bekjempe grenseoverskridende kriminalitet 
og terrorisme. Prüm-regelverket gir norske 
myndigheter tilgang til opplysninger om 
DNA, fingeravtrykk og kjøretøyregistre i 
alle EUs medlemsstater. Politisamarbeidet 
innenfor utveksling av informasjon og opp-
lysninger og utlån av operative ressurser 
blir også styrket.

15.6.3  Interpol
Gjennom Interpol deltar Norge i det verdens-
omspennende politisamarbeidet. Organisa-
sjonen har 190 medlemsland. Interpol mottar, 
lagrer, analyserer og distribuerer informasjon 
vedrørende kriminalitet som omfatter to eller 
flere land. Interpols kommunikasjonskanal 
og datanettverk heter I-24/7. Nettverket 
inneholder blant annet internasjonale etter-
lysninger, foto og fingeravtrykk, oversikt 
over etterlyste terrorister med mer. Norge 
har gjennom de siste årene vært en særlig 
aktiv pådriver i det arbeidet Interpol gjør for 
å bekjempe kriminalitet mot kvinner og barn, 
herunder utvikling av Interpols database for 
bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn 
og etablering av en ”worst-of” liste knyttet til 
ulovlige nettsteder som distribueres barne- 
overgrepsmateriale. Norge ligger langt frem-
me i dette arbeidet internasjonalt og har 

gjennom Interpol delt erfaringer og eksper-
tise med andre medlemsland for å bekjempe 
denne type kriminalitet.

Interpols strategiske prioriteringer er I-24/7, 
Interpols globale kommunikasjons- og 
informasjonsverktøy, 24/7 støtte til politiet 
i medlemslandene verden over (inklusive 
krise- og beredskapsstøtte), kapasitets-
bygging i medlemsland og assistanse til 
medlemslandene for identifisering av krimi-
nalitet og kriminelle.

Et av Interpols satsningsområder er kampen 
mot cybercrime, særlig gjennom Interpol 
Global Complex for Innovation (IGCI). Her 
sammenfaller satsingen internasjonalt med 
en av de europeiske utviklingstrendene. 
Interpol er også engasjert i bekjempelsen 
av piratvirksomhet ved Afrikas Horn, gjen-
nom bistand til å etablere et kriminalteknisk 
senter på Seychellene. 

15.6.4  Europol
Norge har et meget godt politisamarbeid 
med Europa via Europol. Norge har to Euro-
peiske Liaison Officers (ELO) i Europol i Haag 
som følger opp saker, arbeidsgruppene, og 
såkalte Focal Points (FP). Kommunikasjonen 



57

mellom ELO’ene i Europol og Kripos foregår 
via SIENA som er kryptert utveksling av 
data. Norge var det første tredjelandet som 
knyttet seg til SIENA (Secure Information 
Exchange Network Application) i januar 
2011. NCP - National Contact Point på Kripos 
har direkte tilgang til SIENA, dvs alle saker 
hvor Norge er part.

EIS er Europas sentrale database for etter-
retning og informasjon. EIS er en referanse-
database som kan benyttes for raskt å 
verifisere om det finnes informasjon i andre 
land. 3 000 tjenestemenn i hele Europa (kun 
medlemsland) kan søke i databasen. Tredje-
land (som Norge) må søke via Europols 
operasjonssenter. Europol gir ut årlige 
SOCTA’s (Serious Organised Crime Threat 
Analyses) som er en trusselvurdering av 
den organiserte kriminaliteten i Europa.

218  Nasjonalt Koordineringssenter for Eurosur på Kripos  
 ble operativt 2. desember 2013.
219  Eksempler på slike analysefiler er menneskehandel,  
 flere typer narkotika, øst-europeiske nettverk,  
 cybercrime, mobile vinningskriminelle, overgreps- 
 materiale på nett, terror mv (totalt 23 filer pr april  
 2013).
220  Norge ble medlem av EUs Prüm-samarbeid 26.  
 november 2009.  
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