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Forord
«Trendrapport 2016 – organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge» er utarbeidet av
Seksjon for strategisk analyse ved Taktisk etterforskningsavdeling.
Rapporten fokuserer på store utfordringer innenfor organisert og annen alvorlig kriminalitet.
Den er basert på et bredt datagrunnlag fra interne og eksterne samarbeidspartnere.
Vi retter en spesiell takk til politidistriktene, som leverer svært viktige bidrag til denne rapporten.
Kriminalitetsutviklingen preges fortsatt av stor mobilitet og fleksibilitet, økt internasjonalisering
og økt bruk av teknologi. Dette setter krav til prioritering av politiets ressurser, tidsriktig etterretning,
rett aktørfokus, hensiktsmessig politirespons, og det krever også et nært samarbeid mellom
offentlige kontrolletater, det private næringsliv og andre samfunnsinstitusjoner.
Det er viktig at politiet sin kunnskap om kriminalitet deles med andre samfunnsaktører som kan
utgjøre en forskjell i kampen mot kriminalitet. Dette vil øke mulighetene for å kunne utarbeide
effektive og helhetlige tiltak.
Rapporten er ment å være et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til en helhetlig tilnærming
for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, og støtte utviklingen av lokale
og nasjonale strategier på dette området.
Kripos, oktober 2015

Kjetil Haukaas

Sjef Kripos
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Innledning
Denne rapporten gir et situasjonsbilde av organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge og beskriver
noen sentrale tilretteleggende faktorer. Hva som er å regne som organisert kriminalitet, begrenses av
EUs definisjon1 og av straffeloven § 79 c2.
Nytt av året er at rapporten også inkluderer former for kriminalitet som ikke nødvendigvis faller inn
under disse definisjonene av organisert kriminalitet. Seksuallovbrudd vurderes i denne rapporten
på lik linje med kriminalitetsområdene som faller inn under organisert kriminalitet. I de fleste tilfeller
begås seksuallovbrudd av enkeltpersoner, men det avdekkes også svært alvorlige seksuallovbrudd
som begås i en mer organisert form.
Rapporten beskriver generelle trekk ved en del former for organisert og annen alvorlig kriminalitet, og
peker på konkrete kriminalitetsutfordringer som samfunnet står overfor eller kan komme til å stå overfor i fremtiden.3 Vurderingen av hvilke kriminalitetsutfordringer som er tatt med i rapporten, er gjort ut
fra to hovedaspekter:
Trussel: En trussel oppstår når noen har evne og vilje til å utføre kriminalitet. Vi vurderer gjerningspersonenes evne og vilje til å planlegge og gjennomføre (organisere) alvorlig kriminalitet.
Konsekvens: For at kriminalitet skal oppfattes som alvorlig, må den ha konsekvenser for samfunnet
eller individer. Blant konsekvensene vi oppfatter som mest alvorlige, er konsekvenser for liv og helse,
undergraving av samfunnsstrukturer, konsekvenser for spesielt sårbare ofre og samfunnsøkonomiske
konsekvenser.
Rapportens informasjonsgrunnlag er opplysninger som er innrapportert fra politidistriktene. Det er
i tillegg benyttet informasjon fra politietaten og internasjonalt politisamarbeid, fra åpne kilder og fra
offentlige og private samarbeidspartnere i Norge.

1

2

3

EU-definisjonen fastslår at det dreier seg om organisert kriminalitet hvis punkt 1, 3, 5 og 11 og minst to til av punktene under foreligger. • 1. samarbeid
mellom flere enn to personer • 2. hver med egne tildelte oppgaver • 3. over en lang eller ubegrenset tidsperiode • 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
trusler • 8. bruk av kommersielle eller forretningsmessige strukturer • 9. deltakelse i hvitvasking • 10. utøvelse av innflytelse på politikk, media, offentlig
forvaltning, rettsmyndigheter eller økonomi • 11. styrt av et mål om vinning og/eller makt.
Etter straffeloven § 79 c (tidl. § 60 a) dreier det seg om organisert kriminalitet når den er utført som ledd i virksomheten til en gruppe på tre eller flere
personer som har som hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst tre år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består
i å begå slike handlinger. Reglene i § 60 a ble endret i 2013. Endringene innebærer blant annet at det ikke stilles de samme kravene som tidligere til
organisering. I forarbeidene til lovendringen står det følgende: «[ ] organisert kriminalitet utøves ikke bare i grupper som har en viss struktur og varighet.
Det kan synes å være en tendens til at personer fra kriminelle miljøer eller nettverk i økende grad organiserer seg i midlertidige grupper. Deltakerne
i slike grupper synes å bindes sammen av en avtalt arbeidsfordeling og et felles mål om vinning. Hierarki eller andre faste eller varige strukturer
fremstår som mindre viktig. Slike grupper blir stadig mer profesjonelle, både i form av planlegging, rekognosering, anskaffelse av utstyr og operativ
samhandling. Dette gjør kriminalitetsutøvelsen mer effektiv, vanskeligere å oppdage og gir gruppene kapasitet til å gjennomføre kriminalitet som i art
og omfang fremstår som alvorlig og samfunnsskadelig.»
Begrepet kriminalitetsutfordring er definert som en samling gjentagende kriminelle hendelser som preges av noen fellestrekk, og som samlet utgjør
en konkret trussel. En kriminalitetsutfordring innbefatter et potensial for skadelige konsekvenser (for samfunnet eller individer).
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rapporten i korte trekk
Tilretteleggere inkluderer fastpunkter som legger til rette for tilreisende kriminelle, blant annet med inn-
losjering, målutvelgelse og logistikk, og aktører som er kontaktpunkt opp mot lokale kriminelle, eller
som bistår med kompetanse utover ren lokalkunnskap. Dette gjelder særlig personer som tilhører
d
 iasporaer fra land med mange aktive kriminelle i Norge, og personer med tilgang til lovlige virksomheter.
Migrasjonspresset på Europa er rekordhøyt. Flyktninger fra det krigsherjede Syria topper statistikken
over ulovlige grensepasseringer til Europa, etterfulgt av personer fra Eritrea og Afghanistan. De fleste
migrantene som kommer til Europa, benytter seg av menneskesmuglere på hele eller deler av reisen.
Organisert menneskesmugling kan ha Norge som mål. Smuglerne er gode til å tilpasse seg, og de
risikerer migrantenes sikkerhet for å øke profitten og minimere risikoen for å bli tatt. I en del tilfeller
tvinges migrantene inn i kriminalitet eller det svarte arbeidsmarkedet når de ankommer Europa, 
for å kunne betale tilbake gjelden til smuglerne, men det er likevel lite sannsynlig at organisert
menneskehandel er formålet med menneskesmuglingen.
I prostitusjonsmiljøene i de store byene er det i stor grad ulike etniske grupperinger som utmerker
seg. På innemarkedene i flere av de store byene er rumenske og etnisk albanske nettverk aktive,
mens utemarkedene det siste året fortsatt har vært dominert av nigerianske og/eller rumenske
aktører. I flere av de store byene er kriminelle nettverk som organiserer prostitusjon, også aktive innen
andre former for kriminalitet, blant annet narkotikaomsetning og helerivirksomhet. Ved å få sine ofre
til å utføre kriminalitet reduserer kriminelle bakmenn sin egen eksponering og risiko for å bli avslørt.
Arbeidsmarkedskriminalitet er et omfattende begrep som ser mange kjente former for lovbrudd i
en ny og større sammenheng. Det avdekkes i økende grad at etablerte kriminelle aktører oppretter
virksomheter og bruker disse for å kamuflere kriminalitet. Bakmennene er ofte etnisk norske personer
med god innsikt i regelverk knyttet til de norske skatte-, avgifts- og trygdesystemene, men også
utenlandske aktører som har etablert seg i Norge, men som i stor grad benytter seg av nettverk
knyttet til hjemlandet. I flere diaspora-orienterte kriminelle miljøer som opererer på arbeidsmarkedet,
er utnyttelse av sårbare landsmenn en fremtredende utfordring. Samtidig ser vi en utvikling der en del
kriminelle aktører som før utnyttet tredjelandsborgere fra land utenfor EØS, nå utnytter fattige øst-
europeere. Disse lever og arbeider under tilsvarende dårlige vilkår som tredjelandsborgerne, får svært
dårlig lønn og undertrykkes av arbeidsgiveren sin.
Mye av datakriminaliteten som avdekkes i Norge, dreier seg om at uvedkommende misbruker tilgang
til datasystemer. Bedragerier med falske nettsider rettet mot bedriftskunder i nettbanker har blusset
opp det siste året. Det er også en kraftig økning i antallet rapporterte tilfeller av løsepengevirus, der
ofre blir låst ute av datamaskinene sine og må betale for å få tilbake tilgangen. I kriminalitet begått
med bruk av datasystemer er narkotikahandel og seksuallovbrudd over Internett to fremtredende
utfordringer.
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Seksuallovbrudd omfatter både fysiske og ikke-fysiske overgrep. Seksualforbrytere er en uensartet
gruppe. De opptrer hovedsakelig alene, men også i fellesskap med andre. Også for seksualforbrytere
har Internett blitt et svært viktig verktøy. De søker kontakt med potensielle ofre på Internett, etablerer
anonyme nettverk med andre med samme preferanser og bruker Internett til å organisere overgrep,
både i hjemlandet og i utlandet. Vi frykter at det er store mørketall hva gjelder bestilling av direkteoverførte seksuelle overgrep og seksuell utpressing.
En gjennomgang av narkotikakriminaliteten i Norge tyder på at de langvarige mønstrene og trend
ene fortsetter. Samtidig utmerker noen trender seg: Omfanget av nye psykoaktive stoffer (NPS) har
økt kraftig de siste årene, og det er grunn til å tro at utviklingen vil fortsette. Det er også registrert økt
styrke og renhet på noen av de hyppigst brukte rusmidlene, blant dem cannabis, amfetamin, heroin
og MDMA (ecstasy). Internett spiller en stadig viktigere rolle i forsyningen og markedsføringen av
narkotika, noe som bidrar til rask spredning av nye trender og gir tilgang til kunnskap, ekspertise og
logistikk. Albanske, polske og litauiske aktører dominerer innførselen av narkotika til Norge.
Innenfor organisert vinningskriminalitet har antallet tilfeller der utenlandske gjerningspersoner
begår raid i boliger, gått ned den siste tiden, men dette regnes fortsatt som en betydelig utfordring.
Organiserte ran av finansinstitusjoner har de siste årene fremstått som en marginal utfordring i Norge.
Det finnes imidlertid aktører både i Norge og i utlandet som vi antar utgjør en trussel. Vi ser at mer
fysisk sikring gjør at aktører velger andre mål og fremgangsmåter enn tidligere. Eldre mennesker har
de siste årene i økende grad blitt utsatt for bedragerier som gjennomføres ved at kriminelle aktører
oppsøker aktuelle ofre, enten hjemme hos dem eller i det offentlige rom, og under ulike påskudd lurer
til seg verdier. I enkelte tilfeller har forsøk på bedrageri utartet seg til ran.
Kriminelle gjenger springer ofte ut av miljøer som er bygget på tillit. Gjengtilhørighet handler gjerne
om status eller en merkevare som individene kan spille på i forbindelse med kriminalitet. Gjengmiljøet
i Oslo preges av mange personkonflikter, og faren for voldelige oppgjør er stor. Denne faren er mindre
i 1 % MC-miljøet, men erfaring fra utlandet viser at 1 % MC-miljøet generelt er disponert for store og
alvorlige konflikter. Personer knyttet til gjengmiljøet i Oslo eller 1 % MC-miljøet har god tilgang på våpen
og kan gjøre stor skade ved eventuelle konflikter. Gjengenes narkotikavirksomhet har nedslagsfelt
over hele landet. Enkelte gjenger søker kontinuerlig å utvide narkotikamarkedet sitt, og vold, trusler
og hjemmeran følger ofte med i den sammenheng. Flere kriminelle med tilknytning til gjengmiljøet
forsøker å bygge opp lovlige virksomheter ved siden av eller i sammenheng med den ulovlige
aktiviteten de holder på med.
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Tilretteleggere

I

tidligere rapporter om organisert kriminalitet
er det beskrevet hvordan lokale tilretteleggere
eller «fastpunkter» mer eller mindre bevisst og
rasjonelt legger til rette for tilreisende kriminelle.
Dette kan dreie seg om å dekke grunnleggende
behov, som innlosjering, eller om utvelgelse av
aktuelle mål eller logistikk, for eksempel i form av å
låne bort norskregistrerte biler.

Økonomisk kompetanse: I tråd med at politiet
og andre kontrolletater har blitt mer bevisst på
at kriminelle bruker økonomisk kriminalitet til å
kamuflere organisert kriminalitet og profitten fra
denne, har vi også sett at kompetanse innen blant
annet regnskap, revisjon og juss har blitt viktig for
de kriminelle. Slik ekspertkompetanse kan bidra til
å profesjonalisere den organiserte kriminaliteten.5

For å gi en best mulig beskrivelse av situasjonen har
vi valgt å utvide begrepet tilretteleggere til også å
gjelde aktører som bistår med kompetanse utover
ren lokalkunnskap. I noen tilfeller kan det dreie
seg om personer som har utviklet sin virksomhet
fra enkel tilrettelegging til mer omfattende virksomhet. Dette gjelder særlig personer som tilhører
diasporaer4 med mange aktive kriminelle i Norge og
personer med tilgang til lovlige virksomheter. Dette
kan dreie seg om:

Datateknisk kompetanse: Det kreves stadig mindre
teknisk kompetanse for å gjennomføre datakriminalitet, og slik kriminalitet kan derfor utføres av
langt flere personer enn tidligere. Likevel er personer med høy datateknisk kompetanse trolig
fortsatt ettertraktet i enkelte kriminelle miljøer. For
eksempel lager utviklere avansert programvare som
brukes i dataangrep eller ulike former for bedragerier. Det er sannsynlig at denne utviklingen fører til
økt spesialisering blant dem som besitter den nødvendige tekniske kompetansen.

Kompetanse innen logistikk: Det er stort behov for
transport av ulovlige og stjålne varer og av kontanter. Oppdagelsesfaren kan reduseres hvis dette skjer
under dekke av lovlig varetransport.

4

En diaspora er en gruppe mennesker med felles tilhørighet til et trossamfunn
eller land som har utvandret og spredt seg til andre land.

Tilrettelegging kan også ha til hensikt å påvirke
private eller offentlige virksomheter som kan lette
kriminell virksomhet og/eller gi tilgang til gevinst
eller andre fordeler. Slike former for tilrettelegging
kan innebære korrupsjon.
5

Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014, s. 37.
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Tilretteleggere kan gi innsideinformasjon om et
aktuelt objekt som brukes til å utføre vinningskriminalitet, eller de kan opprette lovlige virksomheter som kan brukes som skalkeskjul for arbeidsmarkedskriminalitet. I forbindelse med narkotikaleveranser til Norge benyttes en del personer som
bor eller oppholder seg i Norge, og som har sterk
tilknytning til lokale kriminelle nettverk. Disse
fungerer som kontaktpunkter mellom utenlandske
kriminelle nettverk og kriminelle miljøer eller
gjenger i Norge.
Det er ofte vanskelig å skille mellom personer som
bistår familie, venner eller bekjente, og aktører som
rasjonelt og strukturert tilrettelegger for kriminalitet.
Tilretteleggerne har ved flere tilfeller vært personer
av samme nasjonalitet som én eller flere tilreisende
gjerningspersoner, men det er også eksempler på

at personer med norsk opprinnelse fungerer som
tilretteleggere. En betydelig del av tilretteleggingen
foregår innad i miljøer som tilhører samme diaspora.
Hvordan tilretteleggingen foregår, ser ut til å påvirkes
av hvor lenge de enkelte miljøene har vært i Norge.
Det er rimelig å anta at behovet for tilretteleggere
øker i takt med kompleksiteten til kriminaliteten
man ønsker å utføre.

9
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Irregulær migrasjon

N

esten 60 millioner mennesker er på flukt
i verden i dag. Antallet har ikke vært så
høyt siden etterdønningene av andre
verdenskrig.6 Migrasjonspresset på Europa er
også rekordhøyt. I 2014 ble det registrert mer
enn 280 000 ulovlige passeringer av Schengens
yttergrenser.7 Dette er det høyeste antallet som
er registrert siden rapporteringen startet i 2008,
og tallene for første halvår 2015 indikerer at den
økende trenden fortsetter.8 I motsetning til i 2014,
da brorparten av migrantene ankom Italia fra Libya,
kom over halvparten av migrantene første halvår
2015 til Hellas, i all hovedsak sjøveien fra Tyrkia.
I 2014 og første halvår 2015 var det flyktninger fra
det krigsherjede Syria som toppet statistikken over
ulovlige grensepasseringer til Europa, etterfulgt av
personer fra Eritrea og Afghanistan. Ifølge Frontex
er det til tider og blant enkelte grupper svært mange
som oppgir å ha en annen nasjonalitet enn det som
er tilfelle (på engelsk kalt nationality swapping).
Blant annet er det etiopiere som hevder å være eritreere, og personer fra Nord-Afrika og Midtøsten
som hevder å være fra Syria.

6
7
8

UNHCR. Flyktningregnskapet 2015.
Frontex. Annual Risk Analysis 2015.
Frontex. Monthly analysis July 2015.

Den økende migrasjonstrenden til Europa har sin
årsak i ulike push- og pull-faktorer. Sentrale pushfaktorer er forhold i landene migrantene reiser fra,
som krig, konflikter, fattigdom, brudd på menneskerettighetene og manglende fremtidsutsikter. Pullfaktorer er det som motiverer migrantene til å reise
til Europa, slik som jobbmuligheter, frihet, velferdsordninger, en generell oppfatning av «mulighetenes
land» samt allerede etablerte diasporaer. Slike
diasporaer ser ut til å spille en aktiv rolle ved migrasjon, ved at personer som allerede har etablert seg
i Europa, motiverer og overbeviser sine landsmenn
om å følge etter.

Irregulære migranter til Europa
kommer også til Norge
Av dem som kommer ulovlig til Norge, oppgir mange
at reisen til Norge er organisert. De aller fleste kommer
landeveien, med buss, tog eller bil fra Sør-Europa
gjennom Tyskland, Danmark og Sverige. Det siste
halvåret har det vært en kraftig økning i antallet
syriske asylsøkere som kommer via Russland til
Storskog. De utgjør ikke et betydelig antall, men
økningen viser at moduser og reiseruter endrer seg
raskt.
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Enkelte kommer også luftveien, i hovedsak fra
andre Schengen-land, men også fra andre steder,
blant annet Tyrkia. De som kommer med fly, benytter enten forfalskede dokumenter, eller de reiser
med autentiske dokumenter tilhørende andre enn
dem selv (kalt imposter- eller dobbeltgjengerdokumenter). Det er en klar sammenheng mellom

de nasjonalitetene som topper ankomststatistikken
til Europa over Middelhavet, og de som kommer
til Norge og søker asyl. I ankomstintervjuer gjennomført av Frontex, i blant annet Hellas og Italia,
forteller enkelte migranter, spesielt eritreere og
irakere, men også syrere og afghanere, at de har
Norge som mål.

11
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Menneskesmugling

D

e fleste irregulære migranter som kommer til
Europa, benytter seg av menneskesmuglere på
hele eller deler av reisen. Menneskesmugling
fra Midtøsten og Vest- eller Nord-Afrika tilbys i mange
ulike varianter. Blant annet tilbyr organiserte nettverk
en såkalt full pakke-løsning med transport fra opphavslandet til Europa for cirka 10 000 dollar. Det
finnes også ulike «pay as you go»-løsninger, hvor løst
eller delvis organiserte nettverk i samarbeid med
lokale «myndigheter» eller makthavere tilbyr enkeltstrekninger gjennom ørkenen for ca. 800–1000
dollar og deretter transport over Middelhavet.9

om når og hvordan disse skal brukes. Andre eskorterer migrantene til internasjonalt farvann om bord
i en sekundærbåt, og sender en nødmelding før de
forlater migrantene flytende uten navigasjonsutstyr.

Menneskesmuglingsnettverkene bruker sosiale verktøy aktivt både til å reklamere for reisene sine og til
å rekruttere. Migranter bruker dem til å få tips om
ruter, avganger, priser og hvor det kan være mest
hensiktsmessig å reise med hensyn til oppholdsvilkår
og -betingelser. Når kontakten først er opprettet,
skjer ofte den videre kommunikasjonen i ulike chattefora, for eksempel WhatsApp og Messenger.

Smuglernettverkene er fleksible og endrer modus
raskt for å tilpasse seg endringer i grensekontroll,
operasjoner og lovverk. Organiserte kriminelle
involvert i våpen- og narkotikasmugling er også
involvert i menneskesmugling.11 Dette skyldes sannsynligvis etterspørsel og profittpotensial.

Smuglerne bruker ulike moduser når de skal smugle
mennesker over Middelhavet. Enkelte er ikke selv
med om bord i båtene, men utstyrer migrantene
med satellittelefon og/eller GPS og gir dem instrukser
9

Mark Shaw, Director, Global Initiative Against Transnational Organized Crime,
Mixed Migration Conference, Kairo 2. juni 2015.

Smuglerne drives av profitt og er svært kyniske med
hensyn til migrantenes sikkerhet.10 Dette kommer
blant annet til uttrykk i den økte bruken av sjøudyktige og overfylte båter – det har vært flere alvorlige
ulykker der mange har druknet. Mange av migrantene dør allerede på den risikofylte reisen gjennom
ørkenen til Libya.

Migrantene og familiene deres setter seg ofte i
årelang gjeld for å finansiere den ulovlige reisen
menneskesmuglerne tilbyr. I mange tilfeller driver
smuglerne utpressing av migrantenes familie i
hjemlandet, mens de holder migrantene fanget til

10 Before the Boat – Understanding the Migrant Journey. Rapport fra the Migration
Policy Institute Europe, s. 9.
11 Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015, s. 60.
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de får pengesummen de krever.12 I andre tilfeller
tvinges migrantene inn i kriminalitet eller det svarte
arbeidsmarkedet når de ankommer Europa, for å
kunne betale tilbake gjelden.
Internasjonal rapportering indikerer at kriminelle
aktører organiserer omfattende menneskesmugling
under dekke av legale virksomheter, gjerne kamuflert som reisebyråer eller transportselskaper.13

Menneskesmugling til Europa kan
ha Norge som mål
Lite tyder foreløpig på at det er en tett forbindelse mellom menneskesmuglingsnettverkene i
Middelhavsregionen og Norge. Det er imidlertid
indikasjoner på at tilretteleggere i Norge er involvert i menneskesmugling til Norge. Blant annet
foreligger det informasjon om personer som har
vært utsatt for tvang, trusler og utpressing som
følge av menneskesmugling.

12 UNHCR. The Sea Route to Europe: The Mediterranean passage in the age of
refugees. July 2015, s. 7.
13 Before the Boat – Understanding the Migrant Journey. Rapport fra Migration
Policy Institute Europe, s. 9.

I en del tilfeller er det en nær relasjon mellom
dem som smugles, og dem som smugler. Derfor
kan det være vanskelig å avdekke graden av utnyttelse og hvor organisert reisen er. Siden det ikke
er grensekontroll, gjelder dette spesielt på reiser
innad i Schengen. Svensk politi rapporterer at de
har flere indikasjoner på at kriminelle aktører i
Sverige sørger for hele reisen fra hjemlandet via
transittland til mottakerlandet, til tross for at de
ikke selv befinner seg i det aktuelle hjemlandet.14
Det kan ikke utelukkes at det samme også foregår
i Norge. Det er blant annet avdekket flere tilfeller
der irregulære migranter har blitt smuglet med fly
via Norge på vei til Sverige. I tillegg kommer de som
reiser landeveien gjennom Sverige før de ankommer
Norge.
Siden 2013 har 144 personer blitt siktet for menneskesmugling i Norge, hvorav 26 er domfelt.15 Blant
disse 144 kommer brorparten fra Norge, Sverige,
Syria, Eritrea og Afghanistan. Av dem med norsk
eller svensk statsborgerskap er mer enn 80 % født
utenfor Europa.

14 Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015, s. 60.
15 13 i 2013, 9 i 2014 og 4 i 2015 (ved utgangen av juni).
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Menneskehandel

S

traffeloven § 22416 kalles gjerne menneske
handelsparagrafen og omhandler blant
annet utnyttelse til prostitusjon eller andre
seksuelle formål og til tvangsarbeid/-tjenester. I
2014 økte antallet anmeldelser etter denne paragrafen til 106 fra 70 året før. For andre gang var
antallet anmeldelser for tvangsarbeid/-tjenester
(68 anmeldelser) høyere enn for prostitusjon (37
anmeldelser).17 Tall over identifiserte ofre for menneskehandel i 2014 viser at majoriteten av ofrene
fortsatt er kvinner som utnyttes til prostitusjon eller
andre seksuelle formål.18
I prostitusjonsmiljøene i de store byene er det i
stor grad ulike etniske grupperinger som utmerker
seg. På innemarkedene i flere av de store byene er
rumenske og etnisk albanske nettverk aktive, mens
utemarkedene fortsatt er dominert av nigerianske
og/eller rumenske aktører. I ikke-bynære områder
og på mindre steder er de prostituerte i hovedsak
omreisende kvinner som annonserer via eskortesider på Internett. De prostituerte er ofte kvinner
fra østeuropeiske eller afrikanske land.

16 § 257 i ny straffelov som trådte i kraft 1. oktober 2015.
17 KOM tilstandsrapport 2014, s. 62.
18 Ibid., s. 5.

I noen tilfeller er det indikasjoner på at kvinnene
er utsatt for menneskehandel, og på at denne virksomheten er organisert av bakmenn, både i Norge
og i hjemlandet, som tilrettelegger og kontrollerer
aktiviteten. Mange steder har imidlertid politiet lite
informasjon som underbygger at det dreier seg om
menneskehandel.
Utnyttelse av barn, både til seksuelle formål og til
tvangsarbeid/-tjenester, kan gi svært stor økonomisk profitt for menneskehandlere, og dette kan
gjøre mindreårige attraktive. Samtidig er de ekstra
sårbare for å bli påført skader og traumer.19
Det har i flere år vært en utfordring at enslige
mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottakene, muligens blir utnyttet til menneskehandel.
Det er fortsatt mange enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner, men rapportering tyder på at
de har blitt mindre synlige for politiet.

19 Ibid., s. 55.
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De aller fleste tilfellene av mulig tvangsarbeid
foregår innenfor arbeidsmarkedet og redegjøres
derfor nærmere for i kapittelet om arbeidsmarkedskriminalitet. Ett unntak er au pair-ordningen, hvor
menneskehandel foregår i den private sfæren.
Ettersom bare ca. 20 % av au pairene i Norge
kommer gjennom et au pair-byrå,20 er svært mange
ikke registrert, noe som gjør det vanskelig å følge
opp rettssikkerheten deres.

Menneskesmugling over Middelhavet
benyttes i liten grad til organisert
menneskehandel
Infrastrukturen bak den omfattende migrasjonsstrømmen over Middelhavet brukes trolig i liten
grad til organisert menneskehandel. Organisert
transport av personer som er rekruttert til menneskehandel i Europa, foregår i all hovedsak med fly,
og svært sjelden over land eller sjø.21 Det er derfor
tvilsomt at organiserte menneskehandelsnettverk
i Norge kan knyttes til migrasjon over Middelhavet.
Det er likevel mulig at migranter som benytter
rutene over Middelhavet, utnyttes til seksuelle
formål eller tvangsarbeid/-tjenester for å betale
gjeld til menneskesmuglere. Menneskehandel er
i disse tilfellene ikke et resultat av planlegging og
organisering, og skiller seg derfor fra organisert
menneskehandel i Norge. Det er lite informasjon
som knytter slik kriminalitet til personer i Norge,
verken til ofre, gjerningspersoner eller bakmenn.

20 Ifølge Au Pair Center – On Equal Terms, se KOM tilstandsrapport 2014, s. 42.
21 Julien Garsany, Regional Programme Coordinator, United Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC), Mixed Migration Conference, Kairo 2. juni 2015.

Kriminelle kombinerer menneskehandel med annen kriminalitet
I flere av de store byene er kriminelle nettverk som
organiserer prostitusjon, også aktive innen andre
former for kriminalitet, blant annet narkotikaomsetning og helerivirksomhet. Mange prostituerte
brukes sannsynligvis også som kurerer for pengeutførsler til utlandet. Det er indikasjoner på at
kvinner fra vestafrikanske land blir tvunget ut i
prostitusjon for å betale gjeld til menneskesmuglere
som har fått dem til Norge.
Det rapporteres også om at enkelte kriminelle nettverk krever inn en avgift fra personer fra samme
etniske miljø som tigger på gaten, og at de utnytter
tiggere til å selge ulovlige tabletter som er smuglet
inn i landet. Ved å få sine ofre til å utføre kriminalitet,
for eksempel som «stråmenn» i hallikvirksomhet
eller gatesalg av narkotika, reduserer kriminelle
bakmenn sin egen eksponering og risiko for å bli
avslørt.
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Arbeidsmarkedskriminalitet

A

rbeidsmarkedskriminalitet22 er et omfattende begrep som ser mange kjente former
for lovbrudd i en ny og større sammenheng.
Hensikten til de kriminelle aktørene er å maksimere
egen profitt. Ulike former for arbeidsmarkedskriminalitet foregår mest sannsynlig over hele landet.
Det største volumet er sentrert til byer og større
tettsteder, og omfattende, organiserte nettverk er
identifisert i tilknytning til de største byene.
Enkelte virksomheter har etablert gode systemer
for å skjule bruk av ulovlig arbeidskraft, sosial
dumping, fiktiv fakturering og merverdiavgiftsbedragerier samt for å generere inntekter gjennom
skatteunndragelser, trygdekriminalitet og andre
former for økonomisk kriminalitet. Mange bransjer
er berørt, og i særdeleshet bransjer som har en høy
andel ufaglært arbeidskraft og ikke har krav til
godkjenninger/bekreftelser for faglig utført arbeid.
Omfanget av ulike former for arbeidsmarkedskriminalitet, og hvor store verdier lovbruddene
genererer, er usikkert.

22 «Arbeidsmarkedskriminalitet er brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet som
minimaliserer produksjonskostnadene for varer og tjenester i Norge og dermed
undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.»
Definisjon gitt i den tverretatlige rapporten Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge.
Situasjonsbeskrivelse 2014.

Det avdekkes i økende grad at etablerte kriminelle
aktører oppretter virksomheter og bruker disse for
å kamuflere kriminalitet. Mange aktører kan knyttes til noen lovbrudd, og noen aktører kan knyttes
til mange lovbrudd, men sammenhengen mellom
disse aktørene og det totale omfanget av lovbrudd
kommer ikke til syne ved å se på den enkelte aktør
isolert. I de tilfellene hvor disse forholdene er
undersøkt nærmere og sett under ett, er det avdekket at kriminelle bakmenn utnytter arbeidstakere
og deres identitet for å utføre bedragerier, skatteog trygdekriminalitet, blant annet i den hensikt å
skjule hvitvasking av utbytte fra narkotikakriminalitet og smugling av ulovlige varer.
Blant disse kriminelle aktørene er det utbredt bruk
av eksterne støttespillere som gjerne revisorer, regnskapsførere og advokater som har kompetanse til
å kamuflere kriminaliteten i tilsynelatende legale
virksomheter.
De som utfører arbeidsmarkedskriminalitet, er
ingen ensartet gruppe. I tillegg til utenlandske
aktører som har etablert seg i Norge og i stor grad
benytter seg av nettverk knyttet til hjemlandet, er
også etnisk norske aktører aktuelle. Disse har ofte
god innsikt i regelverk knyttet til de norske skatte-,
avgifts- og trygdesystemene.
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Aktører i kriminelle nettverk rekrutterer
egne landsmenn for utnyttelse i det
norske arbeidsmarkedet
Utnyttelse av arbeidstakere er en vesentlig del av
arbeidsmarkedskriminaliteten. Lovbruddene er som
oftest systematiske og bevisste, og hensikten er å
oppnå økt profitt og å utkonkurrere dem som driver
lovlig virksomhet. De groveste formene for utnyttelse har en klar grenseflate mot menneskehandel i
form av tvangsarbeid. I noen tilfeller kan det være
vanskelig å skille mellom lovstridig sosial dumping
og tvangsarbeid. Graden av tvang er avgjørende
for hvordan forholdet vurderes, i tillegg til i hvilken
grad den fornærmede har hatt en reell mulighet til
å komme seg ut av situasjonen. I tvangsarbeid ligger
at den som blir utnyttet, ikke har kommet frivillig
inn i arbeidsforholdet og/eller ikke kan komme
frivillig ut av det.
Én form for rekruttering av ulovlig arbeidskraft til
sosial dumping skjer gjennom proformaekteskap
mellom en EØS-borger og en tredjelandsborger for
å sikre opphold i Norge for tredjelandsborgeren.23
I Østlandsområdet tyder antallet familieinnvandringssaker på at antallet proformaekteskap øker.
Samtidig ser vi en utvikling der en del kriminelle
aktører som før utnyttet tredjelandsborgere,
nå utnytter fattige østeuropeere. Disse lever og
arbeider under tilsvarende dårlige vilkår som
tredjelandsborgerne, får svært dårlig lønn og undertrykkes av arbeidsgiveren sin.
I flere diaspora-orienterte kriminelle miljøer som
opererer på arbeidsmarkedet, er utnyttelse av
sårbare landsmenn en fremtredende utfordring.
Sentrale aktører i disse miljøene kan rekruttere og
kontrollere landsmenn som er nye i Norge, fordi
disse får et avhengighetsforhold til de kriminelle når
de ikke kan språket og ikke kjenner til norske forhold. De kriminelle aktørene hjelper tilsynelatende
23 Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014, s. 33.

disse landsmennene med å komme til Norge og få
mulighet til å tjene penger, noe mange av dem sannsynligvis ikke har mulighet til i hjemlandet.
Konsekvensen av ulovlig utnyttelse av arbeidskraft
er at disse aktørene og deres virksomheter kan prise
sine varer og tjenester ned. På denne måten kan de
bidra til å utkonkurrere virksomheter som driver
lovlig. Pengene som tjenes på denne måten, kan
investeres i annen kriminalitet, ofte omsetning av
narkotika og andre smuglervarer.
Indirekte konsekvenser av denne kriminaliteten
er blant annet at omdømmet til de ulike bransjene
og velferdsordningenes legitimitet svekkes. Det
er ikke påvist at noen av sakene politiet er kjent
med, direkte har medført utkonkurrering, men det
er en kjensgjerning at noen bransjer er mer utsatt
og rammet av dette enn andre. For eksempel er
renholdsbransjen og bygg og anlegg bransjer der
aksepten for svart økonomi tilsynelatende fortsatt
er høy, noe som gir store muligheter for å drive konkurransevridende virksomhet.

Kriminelle misbruker
identiteten til arbeidstakere
Kriminelle aktører bruker registrerte legale virksomheter til å utføre ID-tyverier og misbruke
identiteten til utenlandske borgere i forbindelse
med lånebedragerier med kredittkort og videresalg
av biler. Noen personer «låner» trolig ut identiteten
sin med viten og vilje for å tjene penger, men vet
ikke nødvendigvis til hvilke formål eller i hvilken
grad den blir utnyttet. Andre personer er trolig uvitende om at identiteten deres blir misbrukt, mens
andre igjen trolig trues til å gi fra seg identitetspapirene sine. Noen kan ha oppholdt seg i Norge i
kortere eller lengre tid, men når bedrageriet gjennomføres, har de ofte forlatt landet.

17

18

TRENDRAPPORT 2016 – ORGANISERT OG ANNEN ALVORLIG KRIMINALITET I NORGE

Travellers utnytter
sårbare personer livet ut
I flere år har ulike omreisende irske og britiske
grupperinger oppsøkt Norge for å tilby sine tjenester
til privatpersoner. Disse omtales ofte som travellers.
De har tilbudt asfalt- og steinlegging, vask, maling
og hagearbeid til svært lave priser, jobbet svart og
krevd forhåndsbetaling, ofte uten å fullføre det
avtalte arbeidet. Aktører i travellers-miljøet står også
bak omfattende trusler, vold, utpressing og skadeverk.

Personene kan bli registrert som eiere av dyre biler
hvor kilometerstanden justeres for å oppnå profitt,
både i forbindelse med videresalg, banklån og
forsikringsbedrageri. Deler av utbyttet fra denne
kriminaliteten brukes muligens til å finansiere
annen kriminalitet, spesielt narkotikakriminalitet.
Menneskehandel kan ikke utelukkes når en persons
identitet utnyttes gjennom tvang eller trusler. Når
en person blir fratatt identitetspapirene sine, kan
det tyde på tvangsforhold som grenser mot menneskehandel.

Aktører i travellers-miljøet utnytter sårbare personer,
gjerne hjemløse fra Storbritannia eller Øst-Europa,
hovedsakelig Romania, til ulovlig arbeid og muligens
menneskehandel i form av tvangsarbeid. Noen av
disse tilknyttes muligens som såkalte lifers. Dette er
mennesker som blir tilknyttet familien og utnyttes
livet ut, og som utsettes for vold og trusler og har
dårlige levevilkår med lite mat og penger. Ofrenes
identiteter blir trolig også misbrukt i forbindelse
med økonomisk kriminalitet.
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Kriminelle gjenger

O

rganisert kriminalitet kan bestå av komplekse strukturer og er i stadig forandring.
Likevel er det enkelte kriminelle konstellasjoner som vedvarer over tid. Kriminelle gjenger har
det til felles at de ofte springer ut av miljøer som er
bygget på tillit:
Slektskap, nasjonalitet og kultur er noe som
knytter mennesker sammen i alle sammenhenger,
og det er naturlig at det påvirker valget av samarbeidspartnere også når man skal utføre
kriminelle handlinger. Eksempler på gjenger som
er eller har vært sentrert rundt én eller flere
familier og nasjonalitet, er A-gjengen, B-gjengen,
Furuset Bad Boys, Young Guns og Red Dragons.
Andre miljøer består av personer som har vokst
opp sammen, eller som bor eller har bodd i
samme område. Begrepet oppvekst er bredt;
personene kan for eksempel ha gått på samme
skole eller ha møttes utenfor skolen gjennom
felles kamerater eller slektninger. Ett eksempel er
Young Bloods, som er en gjeng som har sitt
utspring i Holmlia-området, og som består av
personer med ulike nasjonaliteter.

Gjengene kan også være basert på tilhørighet
til lukkede grupper med sterke lojalitetsbånd,
for eksempel 1 % MC-klubbene Hells Angels
(herunder Devils Choice), Bandidos, Outlaws,
Gremium, Satudarah, Rock Machine og Coffin
Cheaters.
De kriminelle gjengene søker ofte å knytte til seg eller
ha kontakt med personer som kan være nyttige for
dem i forbindelse med kriminalitet, for eksempel
individer med spesiell ekspertise, løpegutter osv.
Den indre kjernen i en kriminell gjeng vil som regel
være forankret i miljøet som gjengen har sitt utspring i.
Det er en tendens til at gjengmedlemmer oftere også
inngår i langt løsere og uidentifiserte kriminelle
nettverk enn sitt eget gjengmiljø, enten på vegne av
gjengen eller uavhengig av den. Europol antar at
den kriminelle aktiviteten i økende grad vil fremstå
som en crime-as-a-service-forretningsmodell der
de kriminelle er tjenesteytere som samarbeider om
prosjektbaserte kriminelle aktiviteter.24

24 Europol. 2015. Exploring Tomorrow’s Organised Crime, s. 8 og 12.
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Kriminelle har ofte et pragmatisk forhold til samarbeid, og så lenge det er penger å tjene, behøver
ikke gjengtilknytning være en faktor som begrenser
samarbeid med andre kriminelle. Gjengtilhørighet
handler ofte om status eller en merkevare som
individene kan spille på i forbindelse med kriminalitet. Gjengtilhørighet skaper tillit og respekt blant
andre kriminelle. Blant annet blir medlemmenes
voldskapital og renommé styrket når flere individer
fremstår som en enhetlig aktør.

Personlige konflikter og
hevnkonflikter preger gjengmiljøet
i Oslo-området
Hevn og ære står sentralt blant aktørene i de kriminelle gjengmiljøene med utspring i Oslo-området.
Konflikter i gjengmiljøet starter ofte som konflikter
på personnivå, for eksempel ved at personer fra
ulike miljøer møter hverandre tilfeldig ute på byen,
eller ved at en narkotikahandel går feil. Konfliktene
kan fremstå som mindre alvorlige, men det er alltid
en fare for at små konflikter utvikler seg til en vond
spiral av hevnaksjoner og blir langvarige. Grove
voldshandlinger mot et gjengmedlem blir sjelden
glemt, og hevnaksjoner kan forekomme mange år i

etterkant. Når en konflikt eskalerer og får stor oppmerksomhet, begynner andre aktører å ta stilling
til den. Enkelte kan ønske å spille på en konflikt og
utnytte den i andre sammenhenger, mens andre kan
anse konflikten som skadelig for forretningene og
ønske å få til forsoning mellom partene. Dette gjør
at gjengkonflikter ofte bølger frem og tilbake.
Enkelte gjengkonflikter i Oslo har vedvart over lang
tid, og noen aktører går fortsatt med tanker om å
gjennomføre svært alvorlige hevnaksjoner. Det oppstår dessuten jevnlig nye personkonflikter som innbefatter alvorlig voldsbruk og bruk av skytevåpen.
Dette gjør at spenningsnivået i gjengmiljøet i Oslo
ofte er høyt, og at konflikter kan bli uforutsigbare.

Den internasjonale 1 % MC-kulturen
preges av voldelige konflikter
Det internasjonale 1 % MC-miljøet preges av sterke
fiendebilder og voldelige territorialkonflikter som er
kulturelt og historisk betinget. Ifølge 1 % MC-tradisjonene er det den dominerende klubben innenfor et
geografisk område som avgjør hvilke andre klubber
som får lov til å etablere seg der, og dette er ofte
utgangspunktet for grove voldshandlinger eller
større konflikter.
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Erfaringer fra utlandet viser at 1 % MC-miljøet
generelt er disponert for store og alvorlige konflikter.25 Terskelen for å eskalere konflikter til et nivå
som innebærer skytevåpen og drapsforsøk, har
derimot vært høy i det norske 1 % MC-miljøet de
siste årene. Det er likevel ikke uvanlig at det oppstår
mindre konflikter mellom 1 % MC-klubber i Norge
som innebærer bruk av vold, trusler og trakassering.

Kriminelle gjengmiljøer
har god tilgang på våpen
Gjengenes motiv for å besitte våpen er i hovedsak
å beskytte seg selv ved eventuelle gjengkonflikter,
men våpen benyttes også i forbindelse med vold,
trusler og pengeutpressing eller pengeinnkreving.
De kriminelle gjengene har kapasitet til å gjøre stor
skade på hverandre. Selv om mange av gjengene
har god tilgang på våpen, søker de kontinuerlig å
utvide våpenkapasiteten sin.
De kriminelle gjengene i Norge har sannsynligvis
god kontakt med aktører som driver handel med
ulovlige våpen i Skandinavia. Enkelte aktører
smugler inn funksjonsdyktige våpen til Skandinavia, mens andre importerer plomberte våpen
og manipulerer plomberingen. Ved å utnytte ulike
internasjonale regelverk som skal sikre at våpen
ikke er i funksjonsdyktig stand, kan kriminelle
aktører bestille ulike våpendeler fra ulike land og
selv sette dem sammen til funksjonsdyktige våpen
som ikke er plombert etter forskriftene.
25 20. september 2014 ble presidenten i Rock Machine MC i Sverige utsatt for
drapsforsøk, og medlemmer av Bandidos ble siktet for å ha planlagt og utført
drapsforsøket. Bandidos hadde krevd at Rock Machine skulle legge ned klubben i Sverige (Expressen, 2. juni 2015: http://www.expressen.se/kvallsposten/
kravet-bakom-mordforsoket/).

Et beslag som ble gjort av politiet i Telemark, underbygger at det foregår ulovlig handel med våpen her
til lands. Det ble gjort omfattende beslag av ulovlige
skytevåpen, ammunisjon og dynamitt på flere adresser,
og flere personer ble varetektsfengslet.26

Personer med tilknytning til
gjengmiljøer søker inn mot legal
virksomhet
Næringslivet er en inngangsport til ny kriminalitet
for gjengkriminelle. Logistikk i en næringskjede
og handel med varer og tjenester er eksempler på
verktøy som brukes for å begå og skjule organisert
kriminalitet.
Flere kriminelle med tilknytning til gjengmiljøet forsøker å bygge opp lovlige virksomheter ved siden av
eller i sammenheng med den ulovlige aktiviteten de
holder på med. De er involvert i en rekke selskaper
i ulike bransjer, for eksempel matbutikker, kafé- og
restaurantdrift, bilpleie og entreprenørselskaper.
Det er ikke alltid lett å skille mellom den lovlige og
ulovlige siden ved aktiviteten deres. Det er eksempler
på at de legale virksomhetene kan knyttes til organisert
menneskehandel, bedrageri, ulovlig innførsel av
varer, skatteunndragelser, hvitvasking, finansiering
av narkotikahandel, trygdebedragerier, vold og
trusler.
Europol skriver at organiserte kriminelle grupper
i økende grad vil infiltrere og benytte seg av legale
virksomheter for å legge til rette for kriminell aktivitet.27

Ni personer ble skutt og drept i byen Waco (Texas, USA) 17. mai 2015. Hendelsen
hadde sammenheng med at Cossacks MC ikke ville føye seg etter krav fra
Bandidos, som er den største 1 % MC-klubben i Texas (CNN, 19. mai 2015: http://
www.edition.cnn.com/2015/05/18/us/biker-brawl-bandidos-cossacks/).
I løpet av første halvår 2015 har det vært flere alvorlige konfrontasjoner mellom
Hells Angels og Bandidos i byen Sittard (Nederland). Konflikten oppsto da
Bandidos etablerte seg i området i 2014. I enkelte av sammenstøtene var over
100 medlemmer involvert, og både skytevåpen og molotovcocktails ble brukt.
Politiet har beslaglagt rakettsystemer, automatvåpen og flere kilo ammunisjon
i tilknytning til konflikten (Neurope, 28. mai 2015: http://www.neurope.eu/
article/20-arrested-in-dutch-police-raid-against-motorcycle-gangs/).

26 2. juli 2015: Pressemelding fra Telemark politidistrikt.
27 Europol. 2015. Exploring Tomorrow’s Organised Crime, s. 8 og 40.
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Narkotikavirksomheten til kriminelle
gjenger har nedslagsfelt i hele landet
Personer i både 1 % MC-miljøet og gjengmiljøet i
Oslo er svært involvert i bruk, innførsel og distribusjon av narkotika. Mange av medlemmene har et
sterkt internasjonalt og nasjonalt nettverk å spille
på i denne sammenheng. Enkelte i disse miljøene er
også knyttet til cannabisplantasjer og store dopingnettverk.
De kriminelle gjengene er aktive på narkotikamarkedet flere steder i landet, og enkelte søker stadig
å utvide sitt geografiske nedslagsfelt. Når gjengene
forsøker å utvide narkotikamarkedet sitt, er det ikke
uvanlig at annen kriminalitet (som vold, trusler og
hjemmeran) følger med i kjølvannet. For å følge
opp den kriminelle virksomheten sin har gjengene
bygget opp strukturer eller nettverk på siden av
det opprinnelige gjengmiljøet. Disse har ofte likhetstrekk med gjengen, men kan også inkludere
tidligere kunder, kriminelle bekjente eller personer
som står i et avhengighetsforhold til gjengmiljøet,
og som sannsynligvis har blitt presset til å delta.
Kriminelle i 1 % MC-miljøet har for eksempel opprettet støttegrupper som blant annet bidrar innenfor
narkotikavirksomheten, for eksempel med narkotikasalg og innkreving av narkotikagjeld ved bruk
av vold. Støttegruppene får ofte navn som viser
hvem de støtter.28 Det er en trend at de fleste 1 %
MC-klubbene ønsker å utvikle støttegruppekonseptet. Rekrutteringen til støttegruppene foregår ofte i
unge og kriminelt belastede miljøer.

28 Et eksempel er Hells Angels støttegruppe AK 81 (AK = Alltid Klar, 81 = åttende
og første bokstav i alfabetet, HA). Andre eksempler på støttegrupper er Crew 81
(Hells Angels), Chicanos (Bandidos), Dirty Dudes 13 (Outlaws), Saudarah (Satudarah) og Black 7 (Gremium).

Utviklingen innenfor gjengkriminalitet
i Sverige kan påvirke kriminaliteten i
Norge
I flere svenske byer har det vokst frem segregerte
bydeler med store sosioøkonomiske utfordringer29.
Mange av disse bydelene har til felles at de preges
av stor uttrygghet som følge av mye kriminalitet,
sosial uro og at innbyggerne har liten tillit til
myndighetene og politiet. I disse områdene har
kriminelle gjenger fått stor innflytelse, og offentlige
tjenester og servicetilbud har i enkelte tilfeller måtte
flytte ut på grunn av den urolige situasjonen. Dette
gjør områdene sårbare for innslag av parallelle
samfunnsstrukturer.
Kriminaliteten i de utsatte områdene er i stor grad
lokalt avgrenset og må sees i sammenheng med
de sosioøkonomiske utfordringene som preger
disse bydelene. Det er likevel mulig at et voksende
kriminelt marked i de utsatte områdene i Sverige
kan påvirke Norge, for eksempel at gjenger eller
nettverk med utspring fra de utsatte områdene i
Sverige begår kriminalitet i Norge, eller at norske
gjengmedlemmer får bedre tilgang til ulovlige varer
og tjenester.

29 Bydelene preges av lav sysselsetting, mange som mottar sosialstønad og en
høy andel som ikke har fullført videregående skole. Bydelene kjennetegnes
gjerne ved at boligstandarden er svært dårlig, og at de fleste som bor der har
små økonomiske ressurser, har innvandrerbakgrunn eller opplever å stå på
utsiden av samfunnet. Områdene har en veldig stor ungdomspopulasjon, og
mange av dem har en liten tro på egne fremtidsutsikter.
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Narkotikakriminalitet
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013 og 2014 var rekordår for antall registrerte
narkotikasaker i Norge. Antall saker hadde
økt med over 50 % sammenlignet med ti år
tidligere.30 I første halvår 2015 ble det registrert
en nedgang på vel 7 % i antall saker.31 Likevel har
mengden beslaglagt narkotika totalt sett økt sammenlignet med tidligere år. Foreløpig er det grunn
til å tro at det dreier seg om naturlige variasjoner.
Cannabisprodukter (hasj, marihuana og cannabisplanter) er de stoffene som beslaglegges hyppigst i
Norge. Deretter følger amfetamin/metamfetamin og
benzodiazepiner. Nedenfor følger en oversikt over
utviklingstrekk som gjelder for de viktigste narkotikatypene.

Cannabis
Cannabis er fortsatt det rusmiddelet som brukes
mest i Europa. Europeisk overvåkingssenter for
narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDE) melder
at ca. 1 % av alle voksne bruker cannabis daglig
eller nesten daglig.32 Sammenlignet med resten
av Europa ligger Norge ganske lavt når det gjelder
30 Narkotika- og dopingstatistikk 2014, Kripos.
31 Narkotikastatistikk 1. halvår 2015, Kripos. Journalførte oppdrag mottatt ved
Kripos. Saksantallet er uavhengig av den påtalemessige bruken av begrepene
bruk, besittelse, omsetning og innførsel. Det betyr at ett og samme forhold kun
er registrert som én sak ved Kripos.
32 EMCDDA. 2015. Europeisk narkotikarapport. Trender og utviklinger 2015.

bruk av cannabis. Brukerundersøkelser i Tyskland,
Spania og Storbritannia indikerer synkende eller
stabile prevalensnivåer for cannabis det siste tiåret.
Norge blir derimot trukket frem som ett av seks
land33 hvor bruken av cannabis har økt i samme tidsrom.34 Beslagstallene fra Kripos viser imidlertid en
forholdsvis stabil trend de siste fem årene.35 Første
halvår 2015 ble det beslaglagt ca. 1070 kg hasj,
marihuana og cannabisplanter fordelt på ca. 7600
beslag. Dette er en relativt liten mengde cannabis
totalt sett sammenlignet med de foregående årene.

Amfetamin/metamfetamin
Første halvår 2015 ble det beslaglagt ca. 310 kg
amfetamin/metamfetamin fordelt på 3300 beslag.
Antallet beslag er nesten 15 % lavere enn foregående år, men det beslaglagte kvantumet har aldri
vært høyere første halvår.36 Metamfetamin ble i
årene 2008–2013 beslaglagt hyppigere enn amfetamin. Siden 2014 har dette endret seg. Antallet
metamfetaminbeslag er mer enn halvert siden 2012,
mens antallet amfetaminbeslag øker. Amfetaminbeslagene utgjør nå 80 % av mengden amfetamin-/
metamfetaminbeslag.37
33
34
35
36
37

De andre landene er Bulgaria, Frankrike, Danmark, Finland og Sverige.
EMCDDA. 2015. Europeisk narkotikarapport. Trender og utviklinger 2015.
Narkotikastatistikk 1. halvår 2015, Kripos.
Ibid.
Ibid.
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Kokain
Første halvår 2015 ble det beslaglagt ca. 35 kg
kokain fordelt på 635 beslag. Ikke siden 2010 er
det beslaglagt større mengder kokain. Antall beslag
er det høyeste som noen gang er registrert første
halvår. Dette fører kokain opp på fjerde plass, forbi
heroin, på listen over de hyppigst beslaglagte stoffene i Norge. I et europeisk perspektiv utgjør Norge
likevel et lite marked for kokain. I Europa sett under
ett er kokain på andre plass, etter cannabis.38

Heroin
Både mengde og antall beslag av heroin er på nivå
med de foregående årene. Første halvår 2015 ble
det beslaglagt ca. 40 kg heroin fordelt på knapt 600
beslag. Antallet beslag har vært nærmest uendret de
siste ti årene.39

MDMA (ecstasy)
Fra 2011 har det vært en økning i antallet
MDMA-beslag, og det har ikke siden tidlig på 2000tallet vært beslaglagt større mengder enn i 2014.
MDMA beslaglegges som tradisjonelle tabletter,
men enda oftere som pulver. De første seks månedene av 2015 ble det beslaglagt ca. 12 000 tabletter
og 2,5 kg MDMA-pulver40, fordelt på 345 beslag.
En rekke av MDMA-beslagene er postforsendelser
beslaglagt av tollvesenet, der stoffet ble bestilt over
Internett.

Benzodiazepiner (BZD)
Første halvår 2015 ble det beslaglagt ca. 370 000
tabletter fordelt på ca. 3100 beslag. Bortsett fra i
2014 har det ikke vært gjort flere beslag av benzodiazepiner første halvår siden tidlig på 2000-tallet.
Selv om det stadig beslaglegges benzodiazepiner, er
beslagsmengden liten. Det er fortsatt klonazepamholdig Rivotril som dominerer, og en stor del av
38 EMCDDA. 2015. Europeisk narkotikarapport. Trender og utviklinger 2015.
39 Narkotikastatistikk 1. halvår 2015, Kripos.
40 2,5 kg pulver er tilstrekkelig til å produsere 21 600 brukerdoser eller tabletter
med tradisjonell styrkegrad (100 mg).

beslagene er tabletter som er legalt produsert for
det østeuropeiske markedet, men som har kommet
på avveie og blitt illegalt innført i Norge.41

100 ulike nye psykoaktive stoffer ble
påvist i 2014
Narkotikamarkedet har forandret seg mye i løpet av
de siste fem årene. Stadig dukker det opp nye varianter av psykoaktive stoffer (NPS42), både stoffer
som er regulert ved gruppeoppføring på narkotikalisten, og stoffer som faller utenfor regelverket.
I mange år var det få beslag av stoffer som falt inn
under kategorien NPS, og det var få nye stoffer i
året. Omkring 2009–2010 skjedde det en markant
endring. Antallet NPS-beslag økte, og nye syntetiske
stoffer dukket opp i stadig raskere tempo. I 2013 ble
det innført gruppedefinisjoner i narkotikaforskriften
i tillegg til listen over navngitte stoffer. Det betyr at
nye stoffer er regulert dersom de tilhører en stoffgruppe som er oppført i forskriften.43
I hele 2014 ble det gjort 893 beslag av NPS fordelt
på 100 ulike stoffer. Etter den kraftige økningen i
antall beslag i årene 2009–2012 har det stabilisert
seg på ca. 900 beslag årlig. Blant beslagene er det
både stoffer som omfattes av narkotikaforskriften,
og stoffer som faller utenfor gruppedefinisjonene.
Som tidligere år introduseres stadig nye varianter av
stoffene, som så (nesten) forsvinner og blir erstattet
av nye. Få enkeltstoffer er beslaglagt mer enn 20
ganger dette halvåret.44
Stoffene er ofte svært potente, og selv en svært liten
mengde gir rus. Derfor er det lett å overdosere, og
41 Narkotikastatistikk 1. halvår 2015, Kripos.
42 Kategorien NPS omfatter rusgivende stoffer (blant annet ulike syntetiske cannabinoider, katinoner, tryptaminer, fenetylaminer og benzodiazepin-lignende
stoffer), i ren form eller blandinger, som ikke er kontrollert i henhold til FNs
alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 eller FN-konvensjonen om psykotrope
stoffer av 1971, men som kan være like farlige for folkehelsen som stoffer som
er oppført i disse konvensjonene. Ordet ny betyr ikke at gruppen bare inneholder nyutviklede stoffer, for flere NPS-stoffer har eksistert i mange år, men
at stoffene relativt sett er nye i markedet sammenlignet med mer tradisjonelle
stoffer, og at de ikke er kontrollert i henhold til konvensjonene nevnt over.
43 Narkotikastatistikk 1. halvår 2015, Kripos.
44 Ibid.

TRENDRAPPORT 2016 – ORGANISERT OG ANNEN ALVORLIG KRIMINALITET I NORGE

virkningene kan være fatale.45 Folkehelseinstituttet
viser i en studie fra 201446 at NPS har forårsaket
dødsfall hos ungdom, og beskriver virkningene av
NPS som svært kraftige og uforutsigbare.47 Mange
NPS-stoffer er laget for å ligne på tradisjonelle
narkotiske stoffer som cannabis og kokain, men
virkningen kan være mye sterkere. Stoffene er ikke
testet ut på mennesker, og brukerne fungerer derfor
som forsøkspersoner. De psykiske skadevirkningene
kan være mange, og langtidsskadene er ikke kjent.
Noen stoffer gir dessuten en forsinket ruseffekt, noe
som kan føre til gjentatte inntak med påfølgende
økt risiko for forgiftning.48

Økt styrke øker risikoen for brukerne
Det er registrert en økning i styrken på de hyppigst
beslaglagte rusmidlene i Norge, blant dem cannabis,amfetamin, heroin og MDMA (ecstasy). Dette
samsvarer med internasjonale trender.49 Ifølge de
generelle trendene rapportert fra EMCDDA har også
renheten på kokain økt. I Norge var gjennomsnittlig
styrkegrad i kokainbeslag omtrent uendret i 2014,
på rundt 33 %.
Økt styrkegrad kan medføre en helserisiko for brukerne, som kan bruke sterkere produkter enn de er
klar over. Ifølge EMCDDA søker stadig flere europeere
behandling for cannabisavhengighet.50

45 Narkotika- og dopingstatistikk 2014, Kripos.
46 Folkehelseinstituttets nettside (nettlenke pr. 24.08.15: http://www.fhi.no/
artikler/?id=112729).
47 Folkehelseinstituttets nettside (nettlenke pr. 24.08.15: http://www.fhi.no/
artikler/?id=111238).
48 Narkotikastatistikk 1. halvår 2015, Kripos.
49 EMCDDA. 2015. European Drug Report 2015. Trends and Development.
50 Ibid.

Årsakene til økningen i styrkegraden på rusmidlene
er sannsynligvis flere: teknisk innovasjon, tilgang
til råstoff og prekursorer (utgangskjemikalier) og
konkurranse. Kunnskap om dyrking og produksjon
av rusmidler deles på Internett, og dette påvirker
styrkegraden på egenproduserte avlinger og produkter. Når det gjelder cannabis, kommer hasjen
på det norske markedet ofte fra Marokko. EMCDDA
rapporterer at marokkanske cannabisprodusenter
har gått over til å dyrke importerte cannabistyper
fremfor de lokale variantene. De nye plantene
inneholder mye mer virkestoff enn de tradisjonelle
variantene.51 Utviklingen kan også skyldes at brukerne krever bedre kvalitet. I og med at det er flere
som leverer samme produkt, stilles det høyere krav
til kvaliteten for at stoffene skal være attraktive på
markedet.

Albanske, polske og litauiske aktører
dominerer narkotikainnførselen til
Norge
Ifølge tall fra straffesaksregisteret52 knyttes flest
tilfeller av grov narkotikakriminalitet (straffeloven
§ 232 andre ledd) til aktører fra Albania, Polen og
Litauen, foruten Norge.
Kriminelle fra Vest-Balkan, spesielt etnisk albanske kriminelle nettverk, er ledende aktører innen
innførsel av heroin og kokain, og de er også aktive
innen innførsel av andre tradisjonelle narkotiske
stoffer.
51 EMCDDA. 2014. Perspectives on drugs. New developments in Europe’s cannabis
market.
52 PAL for Strasak (12.08.15). Erfaringsmessig kan det finnes dobbeltregistreringer
av forhold innen samme sak.
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Kriminelle fra Balkan som bor i Norge, fungerer ofte
som brobyggere mellom de utenlandske kriminelle
nettverkene og kriminelle miljøer eller gjenger i
Norge. De spiller sannsynligvis en sentral rolle i koordineringen av store narkotikaleveranser til Norge.
Polske kriminelle narkotikanettverk er i hovedsak
aktive innenfor produksjon og smugling av amfetamin
og metamfetamin. Nettverkene er spredt over hele
Europa og har vært aktive i Norge over lang tid.
Polske borgere er den desidert største innvandringsgruppen i Norge,53 og stadig flere søker om norsk
statsborgerskap. Et så stort innslag i befolkningen
gjenspeiler seg også i kriminalitetsstatistikken i Norge.
Mye av metamfetaminen som beslaglegges i Norge,
har sitt opphav i Litauen. Det siste året har det blitt
beslaglagt mer amfetamin enn metamfetamin.
Litauiske kriminelle nettverk har sannsynligvis
fortsatt stor interesse av å importere disse sentralstimulerende stoffene til Norge. Endringen kan
forklares med at det litauiske kriminelle miljøet
sannsynligvis har utvidet sitt operasjonsområde i
Europa og har utviklet virksomheten sin for å øke
profitten.

Kjøp og salg av narkotika foregår
både på det åpne og det mørke nettet
I tråd med utviklingen ellers i samfunnet er det en
økende trend at folk kjøper og selger narkotika over
Internett. Kriminelle utnytter mulighetene som
ligger i Internett og apper, for å nå både det eksisterende markedet og nye grupper. I tillegg benytter
de teknologien knyttet til det mørke nettet for å
bevare anonymiteten sin og utføre den kriminelle
virksomheten uforstyrret.54

53 91 000 pr. 01.01.15.
54 EMCDDA. 2015. European Drug Report. Trends and Developments, s. 14.

Politidistrikter over hele landet rapporterer om at
bruken av Internett til kjøp og salg av narkotika er
et økende problem. I mange tilfeller er det snakk om
små mengder per forsendelse, noe som tyder på at
narkotikaen er ment til eget bruk. Ifølge beslagene
som er gjort, dreier det seg om tradisjonelle stoffer
som cannabis, amfetamin og LSD, men også NPS og
syntetiske stoffer.
Både kjøpere og selgere av narkotika på markedsplasser på Internett befinner seg i Norge. Det er
sannsynligvis en oppfatning om at handel innenlands reduserer oppdagelsesrisikoen, og dermed
fremstår dette som attraktivt for norske kjøpere.
Markedsplasser på det mørke nettet brukes til kjøp
og salg av narkotika i tillegg til smuglervarer, våpen
og kriminelle tjenester som drap etc. Anonym betaling med elektroniske valutaer som bitcoin kan også
ha bidratt til at kriminelle i større grad benytter
markedsplasser på det åpne nettet, siden denne
betalingsformen ivaretar mye av anonymitetsbehovet til både selger/avsender og kjøper/mottaker.
Prisene på narkotika som selges over Internett, er
ofte litt høyere enn gateprisene, slik at selgerne og
distributørene skal få sin fortjeneste. Profitten fra
salg i elektronisk valuta kan veksles inn i annen
valuta på markedsplasser på Internett. Det finnes
også tjenester som spesialiserer seg på hvitvasking
av elektronisk valuta.
Aktører som selger narkotika over Internett, har
gjerne høy kompetanse på datasikkerhet, men de
er atskillig mindre profesjonelle når det kommer til
den ikke-virtuelle, fysiske sikkerheten. Eksempelvis
brukes anonymiserings- og krypteringstjenester
på nett i utstrakt grad, mens narkotikaen lagres i
private boliger og distribueres gjennom ordinær
postgang, uten nevneverdige sikkerhetstiltak.
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Datakriminalitet

D

efinisjonen av datakriminalitet er todelt.
Den første delen gjelder kriminalitet rettet
mot datasystemer og den andre kriminalitet
utført med bruk av data eller datasystemer som sentrale redskaper. At noen typer kjent datakriminalitet
ikke nevnes her, betyr ikke nødvendigvis at de ikke
forekommer i Norge. Årsaken er gjerne at politiet
ikke besitter tilstrekkelig informasjon fra egne
kilder til å kunne foreta analyser.
De følgende avsnittene tar for seg trender for vanlige
teknikker brukt for å utføre datakriminalitet,
uavhengig av hensikten med kriminaliteten.

Utsendelse av falske e-poster (phishing)
Phishing fortsetter å være en populær måte å
muliggjøre datakriminalitet på. I noen tilfeller blir
e-postene sendt ut til et stort antall tilfeldig utvalgte
personer, uten at budskapet er spesielt rettet mot
mottakeren. E-postene har gjerne en vedlagt fil
eller en hyperlenke til enten en fil eller et nettsted.
Disse filene eller nettstedene kan videre utnytte
sårbarheter i programvare offeret har installert
på datamaskinen sin, eller lure offeret til selv å
installere løsepengevirus, gjerne maskert i annen
programvare, for eksempel spill.

I andre tilfeller vet vi at e-postene er spesielt
tilpasset en spesifikk type mottakere, for eksempel
bedriftskunder i en bank. Disse e-postene blir
konstruert slik at mottakeren blir lurt til å tro at
e-posten kommer fra banken selv. Denne typen
e-post blir brukt i forbindelse med nettbankbedragerier, der offeret blir lurt til å oppgi
påloggingsinformasjon.

Utnyttelse av sårbarheter i programvare
Det fortsetter å dukke opp sikkerhetsfeil i programvare installert på datamaskinene til vanlige brukere.
Disse sikkerhetsfeilene kan gjøre det mulig for
angripere å utføre uønskede handlinger på datamaskinen. Angrepene skjer ved at offeret lures til å
klikke på en hyperlenke som peker til nettsiden som
inneholder de skadelige dataene, eller ved at de
skadelige dataene distribueres i reklamenettverk.
Hva angriperen velger å gjøre når en slik sårbarhet
først er utnyttet, varierer, men i det siste har vi sett
en kraftig oppblomstring av tilfeller der angriperen 
har installert løsepengevirus på ofrenes datamaskiner.
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Uautorisert tilgang til datasystemer
Mye av datakriminaliteten som blir avdekket i
Norge, dreier seg om at uvedkommende misbruker
tilgang til datamaskiner. Dette dreier seg for
eksempel om angripere som via en trojaner eller
en sårbarhet får installert løsepengevirus eller
skadevare som manipulerer innholdet i ofrenes
nettbank, angripere som selv logger seg på ofrenes
nettbank med stjålet påloggingsinformasjon, eller
utro ansatte som misbruker fysisk tilgang til for
eksempel bestillingssystemer for å stjele kunders
betalingsinformasjon.

Misbruk av legitim tilgang til datasystemer
Tjenestenektangrep (Denial of Service, DoS)
fortsetter å være en utfordring i Norge, og flere
offentlige og private organisasjoner har gjennom
året vært utsatt for slike angrep. Konsekvensene
det meldes om, dreier seg i hovedsak om økonomiske tap som følge av ekstraarbeid. Ved slike
angrep misbrukes legitim tilgang til ressurser, for
eksempel nettsider. Angriperen kan finne frem til
deler av nettsiden som er spesielt ressurskrevende
å levere, for deretter å oppsøke denne siden i et
svært hyppig tempo. Dette gjøres gjerne via et
nettverk av datamaskiner som angriperen betaler
for å benytte. Maskinene er gjerne eid av vanlige
Internett-brukere som er uvitende om hva datamaskinene deres brukes til. Det har også vært
tilfeller hvor enkeltpersoner eller grupper har brukt
trusler om tjenestenektangrep som utpressingsmiddel mot mindre bedrifter.

Bruk av Internett
til å begå straffbare handlinger
Internett gir kriminelle aktører tilgang til flere ofre
og kunder for eksisterende kriminalitetsformer,
samtidig som det dukker opp nye kriminalitetsformer som ikke ville vært mulig uten teknologien.
Metoder utviklet for å sikre personvernet reduserer
sannsynligheten for å bli identifisert og straffeforfulgt.

Mørke nett (darknets) som Tor55 fortsetter å være
en arena for å diskutere, avertere for og gjennomføre kriminelle handlinger. Andre sosiale medier og
kommunikasjonstjenester på nett er også mye brukt.
Tjenester der meldinger distribueres med tilfeldige
Internett-adresser og slettes automatisk etter at de
har blitt lest, ser ut til å bli mer utbredt i Norge.
Elektronisk valuta, spesielt bitcoin, er mye brukt
som betalingsform ved utpressing hvor kommunikasjonen foregår via Internett. Denne typen valuta
gjør det enklere å gjennomføre anonyme transaksjoner. Elektronisk valuta brukes også til å betale for
kriminelle tjenester og for i utgangspunktet lovlige
tjenester, for eksempel anonym leie av virtuelle
datamaskiner.

Nettbankbedragerier utføres mot
bedriftskunder med real-time phishing
Etter en topp rundt 2012 har det vært et dalende
antall vellykkede nettbankbedragerier gjennomført
med programvare installert på ofrenes datamaskiner. Dette har vært spesialtilpasset programvare
som modifiserer innholdet i nettbanken når offeret
logger seg inn. Disse angrepene har det vært mulig
55 Tor (en forkortelse for The Onion Router) er et informasjonssystem beregnet på
å gjøre elektronisk anonymitet mulig (kilde: Wikipedia).
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å stanse på grunn av godt forebyggende arbeid hos
bankene selv. Det er ressurskrevende å utvikle slike
angrep mot nettbanker, så nordmenns endrede
bruk av nettbank, med nettbrett, smarttelefoner og
datamaskiner, kan ha gjort angrepsformen mindre
attraktiv.
Det siste året har det derimot vært en oppblomstring
av en annen teknikk for å gjennomføre nettbankbedragerier. I stedet for at det benyttes spesiell
programvare, blir offeret lurt til å logge seg inn
på en falsk nettbankside. Her stjeler bedragerne
brukernavn, passord og sikkerhetskode, som de
benytter umiddelbart. Offeret blir lurt til å oppgi
sikkerhetskode på nytt når transaksjonene skal
bekreftes. Denne typen angrep omtales som realtime phishing (nettfisking i sanntid).
Sammen med oppblomstringen av real-time phishing har vi også sett at bankenes bedriftskunder i
økende grad er mål for bedrageriene.

Løsepengevirus
er på fremmarsj i Norge
Løsepengevirus låser ofres datamaskin og krever
at offeret betaler en viss sum for å få tilbake tilgangen. Gjennom første halvdel av 2015 så vi en
økning av slike virus hos norske bedrifter og privatpersoner. I flere tilfeller ble skadevaren som
låste datasystemene, sendt til ofrene som vedlegg
til e-post. Det er grunn til å tro at sårbarheter i
nettlesere og nettleserutvidelser også brukes til
spredning.
56

56 Noen typer løsepengevirus (ransomware på engelsk) er politivirus og
kryptovirus.

I økende grad forlanger utpresserne å motta betalingen i elektronisk valuta (bitcoin), noe som gjør
betalingene vanskelige å spore.
I flere tilfeller har bedriftene hatt gode rutiner for
sikkerhetskopiering (backup), som har gjort at
konsekvensene av angrepene har blitt langt mindre
enn de kunne vært.
Det er flere land som rapporterer om denne typen
datakriminalitet, og det er ikke noe som tyder på
at Norge er spesielt utsatt.

Tjenestenektangrep (DoS)
er en vedvarende utfordring
Angrep mot datasystemer, for eksempel en nettside,
som har til hensikt å hindre andre i å benytte det,
fortsetter å være en utfordring i Norge. I de fleste
tilfellene er det nordmenn som angriper norske
tjenester, men vi ser også at utenlandske grupper
bruker trusler om tjenestenektangrep som utpressingsmiddel mot norske bedrifter.
Flere av angrepene blir gjennomført med det som
kalles booter-tjenester, der angriperen betaler for å
benytte et nettverk av datamaskiner til å gjennomføre et kortvarig angrep.
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Organisert vinningskriminalitet

V

inningskriminalitet rammer bredt og har
omfattende konsekvenser for privatpersoner
og næringsliv.57 En del av vinningskriminaliteten vurderes som spesielt alvorlig på grunn av
omfattende og/eller alvorlige konsekvenser. Denne
rapporten fokuserer spesielt på grove tyverier fra
boliger utført som «raid»58, ran av finansinstitusjoner
og forretninger med særlig kostbare varer, og bedragerier av eldre personer.
Sammenlignet med mange andre typer organisert
kriminalitet krever utøvelse av vinningskriminalitet
i mindre grad at de kriminelle aktørene har etablert
stedbundne strukturer lokalt. Det er imidlertid en
stor fordel å ha tilgang til lokale tilretteleggere som
kan bistå med spesifikke tjenester, for eksempel
innlosjering/forpleining eller utvelgelse av mål.
Behovet for denne typen bistand øker jo mer kompleks kriminaliteten blir.
Organiserte ran av finansinstitusjoner har de siste
årene fremstått som en marginal utfordring i Norge.
Siden 2012 har det blitt anmeldt åtte bankran i
Norge. I sju av disse har gjerningspersonene vært
57 55 % av alle registrerte forbrytelser i 2014 var kategorisert som vinning (kilde:
POD. 2014. Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2014 – kommenterte
STRASAK-tall).
58 Med raid mener vi tilfeller hvor samme gjerningsperson(er) utfører tre eller flere
tyverier i løpet av en begrenset tidsperiode.

kjent og blitt pågrepet. I ett tilfelle er ennå ingen
pågrepet. Ranene har for det meste blitt gjennomført av enkeltpersoner, og det er lite eller ingenting
som tyder på at gjerningspersonene i særlig grad
har planlagt ranene eller grundig vurdert muligheten for å lykkes. Det har ikke forekommet ran av
pengetransporter som kan knyttes til organisert
virksomhet, siden 2011.
Med stadig bedre sikringstiltak og mindre tilgang til
kontanter i bankene kreves det mer for å gjennomføre
vellykkede ran. Det er mulig at de organiserte miljøene velger andre typer mål for å unngå at verdiene
er fysisk sikret. Dette kan være forretninger med
særlig kostbare varer eller andre virksomheter som
håndterer kontanter og hvor den fysiske sikringen er
mer varierende, for eksempel bank og post i butikk.
Det er også mulig at enkelte vil dreie virksomheten
mot «myke» mål i form av personer som kan skaffe
tilgang til verdiene, og som enten rammes direkte
eller indirekte gjennom trusler mot sine nærmeste.
Det vil til enhver tid finnes en trussel fra ukjente
utenlandske ransaktører som opererer uten hjelp
fra lokale tilretteleggere eller annen tilknytning
til Norge. Denne typen kriminalitet vil ofte være
vanskelig å forutse. Ran av finansinstitusjoner er
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kompleks kriminalitet hvor et vellykket resultat i
stor grad vil være avhengig av god lokalkunnskap.
Derfor vurderes denne trusselen som mye lavere for
banker og verditransporter enn for mål med mindre
grad av sikring (som gullsmeder og urmakerforretninger).
De siste ti årene har det vært store variasjoner i det
totale omfanget av grove tyverier fra villa. Årene
2008–2010 representerte et spesielt høyt nivå; i
toppåret 2009 ble det anmeldt 6129 saker. De siste
fire årene har nivået vært det laveste i tiårsperioden,
og antallet grove tyverier fra villa har ikke overskredet 4000 noen av årene.

Grove tyverier fra bolig utført som
raid er fortsatt en betydelig utfordring
På tross av reduksjonen i grove tyverier fra villa
er det fortsatt et relativt stort omfang av saker.
Flere distrikter opplever fortsatt utfordringer
knyttet til raid. Politidistriktene peker på ulike
årsaker. Telemark politidistrikt viser til sin spredte
villabebyggelse og trafikale gjennomfartsårer. Politidistriktene Agder, Asker og Bærum og Haugaland
og Sunnhordland viser til spesifikke raid utført av
tilreisende vinningskriminelle. Rogaland politidistrikt rapporterer om konkrete tilretteleggere som
hjelper tilreisende kriminelle. Alle disse årsakene
har sammenheng med tilreisende vinningskriminelle og sannsynliggjør at denne typen aktører står
for en stor del av kriminaliteten på dette området.
Mange av ofrene opplever det sannsynligvis som
svært belastende og integritetskrenkende at gjerningspersonene tar seg inn i deres private hjem. Vi
kan anta at denne typen kriminalitet har mer omfattende konsekvenser for tryggheten og mental helse
enn mange andre typer vinningskriminalitet.

Svenske organiserte
ransmiljøer er fortsatt en trussel
Trusselbildet i Norge påvirkes av situasjonen i Sverige,
hvor de opplever langt mer omfattende utfordringer
knyttet til ran, spesielt av verditransporter, enn i
Norge. Flere hendelser de siste årene har tydelig vist
at det finnes aktører som jobber målrettet med ran,
og som har evne og vilje til å gjennomføre anslag
som innebærer betydelig bruk av vold. Tidligere
hendelser har vist at svenske aktører har vurdert
Norge som et aktuelt nedslagsfelt for sin aktivitet.
Enkelte svenske miljøer har sannsynligvis fortsatt
evne og vilje til å gjennomføre ran i Norge.

Flere bedragerier
rettes mot eldre personer
Personer over 70 år er å regne som spesielt sårbare.
I møte med kriminalitet vil de ofte ha færre handlingsalternativer enn andre grupper av ofre. Totalt sett
har omfanget av anmeldte ran mot eldre blitt betydelig
redusert de siste fem årene, mens omfanget av
bedragerier har økt.
Kriminaliteten foregår som regel ved at kriminelle
aktører oppsøker aktuelle ofre, enten hjemme hos
dem, i institusjoner eller i det offentlige rom, under
påskudd av at de ønsker å hjelpe dem eller tilby
dem tjenester eller selv trenger hjelp.
Kriminalitet i det private rom: Aktuelle modi er
blant annet å tilby helsetjenester, reparasjon av
TV-utstyr eller salg av tepper. I forbindelse med
at de kriminelle aktørene tilsynelatende utfører
tjenester eller får hjelp, skaffer de seg tilgang til
ofrenes kontanter eller bank-/kredittkort. Ofrene
har ofte ikke tilstrekkelig kompetanse eller
dømmekraft til å avsløre gjerningspersonenes
egentlige hensikt.
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Kriminalitet i det offentlige rom: Aktuelle modi
er blant annet salg eller bytte av gull, veksling,
tyveri av lommebøker i butikk eller PIN-kodesnapping.
Det forekommer hendelser der kriminaliteten
begynner som et bedrageri eller tyveri, men så
utvikler seg til å bli et ran (som regel utilsiktet fra
gjerningspersonens side) i form av at fornærmede
for eksempel blir holdt fast. Dette har kun skjedd
noen få ganger det siste året.

Aktører med erfaring fra organisert
ransmiljø pågrepet for planlegging
av ran og drap
Det norske miljøet som tidligere ble kalt «ransmiljøet
på Østlandet», har vært satt ut av spill siden rettssaken i etterkant av ranet av NOKAS’ tellesentral i
Stavanger i 2004. Tilnærmet alle aktørene som var
involvert, har nå sluppet fri fra soning.
Politiaksjoner i juli og august 2015 har ført til pågripelse av til sammen fjorten personer knyttet til
narkotikakriminalitet, samt planlegging av ran og
drap. Blant de pågrepne er det personer som var
involvert i NOKAS-ranet, med tilknytning til 1 %
MC-miljøet og andre kjente organiserte kriminelle
miljøer.
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Seksuallovbrudd

S

eksuallovbrudd kan bestå både av fysiske
overgrep og overgrep som ikke involverer
fysisk kontakt. Eksempler på de fysiske overgrepene er seksuell omgang/handling med barn og
voldtekt. Ikke-fysiske overgrep kan for eksempel
være nedlasting og/eller distribusjon av bilder eller
filmer som dokumenterer seksuelle overgrep mot
barn. Et annet eksempel er når barn forledes til å
begå seksuelle handlinger med seg selv, og dette
filmes og deles. Dette materialet kan deretter benyttes
til å lure/true til seg ytterligere bilder eller filmer
eller andre seksuelle tjenester. Et tredje eksempel
er blotting, som politiet ser kan være en forløper til
fysiske overgrep mot barn eller voksne.

og behov for maktutøvelse og dominans;59 i noen
tilfeller bærer overgrepene preg av betydelig vold.
For noen kan profitt også være en motivasjon, for
eksempel når seksualisert materiale brukes i økonomisk motivert utpressing. Felles for personer
som begår seksuelle overgrep generelt, og mot barn
spesielt, er at de skaffer seg tilgang til potensielle
ofre, ved å få egne barn, ved arbeid eller gjennom
frivillige verv.
Mange personer som har en seksuell preferanse for
barn, søker seg til fellesskap på Internett, hvor det
er mulig å opptre anonymt.60 Andre, såkalte transnasjonale seksualforbrytere, reiser til utlandet, eller
bosetter seg der, for å begå seksuelle overgrep.

Personer som begår seksuelle overgrep, er en uensartet gruppe. Selv om de aller fleste overgripere er
menn, begår også kvinner svært alvorlige overgrep.
Alderen varierer fra helt unge til eldre mennesker.
Relasjonen til ofrene varierer, men vi vet at familiemedlemmer og nære voksenpersoner er overrepresentert. Mens noen begår seksuelle overgrep
mot sine nærmeste, venner eller bekjente, forgriper
andre seg på personer de har ansvar for i profesjonell
sammenheng, eller helt ukjente personer.

I de fleste tilfeller begås seksuallovbrudd av enkeltpersoner, men det avdekkes også seksuallovbrudd
hvor overgrepene er begått i fellesskap med andre.
I Norge har det de siste årene blitt avdekket flere
svært alvorlige overgrepssaker hvor det er flere enn
én person som har begått overgrepene. I mange
tilfeller etableres relasjoner mellom overgripere på
Internett, og noen fortsetter kontakten i den virkelige verden.

Også gjerningspersonenes motivasjon varierer.
Vanligst er tilfredsstillelse av egne seksuelle behov

59 Kruse, Strandmoen, Skjørten. 2013. Menn som har begått voldtekt
– en kunnskapsstatus, s. 93.
60 UNODC. 2015. Study on the Effects of New Information Technologies on
the Abuse and Exploitation of Children, s. 27.
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Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ført til gjennomgripende
endringer i samfunnet, også i et globalt perspektiv.
Nye teknologiske muligheter, og allmenngjøringen
av disse, har gitt personer med kriminelle hensikter
nye muligheter i utførelsen av kriminalitet. Dette
gjelder ikke minst for seksuallovbrudd.

Et bredt spekter av handlingsmønstre
preger festrelaterte voldtekter
I rapporten Voldtektssituasjonen 2014 konkluderer
Kripos med at nesten halvparten av alle anmeldte
voldtekter i Norge skjer i forbindelse med fest, at
halvparten av de anmeldte gjerningspersonene er
menn under 25 år, og at nesten en fjerdedel av de
fornærmede er kvinner under 21 år. Majoriteten
av de festrelaterte voldtektene skjer mellom mennesker som kjenner hverandre fra før, om enn i
varierende grad.61
Festrelaterte voldtekter er imidlertid ikke en ensartet gruppe hendelser, idet graden av vold og
overraskelsesmoment i noen tilfeller kan gjøre at
de grenser opp mot det vi kaller overfallsvoldtekt.
I forbindelse med russefeiringen 2015 ble det utført
flere voldtekter med en så stor grad av overraskelse,
truende atferd og vold at de kan kategoriseres som
overfallsvoldtekter. Andre utypiske trekk ved disse
i utgangspunktet festrelaterte voldtektene var at
flere av dem ble begått av flere gjerningspersoner i
fellesskap, og med lite eller ingen kontakt mellom
fornærmede og gjerningspersoner i forkant. I de
fleste tilfellene var fornærmede i mindre grad beruset.
En stor andel av voldtektene som begås i Norge,
skjer altså i forbindelse med fest, men det er likevel
et bredt spekter av handlingsmønstre i disse voldtektene. I noen saker er det en «flørtefase» i forkant
av voldtekten, mens i andre saker er det ingen kontakt
61 Kripos. 2015. Voldtektssituasjonen 2014.

mellom fornærmede og gjerningspersonen før overgrepet. Uavhengig av hvilken kategori en voldtekt
blir plassert i, utgjør fest en arena hvor alvorlige seksuelle overgrep som voldtekt skjer i betydelig grad.

En betydelig andel personer som
besitter og deler overgrepsmateriale,
begår også fysiske overgrep
En betydelig andel av seksualforbrytere begår
fysiske overgrep i tillegg til å ta del i seksuell utnytting av barn via Internett.62 I Norge ser vi at flere
alvorlige overgrepssaker har sitt utspring i saker
som har omhandlet besittelse/distribusjon av
overgrepsmateriale.63 Tilsvarende avdekkes overgrepsmateriale i mange tilfeller hos personer som
i utgangspunktet er pågrepet for fysiske seksuelle
overgrep.
Personer med overgrepsmateriale på Internett,
opptrer gjerne anonymt på mørke nett (darknets).64
Her kan de etablere fellesskap med andre med
samme legning, og gjennom nettverksbygging og
deling av fantasier normalisere og rettferdiggjøre
seksuelle overgrep mot barn. På noen av tjenestene
som finnes på mørke nett, er produksjon og opplasting
av nytt overgrepsmateriale et av inngangskriteriene
og en forutsetning for medlemskap. På noen nettsider
er det for eksempel et krav om at brukerne må legge
ut egne bilder eller filmer av overgrep hver måned
for fortsatt å ha tilgang. Ifølge UNODC inneholder
overgrepsfiler i økende grad bilder av små barn,
eller babyer, og i en undersøkelse fremkommer det
at om lag én av fem personer som er i besittelse av

62 UNODC. 2015. Study on the Effects of New Information Technologies on the
Abuse and Exploitation of Children, s. 29.
63 Tall fra politiets registre viser at over 30 % av personene som var registrert som
mistenkt, siktet eller domfelt i en sak som innbefatter besittelse av overgrepsmateriale, også var registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i en sak som
omhandler fysiske overgrep.
64 The Onion Router (Tor) er et av de mest brukte anonymitetsnettverkene knyttet
til deling av bilder og film der barn blir seksuelt misbrukt, og utgjør en hovedtrussel.
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overgrepsmateriale, har bilder av barn under tre år.65
Ofrene som er avbildet i overgrepsmateriale, er av
begge kjønn og i ulike aldre, men ifølge Internet
Watch Foundation er et overveiende flertall av
ofrene jenter (80 %) og barn under ti år (80 %).
Omtrent 4 % av ofrene er under to år, og omtrent
halvparten er utsatt for alvorlige seksuelle krenkelser og overgrep.66
I Norge vil det ukentlig være et hundretalls sporbare, norske IP-adresser som er i besittelse av
og distribuerer overgrepsmateriale, og politiet
mottar et økende antall anmeldelser av slike saker.
I 2013/2014 gjennomførte politiet en aksjon mot
fildelere i Norge, der 99 saker ble etterforsket.
Antallet norske IP-adresser som distribuerte overgrepsmateriale, ble halvert i tiden etter dette, men
har siden økt betydelig. Etterforskning av besittelse/
distribusjon av overgrepsmateriale øker også muligheten til å avsløre fysiske overgrep.

Sårbare personer blir utsatt for
seksuelle overgrep på offentlige
institusjoner
En rekke anmeldelser for seksuelle overgrep gjelder
personer som mistenkes for å ha begått seksuelle
overgrep gjennom å misbruke sin stilling ved en
institusjon. Eksempler på slike institusjoner kan
være barnehager, skoler, skolefritidsordninger,
pleiehjem for eldre, ulike behandlingsinstitusjoner
innenfor psykiatri eller boenheter for personer med
nedsatt funksjonsevne. Disse overgriperne utnytter
sitt tillitsforhold til personer som er spesielt sårbare,
og som gjerne står i et avhengighetsforhold til sin
overgriper.

65 UNODC. 2015. Study on the Effects of New Information Technologies on the
Abuse and Exploitation of Children, s. 25. Her vises det til tall fra Internet Watch
Foundation og National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
2005. Child Pornography Possessors Arrested in Internet-Related Crimes:
Findings for the National Juvenile Online Victimization Study.
66 https://www.iwf.org.uk/resources/trends.

Årsaken til sårbarheten kan ligge i alder, helsetilstand
eller at de på grunn av ulike grader av funksjonsnedsettelse har mindre evne til å uttrykke seg.
I noen tilfeller kan personer med utviklingshemninger godta grader av seksuell utnyttelse, i det de
anser for å være et «kjærlighetsforhold».67 Dette
kan også gjelde personer som får ulike former for
behandling innenfor psykisk helsevern.
Ifølge Helsetilsynets årsrapport for 2014 har antallet
helseansatte som har fått tilbakekalt sin autorisasjon
på grunn av seksuell utnytting av pasienter, økt de
tre siste årene. I 2014 gjaldt dette 18 personer, mot
6 i 2013 og 4 i 2012.68

Potensielle overgripere oppretter
mange profiler for å få kontakt med
barn på Internett
Noen personer kontakter mindreårige på Internett
med den hensikt å etablere en relasjon som forberedelse og introduksjon til et fysisk seksuelt forhold.
Slike prosesser blir også omtalt som barnelokking69.
Personen utgir seg gjerne for å være jevnaldrende
med barnet. Noen lager seg flere forskjellige profiler
og bruker disse samtidig i kommunikasjon med ett
eller flere barn. Kommunikasjonen skjer gjerne på
sosiale arenaer på Internett som er utviklet for barn.
Ifølge prosjektet EU Kids Online er norske barn på
topp i Europa med hensyn til å ha tilgang til Internett gjennom håndholdt teknologi. EU Kids Online
viser også at 34 % av de norske barna svarer at de
har sett seksualiserte bilder på nettet det siste året.70

67 Eggen, Fjeld, Malmo, Zachariassen. 2014. Utviklingshemning og seksuelle
overgrep, s. 18.
68 Statens helsetilsyn. 2015. Årsrapport 2014, s. 38.
69 Barnelokking (grooming på engelsk) er en metode der en overgriper manipulerer barn inn i en situasjon som muliggjør seksuelle overgrep eller utpressing.
70 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 2013. Barndommen
kommer ikke i reprise, s. 73.
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Barnelokking kan deles i tre faser. I den første og
innledende fasen opprettes kontakt med barnet.
I den andre fasen, en «ikke-berørende fase», kan
barnet for eksempel bli manipulert til å sende bilder
eller filmer av seg selv. I denne fasen avtales det
også et møte. I den tredje og siste fasen finner møtet
og et eventuelt fysisk overgrep sted. Det er sannsynlig
at overgripere innleder slike prosesser i et langt
større omfang enn det som er registrert.
Dersom fornærmede er under 16 år, rammes denne
typen overgrep av straffeloven § 306. For å bli dømt
etter denne paragrafen foreligger det et krav om at
gjerningspersonen er eller har vært på møtestedet,
og at det har foreligget et forsett om å begå et seksuelt
overgrep.

avbildede å vite at «alle» har tilgang til bildene, og
at det er vanskelig å fjerne dem fra Internett. Muligheten for å finne seksualiserte bilder og filmer på
Internett som kan misbrukes, blir stadig større. Det
har over tid utviklet seg en økende grad av aksept
for å ta utfordrende seksualiserte bilder eller filmer
av seg selv, for deretter å distribuere dem til andre
ved hjelp av mobiltelefoner og/eller Internett.74 I en
undersøkelse utført av Medietilsynet oppgir 7 % av
barn i alderen 13–16 år at de har sendt nakenbilder
av seg selv via mobil eller Internett.75

Antall hendelser med seksuell
utpressing på Internett øker

Den andre måten utpresseren kan fremskaffe materiale på, er ved å manipulere noen til å vise seg
avkledt eller utføre seksuelle handlinger foran et
nettkamera. Slike forhold kan rammes av alvorlige
straffebud, som voldtektsbestemmelsen. Politiet vet
fra tidligere saker at gjerningspersoner som benytter
denne modusen, kan utnytte et stort antall ofre, ofte
mange titalls i samme periode.

Seksuell utpressing på Internett innebærer bruk av
seksualiserte bilder eller filmer til å presse den som
er avbildet, enten for penger, til å sende flere bilder
eller filmer eller til å utføre seksuelle handlinger.
Slik form for utpressing utføres av enkeltpersoner
så vel som av mer profesjonelle aktører. Det økonomiske utbyttet kan være meget stort.71 Utpressing
på nett rammer ikke utelukkende unge mennesker;
også voksne personer blir utsatt for denne typen
kriminalitet.

Gjerningspersonenes motivasjon for å drive denne
typen utpressing er ofte av seksuell karakter, men i
stadig økende grad registrerer politiet at motivasjonen
utelukkende er økonomisk profitt. Det siste året er
det registrert flere hendelser med seksuell utpressing
i Norge, men det reelle omfanget er ukjent. Det er
grunn til å tro at det i fremtiden vil være et betydelig
antall norske ofre som utpresses ved bruk av seksualisert materiale.

Utpresseren kan ha fremskaffet det seksualiserte
materialet på to måter. Én mulighet er at han/hun
har funnet materialet på Internett.72 I dette tilfellet
er bildene helt lovlig produsert, men de blir funnet
og senere brukt til utpressing av personen som er
avbildet.73 Det kan være svært belastende for den
71 European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online. 2014.
72 I en rapport fra UNODC (2015) henvises det til tall fra Internet Watch Foundation
som sier at opptil 88 % av egenprodusert materiale som ligger på Internett, har
blitt stjålet fra dets opprinnelige plassering og lastet opp et annet sted uten
tillatelse fra den opprinnelige produsenten av bildene.
73 European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online. 2014.

Norske seksualforbrytere reiser til
land med lav oppdagelsesrisiko for
å begå seksuelle overgrep mot barn
Transnasjonale seksualforbrytere er overgripere
som helt eller delvis bor i sitt eget land, men som
reiser, eller delvis flytter, til andre land for å begå
74 Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet. 2013. Barndommen
kommer ikke i reprise, s. 74.
75 Medietilsynet 2014. Barn og medier. Barn og unges (9–16 år) bruk og opplevelser av medier, s. 11.
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seksuelle overgrep der. Disse seksualforbryterne
drar gjerne til land og områder hvor det er lite kontroll og minimal mulighet for å komme i politiets
søkelys. Ofrene kan være barn som har svært få ressurser, for eksempel fordi de er hjemløse, befinner
seg på barnehjem eller blir solgt av sine egne foreldre eller andre omsorgspersoner. I andre land er
det avdekket tilfeller hvor transnasjonale seksualforbrytere har begått grove seksuelle overgrep mot
barn ned i spedbarnsalderen. I noen tilfeller er barn
også blitt drept. Transnasjonale seksualforbrytere
organiserer ofte virksomheten sin i lukkede kanaler
på Internett.76
Det er sannsynlig at flere norske statsborgere som er
dømt for seksualforbrytelser i Norge, vil fortsette å
begå overgrep mot barn i landene de befinner seg i.
Noen av disse kan også gjøre seg skyldig i menneskehandel.77

Strømming av seksuelle overgrep
over Internett utgjør en økende trussel
Bestilling og strømming av seksuelle overgrep på
Internett utgjør en stadig økende trussel. Denne
kriminaliteten utføres gjerne av kriminelle nettverk

76 UNODC. 2015. Study on the Effects of New Information Technologies on the
Abuse and Exploitation of Children, s. 16.
77 Flere nordmenn er dømt for å ha reist til utlandet for å kjøpe og omsette seksuelle tjenester fra barn.

som kontrollerer tilgang til barn som enten er hjemløse, eller som selges av sine foreldre.
Personer i andre land kan så se direkteoverførte
overgrep på nett mot betaling. Overgrepene kan
være vanskelige å spore, da de normalt ikke lagres
og/eller foregår via kryptering som gjør sporing
vanskelig.
I 2014 avdekket britisk, amerikansk og australsk
politi et organisert nettverk bestående av personer
fra en rekke land. Nettverket hadde sørget for at
overgrep mot barn på Filippinene hadde blitt filmet
og direkteoverført over Internett. 29 personer fra en
rekke land ble arrestert. Etterforskningen avdekket
at totalt over 37 500 pund skal ha blitt betalt for
strømmingen.78 Strømming av seksuelle overgrep
på Internett skjer også til Norge. I 2013 ble en norsk
statsborger dømt for overtredelse av straffeloven §
195 etter å ha gitt instruksjoner om overgrep via et
nettsteds chattekanal og sett på de seksuelle overgrepene som ble filmet med nettkamera.79
Det er meget sannsynlig at strømming av seksuelle
overgrep over Internett skjer i et langt større omfang
enn hva som er kjent i dag, og det er forventet å øke
i fremtiden.

78 European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online. 2014.
79 Dom i Hålogaland lagmannsrett. Avsagt 17.10.2013. 13-103134AST-HALO.
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