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1 Hva er arbeidsmarkedskriminalitet? 
 

1.1 Definisjonen til Kripos. 

Arbeidsmarkedskriminalitet er vanskelig å definere.  Det er et sammensatt problem som inntar 

i seg ulike lovbrudd og slik spiller på tvers av ulike lover i det norske samfunnet.  I dette 

grensesnittet må en definisjon innta i seg den glidende overgangen det er eksempelvis mellom 

brudd på arbeidsmiljøloven, via allmenngjøringsloven til brudd på utlendingsloven, skattelov, 

merverdiavgift, regnskapsloven og straffeloven sine bestemmelser.  (Alle de forannevnte her-

etter forkortet aml, almgjl, utll, skl, mval og strl.) 

Kripos1 fikk våren 2014 beskjed av Politidirektoratet å lage en situasjonsbeskrivelse av ar-

beidsmarkedskriminalitet i Norge. Kripos er et kompetansesenter for norsk politi med hoved-

mål å forebygge og bekjempe organisert og annen alvorlig kriminalitet.  Arbeidsgruppen var 

sammensatt av flere kontrollorgan. De leverte rapporten oktober 20142, heretter forkortet 

Siamkrim. Jeg velger å bruk den definisjonen gruppa falt ned på, men vil knytte kommentarer 

til den under punkt fire i oppgaven: 

«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». 

Arbeidsmarkedskriminalitet er et dynamisk begrep som vil endres i takt med de kriminelles 

oppfinnsomhet.    

                                                 
1 https://www.politi.no/kripos/om_kripos/fag_og_ansvarsomrader/Tema_139.xhtml 
2 «Situasjonsbeskrivelse 2014 arbeidsmarkedskriminalitet i Norge» 
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2 Arbeidsmarkedskriminalitet i historisk 
perspektiv. 

 

1.1 Lov av 27 juni 1892 
Arbeidervernregler har historisk sett vært sikkerhetslovgivning som har hatt som formål å 

verne arbeiderne mot profitthungrige arbeidsgivere.  Grunnlaget for vår arbeidervernlovgiv-

ning ble lagt ved lov av 27. juni 1892 om tilsyn med arbeid i fabrikker mv. Den inneholdt 

bestemmelser om forebyggelse av arbeidsulykker og helsefare, særlig vern for kvinner, barn 

og unge arbeidere og om offentlig tilsyn. Men i vel så stor grad hensynet til arbeidsgiver, da 

alle krav inneholdt reservasjonen «saavidt gjørlig», «så vidt mulig» o.l. Loven gjaldt kun for-

hold i industrien3.   

 

1.2 Lov av 19 juni 1936 nr. 8 
Neste milepæl var Lov om arbeidervern av 1936, i kraft fra 1. januar 1937. Loven fikk et stør-

re virkeområde enn tidligere lover og var vår første alminnelige arbeidervernlov. Med få unn-

tak dekket den alle arbeidsforhold til lands og skilte ikke mellom arbeidstyper eller størrelse 

og art av bedrifter. Loven inneholdt på to områder nye bestemmelser av prinsipiell art. Al-

minnelige bestemmelser om vern mot usaklig oppsigelse, dog med preg av kompromissløs-

ninger og bestemmelse om ferie.  Straffen ved overtredelse var bøter. 

2.1 Lov av 7 desember 1956 nr. 2 

Lov om arbeidervern 7 desember 1956 nr. 2 inneholdt en rekke nye bestemmelser blant annet 

om utvidet ansvar for legekontroll, innskjerping av opplæring for å unngå farer i arbeidet, 

herunder unngå farer med stoff og materiale, samt organisert vernearbeid på arbeidsplassen. 

Men arbeidsgiverens alminnelige plikt å sørge for at arbeiderne var vernet mot skade på liv og 

helse - så godt som det etter forholdene lar seg gjøre - ble imidlertid videreført ganske uendret 

fra 1936 loven.   Straffen ved overtredelse var bøter. 

                                                 
3 Lagdommer, Rune Bård Hansen i Lovdata «Fra formalitet til kriminalitet – Om utviklingen av straffansvaret 

etter arbeidsmiljølovgivningen». Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag 2009, s 291-312. 
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2.2 Lov 4 februar 1977 nr. 4 

Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø var et reformarbeid. Den innebar 

en vesentlig utvidelse av arbeidsgivers plikter. Særlig ved den rettslige standarden «et fullt 

forsvarlig arbeidsmiljø», jfr. aml § 7 nr. 1. Det betød en minstestandard som ikke kunne fravi-

kes av økonomiske årsaker, bare praktisk begrenset. Helsestandardene ble satt høyere, og § 12 

gav arbeidstakerorganisasjonene større betydning. I tillegg innførte loven et særlig strengt 

aktsomhetskrav for arbeidsgivere ved arbeid som kan medføre fare for liv eller helse.  Den 

viktigste endringen i straffebruken var nok innføringen av foretaksstraff i § 87.  Endringslov 

20. juni 1991 nr. 66 flyttet hjemmelen til straffeloven4 §§ 48a og 48b. (I ny straffelov §§ 27 

og 285). Lovendringen speilet samfunnsutviklingen. Straffebestemmelsen ble fullstendig om-

arbeidet i forhold til tidligere lovgivning. Straffen ble hevet fra bøter til 1 års fengsel, og inntil 

2 år ved særlig skjerpende omstendigheter.   

2.3 Lov 17. juni 2005 nr. 62  

Lov 17. juni 2005 nr. 62, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. viderefører i 

det vesentligste strafferegelen i 1977 loven. I forarbeidene til loven6 står det igjen at det histo-

riske hensynet til arbeidervern videreføres i den nye arbeidsmiljøloven. Moderniseringen av 

arbeidsmiljøloven fra 1977 skjer med bakgrunn i vesentlige forandringer i arbeidslivet. Likeså 

at Norges tilslutning til EØS-avtalen også har gitt føringer fra EU-retten til norsk rett. Depar-

tementet ser ingen konflikt mellom målet om et godt og velregulert arbeidsmiljø og et dyna-

misk arbeidsmarked. 

Sosial dumping antas starte da Norge signerte EØS-avtalen og åpnet for fri flyt av blant annet 

arbeidskraft.  For å overvåke problemet ble allmenngjøringsloven7 vedtatt.  Den trådde i kraft 

samtidig som Norge signerte EØS-avtalen 1.1.1994.  

2.4 Allmenngjøringsloven. 

                                                 
4 Straffeloven av 22.5.1902 nr. 10 
5 Straffeloven av 20.5.2005 nr. 28 
6 Ot.prp. 49 (2004-2005). Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
7 Allmenngjøringsloven av 6.4.1993 nr. 58 
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Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige 

med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det 

norske arbeidsmarkedet.Loven sikrer gjennomføring av sentrale arbeidsmiljølovbestemmel-

ser.    

Regjeringen oppnevner en tariffnemnd8.  Tariffnemnda tar krav om allmenngjøring av en ta-

riffavtale til behandling og treffer eventuelt et vedtak. Loven oppstiller tre vilkår. Det kan 

treffe vedtak om allmenngjøring dersom det er dokumentert at det faktisk utføres arbeid i 

Norge på lønns- og arbeidsvilkår som samlet sett er dårligere enn det som følger av norske 

tariffavtaler.  Men kun i tilfeller der det kan påvises konkrete eksempler på at problemer av 

betydning er oppstått eller vil oppstå. For det tredje må ikke allmenngjøringsvedtaket gå leng-

er enn nødvendig for å oppnå hensikten med loven. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av vedtaket om all-

menngjøring blir overholdt. Oppdragstaker har solidaransvar og hefter for utbetaling av lønn 

og overtidsbetaling etter allmenngjøringsforskrifter. Leverandører og underleverandører som 

setter ut arbeid eller leier inn arbeidstakere hefter på samme måte. Oppdragsgiver skal påse at 

oppdragstaker etterlever slike plikter. 

    …0… 

Etter mitt syn imøtekommer ikke gjeldende lover behovet for en effektiv bekjempelse av ar-

beidsmarkedskriminalitet.  Til det er lovene for ensidig rettet mot tradisjonell arbeidsmiljø-

kriminalitet.  

  

                                                 
8 Allmenngjøringsloven § 3 
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3 Nærmere begrepsavklaring. 

3.1  Innledning.  

Som nevnt under punkt 1. er det utfordrende å beskrive dette nye kriminalitetsområdet. Med 

utgangspunkt i Siamkrimrapportens forsøk på definisjon vil jeg vise til andre myndigheters 

beskrivelse og vurdere hensiktsmessigheten av de ulike tilnærmingene noe nærmere.  Begre-

pet «sosial dumping» er vesentlig for å forstå det mer vidtfavnende begrepet arbeidsmarkeds-

kriminalitet. 

3.2 Riksadvokatens Rundskriv: 

3.2.1 Rundskriv 1/1999. 

Fra Riksadvokatens rundskriv9 inntas her følgende instruks til politiet om prioriteringer i for-

holdet til fenomenet som senere ble kalt sosial dumping. Begrepet er opplistet i rekkefølge 

sammen med alvorlig krenkelser mot liv- legeme og helbred, grov narkotikaforbrytelse og 

grove trafikklovbrudd. Riksadvokaten:   

«Økonomisk kriminalitet av alvorlig karakter, særlig den som rammer fellesskapet, og 
alvorlig miljøkriminalitet som rammer det indre miljø (arbeidsmiljøet) og det ytre miljø 
(natur og kulturminner)». 

Riksadvokaten skiller her mellom økonomisk kriminalitet mot fellesskapet, og miljøkriminali-

tet som rammer det indre miljø.  Koplingen mellom økonomisk kriminalitet som rammer fel-

leskapet og miljøkriminalitet som rammer det indre miljø (sosial dumping) er fraværende. 

3.2.2 Rundskriv 1/2015. 

Riksadvokatens rundskriv av 9. mars 2015 bruker for første gang begrepet arbeidsmarkeds-

kriminalitet10.  I rundskrivet del V, avsnitt 2 kopler han sammen alvorlig miljøkriminalitet 

som rammer arbeidsmiljø (sosial dumping) og arbeidsmarkedet. Han foretar også en forkla-

ring av hva som menes med arbeidsmarkedskriminalitet. På side 9 står det, 

                                                 
9 Riksadvokatens Rundskriv del II nr. 1/99 – pkt. III 
10 Riksadvokatens Rundskriv del II nr. 1/2015 side 2, avsnitt 7. 
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«…. I 2015 skal det rettes større oppmerksomhet mot bekjempelse av 
arbeidsmarkedskriminalitet.  Ulovlig bruk av arbeidskraft, menneskehandel, grov sosial 
dumping, tvangsarbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av 
straffbare handlinger i legal virksomhet er ikke sjelden elementer i slik kriminalitet» 

3.3  Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det euro-
peiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).  

Allerede forut for vedtakelsen av EØS-loven ble det søkt presisert hva som menes med «sosi-

al dumping». Se St. prp. nr. 100 (1991-1992).11  

«Med sosial dumping menes i denne sammenheng at utenlandske arbeidstakere utfører 
arbeid på lønns- og arbeidsvilkår som er vesentlig dårligere enn vertslandets. Regjeringen vil 
hindre at EØS-avtalen fører til at utenlandske arbeidstakere kan komme til Norge og utføre 
arbeid på lønns- og arbeidsbetingelser som er vesentlig dårligere enn de norske.» 

3.4 Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og all-
menngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsg ive-
re og innsynsrett for tillitsvalgte mv.). 

Begrepet sosial dumping var født i Norge i forståelsen av ordet arbeidskraftforflytning, Histo-

risk ble det allerede i 1927 diskutert i Folkeforbundet ved The World Economic Forum Con-

ference,12 men da som betegnelse for eksport av varer fra land med lavere standarder når det 

gjelder arbeidsvilkår, til land med høyere lønns- og kostnadsnivåer. Begrepet har ennå ikke 

funnet en klar rettslig betydning.  Regjeringen så et økende problem og foreslo endringer i 

lovverket for odelstinget i Ot. prp. nr. 56 (2006-2007).13  

«Det foreligger ikke eksakte opplysninger om omfanget av problemene med sosial 
dumping.  Det er imidlertid grunn til å tro at arbeids- og tjenesteinnvandringen fortsatt vil 
være betydelig i årene som kommer.  Det er dermed viktig at vi har et godt regelverk og et 
robust kontroll- og sanksjonssystem som ivaretar de seriøse aktørene og sikrer også de 
utenlandske arbeidstakerne skikkelige vilkår på det norske arbeidsmarkedet».  

                                                 
11 St prp.nr. 100 (1991-1992), side 31, pkt. 1.5.5. Samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS). 
12 Arbeidsrett 02/2014, artikkel v/ advokatene Tarjei Thorkildsen og Tor Olav Carlsen 
13 Ot.prp. nr. 56 (2006-2007) pkt. 1.2. 3.4 Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 

(innleie, påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte mv.) 
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3.5 Myndighetstiltak etter EU-utvidelsen i 2004. 

Norske myndigheter har etter EU-utvidelsen i 2004 innført en rekke tiltak for å motarbeide 

sosial dumping. I St.meld.nr. nr. 2 (2005-2006) om revidert nasjonalbudsjett for 2006 ble det 

blant annet åpnet for at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kunne gi pålegg og anvende 

tvangsmulkt og stanse virksomhet i kraft av allmenngjøringsloven og utlendingsloven. Det ble 

fokusert på at utenlandsk arbeidskraft ble definert som selvstendige oppdragsgivere for å unn-

gå norske lønns- og arbeidsvilkår. Enn videre forskriftsmessig bruk av ID-kort i bygge-

næringen14 og større ansvar til byggherren15. Bedre kommunikasjon og samordning mellom 

statlige etater i hele landet. Også med politiet. Opplisting av tiltakene her er ikke uttømmende. 

På tross av tiltakene og fokuset kan man anta at problemet var økende.  Med bakgrunn i utta-

lelser fra Arbeidsdepartementet ble det nemlig utferdiget en ny handlingsplan mot sosial 

dumping høsten 2009. Her ble innført: ID-kort i renholdsbransjen. Krav om informasjon og 

veiledning om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.16 Ny § 13 i allmenngjøringsloven17 om 

innføring av solidaransvar for oppdragsgivere.  

3.6 Domstolens rettsskapende virksomhet 

I RT 2010 s. 1118 punkt 13 avga Høyesterett en fremtidsrettet uttalelse relatert til ulovlig bruk 

av arbeidskraft og sosial dumping. Saken gjaldt straffutmåling for bruk av arbeidskraft fra 

utlending som manglet arbeidstillatelse, jfr. utlendingsloven 1988 § 47, annet ledd, bokstav a.  

«Ulovlig innvandring og ulovlig bruk av arbeidskraft henger ofte sammen, slik som i forelig-

gende sak, og har et stort potensiale for annen kriminalitet, herunder økonomisk kriminalitet i 

vid forstand» 

3.7 Etablering av arbeidsmarkedskriminalitet. 

Dommen bærer i seg en dypere forståelse da den setter problemet i et framtidig perspektiv og 

inntar betraktning om potensiale for annen kriminalitet i vid forstand. Senere stortingspropo-

sisjoner synes å bygge resonnement rundt uttalelsen. 

                                                 
14 Forskrift 30 mars 2007 nr. 366 om id-kort på byggeplasser. 
15 Byggeforskriftene av 3.8.2009 nr. 1028. 
16 Forskrift av 22.2.2008 nr. 166 om informasjon- og påseplikt og innsynsrett. 
17 Allmenngjøringsloven av 4.6.93 nr. 58 med endringslov av 19 juni 2009 nr. 42 
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Perspektivet kommer til syne i St prp. 48 L (2014-2015).18  Under kapittelet «Proposisjonens 

hovedinnhold» er inntatt begrepet arbeidslivskriminalitet.  Dette begrepet settes fram i propo-

sisjonen i sammenheng med at det ønskes endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjørings-

loven.  Proposisjonen foreslår å fjerne straffansvar for de deler av arbeidsmiljøloven hvor 

overtredelser i praksis ikke er blitt straffeforfulgt.  Og det foreslås å skjerpe strafferammene 

for de alvorlige lovbruddene. (Se min senere framstilling under pkt. 13.2). Formålet er at lov-

endringen skal være en del av regjeringens samlede innsats mot arbeidslivskriminaliteten.  

Arbeidslivskriminalitet ble født som begrep.   Dette begrepet brukes også i Regjeringen ved 

Arbeids- og Sosialdepartementet i det nye dokumentet av 13 januar 2015 Strategi mot Ar-

beidslivskriminalitet19. 

Høsten 2013 i en innstilling fra Fellesforbundet til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 

brukes, slik jeg har funnet, begrepet arbeidsmarkedskriminalitet for første gang.   «Arbeids-

markedskriminalitet må bekjempes mer effektivt!  Kriminaliteten er et stort samfunnsprob-

lem, og vi må få bedre koordinering mellom tilsynsetatene», sa rådgiver Jonas Bals.20 

«Det siste året har vi tatt i bruk ordet arbeidsmarkedskriminalitet. Uttrykket favner mer enn 

lovbrudd i fysisk arbeidsmiljø. Det handler om grov sosial dumping, svart omsetning og at 

illegitim virksomhet infiltreres i legitim virksomhet. Dette er et område vi må jobbe mer og 

bedre med fremover», sier sjef for Økokrim Tron Eirik Schea til Aftenposten.no 1.januar 

2014.21   

Riksadvokatens bruk av arbeidsmarkedskriminalitet følger Kripos sin Siamkrim rapport av 

oktober 2014.  Det begrepet ser ut til å ha festnet seg. 

                                                 
18 St. prp. 48 L (2014-2015). Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, 

straff mv.) 
19 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/strategi-mot-arbeidslivskriminalitet/id2359493/?regj_oss=10 
20 http://www.fellesforbundet.no/Nyhetsarkiv/Publisert-i-2013/--Bekjemp-arbeidsmarkedskriminalitet/ 
21 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Okokrim-sjefen-vil-ha-farre-politidistrikter-7416779.html 
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4 Kritikk av Kripos sin definisjon 
Definisjonen skal innta i seg spekteret fra de mindre og formelle overtredelser, til de tunge 

tilfeller av alvorlig og organisert kriminalitet.     

Definisjonen har en side mot rettighetsstyrte minstekrav for arbeidere som jeg vil komme til-

bake til under avsnittet om sosial dumping. 

Fra arbeidsmarkedskriminalitet må unntas lovlig skattefri arbeidsytelser, eksempelvis tjenes-

teyting som foregår i eget hjem som omhandlet i skatteloven22.    

Arenaer er det profesjonelle arbeidsmarkedet som foregår både hos private, og på offentlig 

felt hvor tjenesteyting foretas mot vederlag.  I den pengeflyten som følger varer og tjenester 

ligger ulike hjemlede krav til betaling av skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, tollavgift, 

etc.  Disse midlene kommer oss alle til gode.  Det vil si at når kriminaliteten består i å unndra 

pengeflyten fra staten, vil dette skade norsk samfunnsstruktur.   

Arbeidsmarkedskriminalitet bør også utvides til å gjelde kriminalitet som ikke bare unndrar 

midler til beskatning.  Det er grunner for å definere begrepet utvidende. I kjølvannet av brudd 

på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte og avgiftskriminalitet bør det 

også etableres begrepet innvinning av utbytte. Med det mener jeg at de kriminelle utviser stor 

kreativitet ved å forlede det offentlige og private til å utbetale seg urettmessige pengebeløp. 

Særlig brudd på straffelovens regler i kapittel 26 om bedrageri, underslag og korrupsjon og 

kapittel 27 om forbrytelser i gjeldsforhold.23 Senere i framstillinga vil jeg redegjøre for noen 

få tilfeller.  Både unndragningstilfeller og innvinningstilfeller. Dette bør komme frem i defini-

sjonen. 

«FN-konvensjonen mot grenseskridende organisert kriminalitet», også kalt Palermo-

konvensjonen av 2000, ble ratifisert av Norge 25. desember 2003.24   Formålet med konven-

sjonen er å forhindre grenseoverskridende organisert kriminalitet, herunder å forebygge, be-

kjempe og straffe handel med mennesker, særlige kvinner og barn.  Protokollen utgjør i dag 

det globale instrument i arbeidet mot menneskehandel. Intensjonen er ifølge FN å legge til 
                                                 
22 Skatteloven av 26.3.1999 nr. 14 § 5-15, litra i) og litra j) nr. 6 
23 Straffeloven av 22.5.1902 
24 Se Ot. prp. nr. 62 (2002-2003). Lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot 

organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) 
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rette for at nasjonal kriminallovgivning samsvarer slik at ulike stater gjennom en felles forstå-

else kan bidra til effektiv internasjonalt samarbeid i etterforskningen.  I Norge ble det gjort 

endringer i strl. § 224 ved lov av 30 juni 2006 nr. 48.  Litra b) om tvangstjenester, herunder 

tigging ble inntatt.  Jeg behandler denne hjemmelen nærmere i kapittelet 10.3.7; identifisering 

av straffbare forhold.   

Endringen har gitt hjemmelen større nedslagsfelt.  Paragrafen første ledd, litra b) inntar nå 

regulering av tvangsarbeid og tvangstjenester.  Og i siste ledd en straffeskjerpelse ved grov 

menneskehandel til inntil 10 år.  Et straffeskjerpende moment er om handlingen ga betydelig 

utbytte.  Ny straffelov av 200525 trer i kraft 1.10. 2015. Her er bestemmelsen videreført i § 

257 og § 258 med noe avvikende begrepsbruk fra det vi finner i den gjeldende bestemmelsen.  

Førstnevnte gjelder simpel menneskehandel hvor strafferammen økes til fengsel i seks år.  

Grov menneskehandel straffes som nå med fengsel inntil 10 år.  

Sett i lys av denne alvorlige straffetrusselen burde definisjonen til «Siamkrim» eksplisitt inn-

tatt vernet mot menneskehandel.  Slik definisjonen framstår nå, må dette innfortolkes i utsag-

net om «norske lønns- og arbeidsforhold og norske samfunnsstrukturer». Det er en svakhet. 

Hjemmelen som beskytter menneskeverdet og utnyttelse, til grensen mot slaveri, er tungt på 

kollisjonskurs med norske samfunnsverdier og normer.  Dette bør synes i definisjonen.   

Ut fra synsvinkelen, etterforskning av arbeidsmarkedskriminalitet, er den strenge strafferam-

men på 10 år i strl. § 224, siste ledd, også et fortrinn ved at den åpner for metodebruk26 under 

etterforskningen. Hvis definisjonen også inntar vernet mot menneskehandel, vil det være lette-

re å se sammenhengen til disse prosessuelle mulighetene. Metodebruk som jeg forklarer kort 

om senere i oppgaven krever 10 års strafferamme eller mer.  

 

                                                 
25 Ny straffelov av 22.5.2005 nr. 28. 
26 Strpl. § 216a 
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5 Avgrensing mot strl. § 225. 
Oppgaven avgrenses mot strl. § 225 om slaveri, eller «Trældom» som loven bruker.   

Grunnen er at norsk lovgiver i sin definisjon gjør et skille som ikke finnes i Palermoprotokol-

len. I Palermoprotokollen er slaveri og slaverilignende praksis en del av den internasjonal 

definisjonen av trafficking. I Norge skilles de fra hverandre som juridiske begreper.27  

I forarbeidene står det. «Norske myndigheter legger i stedet tydelig vekt på at man med be-

grepet tvangsarbeid søker å dekke både arbeidsforhold man ikke har kommet frivillig inn i, og 

arbeidsforhold man har kommet frivillig inn i, men som man ikke kan løse seg fra».28  

 

 

  

                                                 
27 Se forstudie Menneskehandel og tvangsarbeid v/Synnøve Økland Jahnsen PHS-2014 s. 27/28 
28 Ibid. fotnote nr. 24.    
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6 Nærmere om «sosial dumping».  
Sosial dumping er en sentral forutsetning for arbeidsmarkedskriminalitet. Jeg ser nå på hva 

som menes med sosial dumping?  Har begrepet en rettslig betydning? Hvilke rettsvirkninger 

kan knyttes til sosial dumping? 

6.1 Lovverket. 

Sosial dumping er ikke et juridisk definert rettslig begrep.  Det finnes ikke i allmenngjørings-

loven29 eller arbeidsmiljøloven30. Det finnes ingen lovbestemt definisjon eller festnet enhetlig 

bruk av begrepet. 

Dumping foreligger i henhold til WTO når «et lands produkter eksporteres til et annet land til 

lavere priser enn varens normale verdi»31. Virkemiddelet mot «dumping» er typisk å iverkset-

te antidumpingtiltak.  

I rådets forordning er «dumping» beskrevet:32  

«En vare anses for at være en dumpingvare, hvis dens eksportpris ved salg til 
Fællesskabet er lavere end den sammenlignelige pris for samme vare i normal handel, som er 
konstateret i eksportlandet». 

6.2 Økokrim 

Politiadvokat, Aud Ingvild Slettemoen fra Økokrim har i en artikkel beskrevet sosial dumping 

slik33. «‘Dumping’; er et handelsrettslig uttrykk som dreier seg om å tilby en vare i et eks-

portmarked til en pris som er under den normale prisen i importmarkedet.  Sosial dumping 

dreier seg om å tilby utenlandsk arbeidskraft til en pris som ligger under prisen på nasjonal 

arbeidskraft. Det vil si at lønn og andre sosiale goder som hører til rettighetene som arbeidsta-

ker, ‘dumpes’.  Når slike rettigheter ‘dumpes’ betyr det at arbeidsgivers kostnader ved ar-

beidskraften blir lavere, og at profitten blir høyere. Den utenlandske arbeidskraften kan derfor 

                                                 
29 Allmenngjøringsloven 4.6.93 nr. 58 
30 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 17.6.2005 nr. 62 
31 WTO-s Agreement on implementation of article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, se 

artikkel 2. 
32 (EF) nr. 1225/2009 av 30. november 2009 artikkel 1 nr. 2 
33 Fagtidsskriftet Miljøkrim 3 desember 2010. 
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utkonkurrere den nasjonale arbeidskraften, og det kan igjen medføre et press for å senke «pri-

sen» - i form av lønn og rettigheter – på den nasjonale arbeidskraften også».   

Beskrivelsen er oppklarende og spisses mot pris og lønn med de virkninger det kan får for et 

nasjonalt etablert arbeidsmarked. 

6.3 Arbeidstilsynet vs. Stortingsmelding nr. 18. 

Arbeidstilsynet er nærmest av offentlige organer til å kontrollere sosial dumping. Etaten bru-

ker denne definisjonen:  

«Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i 
Norge får vesentlig dårligere34 lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. 

Begrepet er altså ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn for samme type arbeid. 
Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere 
arbeidsvilkår for øvrig, for eksempel i form av belastende arbeidstidsordninger, manglende 
sikkerhetsopplæring, dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av 
arbeidet m.m. Disse forholdene har stor betydning for arbeidstakernes helse og kan gi større 
risiko for ulykker». 

Denne definisjonen inntar i tillegg til pris/lønn også forholdet til arbeidernes sikkerhet. Un-

derstrekningen viser til en rettslig norm.  Legge merke til at den rettslige normen er annerle-

des i den definisjonen som brukes i Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008)35 

Der er sosial dumping definert slik.  

«…. Når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og 
sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og når de tilbys lønn 
og andre ytelser som er uakseptable lave36 sammenliknet med hva norske arbeidstakere 
normal tjener, eller som ikke er i tråd med gjeldene allmenngjøringsforskrifter der slike 
gjelder».  

Ulikhetene ved definisjonen reiser to spørsmål.   

Første spørsmål blir om terskelen for sosial dumping er forandret ved endring i begrepsbruken 

fra, «vesentlig lavere», til bruk av, «uakseptable lave». Det har vært vanskelig å finne rettskil-

                                                 
34 Forf. understrekning 
35 St.meld. nr. 18 (2007-2008:19, høyre kolonne). Arbeidsinnvandring. 
36 ibid. 34 
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der til problemstillingen.  I en artikkel i tidsskriftet Arbeidsrett37 av advokatene Tarjei Thor-

kildsen og Tor Olav Carlsen, konkluderer forfatterne med at så lenge ingen av de aktuelle 

kildene til endringene grunngir eller problematiserer begrepsdifferansen, er det ikke ment å gi 

uttrykk for noe vesentlig ulikt meningsinnhold.  

Uansett, sosial dumping eller lønnsdumping, er ikke presise begreper, og det som av noen 

regnes som sosial dumping, vil av andre betegnes som sunn markedsøkonomi basert på et 

konkurranseelement. 

Den andre problemstillingen blir da om bruken av begrepet, «uakseptable lave», har en nyan-

se i seg som åpner for en annen definisjon av sosial dumping. 

I rapporten forkortet til «Siamkrim» har arbeidsgruppa gjort en begrepsavklaring. De har laget 

et skille mellom sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Begrepet sosial dumping kan 

tolkes som useriøse aktører i markedet som forestår brudd på etikk og moral framfor lov-

brudd. Sosial dumping omfatter derfor også utnyttelse av arbeidskraft som av mange oppfattes 

som uetisk, men som ikke nødvendigvis er i strid med loven.  

  

6.4 Konklusjon. 

Sosial dumping er et etablert begrep, slik også blind vold er et begrep.  Ingen av de to begre-

pene er rettslige, men begge kommuniserer en etablert identifikasjon og presisering av et 

problemområde.  Sosial dumping blir da en underart av arbeidsmarkedskriminalitet hvor sosi-

al dumping peker mot lavere lønn, dårlige boforhold og brudd på ulike mindre formal be-

stemmelser i arbeidsmiljøloven.  

                                                 
37 Arbeidsrett 02/2014 side 267. 
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7 Oppgavens videre avgrensning. 
Under paraplybegrepet arbeidsmarkedskriminalitet er det plass til ulike kategorier.  

Noen kategorier vil passe til vilkårene for organisert kriminalitet, jfr. straffeloven § 60a.  And-

re ikke. Men de er like fullt å betrakte som en kategori arbeidsmarkedskriminalitet. Eksem-

pelvis har Borgarting Lagmannsrett38 9. mars 2015 avsagt en dom som må kunne kategorise-

res som arbeidsmarkedskriminalitet.  Det gjaldt overtredelse av arbeidsformidling hvor for-

holdet innebar en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon.  Forholdet var et norsk ekte-

par som formidlet sykepleiere fra Filipinene til Oslo universitetssykehus HF.  Lagmannsretten 

fant det bevist at ekteparet sine handlinger var bruk av utlendingens sårbare situasjon og 

brudd på reglene om formidling av arbeidskraft, jfr. utlendingsloven § 108, tredje ledd bok-

stav b.  Ekteparet ble begge dømt til fengsel i 1 år og tre måneder og inndragning av kr 

1.360.000,-. Oslo universitetssykehus fikk foretaksbot på en million kroner etter straffeloven 

§ 48a. Dommen er rettidig anket til Høyesterett, sier Oslo Statsadvokatembeter. Grunnlaget 

for ekteparet er en fullstendig anke. For helseforetaket er grunnlaget ikke utvist uaktsomhet. 

Denne oppgaven avgrenses fra nå av til å gjelde organisert arbeidsmarkedskriminalitet 

med menneskehandel. Framdriften vil se slik ut: 

Jeg skal diskutere straffeloven § 60a opp mot etablering av selskaper i kriminelt øyemed. 

Jeg bruker en aktuell sak som er under etterforskning, for å anskueliggjøre en del av problem-

stillingen arbeidsmarkedskriminalitet. Jeg sier litt om utredning og identifisering av mulige 

straffbare forhold i saken. Jeg behandler kun vilkårene for menneskehandel, strl. §224, 1 ledd, 

litra b med vilkårsider.  Behandling av øvrige aktuelle straffebud vil sprenge rammen for opp-

gaven. 

Etterforskningskompleksiteten gis plass til fordel for å behandle trekk i samfunnsutviklingen 

som påvirker arbeidsmarkedskriminaliteten. Det avgrenses også mot andre etaters metoder for 

å bekjempe problemet.   

Jeg ser på juridiske problemstillinger vedrørende taushetsplikten ved tverrfaglig etterforsk-

ning. Avslutningsvis kommenterer jeg aktuelle og ønskede lovendringer.   

                                                 
38 Borgarting Lagmannsrett 14-004137AST-Borg/01 
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8 Organisert kriminalitet  

8.1 Straffeloven § 60a. 

I 2003 ble strl. § 60a vedtatt. Fram til lovendring39 av 2013 var strl. §60a, også kalt mafiapa-

ragrafen, anset å være noe vanskelig i praktisk anvendelse. Det ble foretatt endringer for å 

gjøre den mer operasjonell i forhold til de kriminelle miljøer den skulle bekjempe.  

Bakgrunnen for mafiaparagrafen var Norges internasjonale forpliktelser etter ratifisering av 

«FN-konvensjonen mot grenseskridende organisert kriminalitet» (Palermo-konvensjonen).40  

8.2 Knytning mellom § 60a og arbeidsmarkedskriminal itet. 

Jeg skal kort tolke og gjøre knytninger mellom strl. § 60a og arbeidsmarkedskriminalitet. 

Strafferetten er i legalitetsprinsippets kjerneområde. Etter norsk rettskildelære må det utvises 

stor forsiktighet ved utvidende tolkning av lovteksten.41 Ordlyden er det primære rettsgrunn-

laget og utgangspunkt for subsumsjonen.42 Forarbeidene har betydelig vekt som rettskildefak-

tor, men det straffbare forhold bør komme klart fram i ordlyden slik at borgerne lett kan orien-

tere seg om rettstilstanden. 

I motsetning til tradisjonell vinningskriminalitet begått ad-hoc, eller løselige knyttet venne-

gjeng som tilfeldig gjennomfører narkotikarelatert forbrytelser, vil arbeidsmarkedskriminalitet 

etter mitt syn lettere kunne knyttes til strl. § 60a.    

8.2.1 Selskapsmodeller som kriminelt verktøy. 

Selskapsmodeller som aksjeselskap, ansvarlig selskap eller enkeltmannsforetak er gjennom-

gående verktøy brukt i arbeidsmarkedskriminalitet.  Det ligger i selve strukturen at unndragel-

sesmodeller for skatt, merverdiavgift og lønn skal skjules gjennom tradisjonelle selskapsmo-

deller. Det kriminelle vinnings- og bedragerielementet blir forsettlig følgekriminalitet mulig-

gjort og utført gjennom selskaper. 

                                                 
39 Lov nr. 85 av 21 juni i 2013 (endringslov). 
40 Se OT prp. nr. 62 (2002-2003) s.5. 
41 Se prinsippet i Grunnloven § 96. 
42 Se Eckhoff/Helgesen: Rettskildelære 2001, 5 utg. s 39 flg. 
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Spørsmålet er om organisering i ulike selskap er nok til å tilfredsstille vilkårene for organisert 

kriminalitet i forhold til strl. § 60a?  

Straffeloven § 60a i 2013 utgave43:  

§ 60 a. Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert 
kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med 
mer enn 5 års fengsel. 

Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer 
som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, 
eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger. 

Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til 
lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt. 

Strl. § 60a er videreført i straffeloven 200544 i sin nåværende form, bortsett fra at den øvre 

grensen for strafferammen utvides fra 5 til 6 år.    

Det stilles ikke lenger de samme krav som tidligere i hjemmelen til blant annet organisering-

en.  Endringene i 2013 ble til bruk av ordet – aktivitet  – i stedet for virksomhet, jfr. første 

ledd. 

I andre ledd er byttet ut begrepet – en organisert gruppe, til fordel for – et samarbeid.   

Avslutningsvis er begrepet – en vesentlig del, byttet ut med – ikke ubetydelig del. 

Endringene ble gjort fordi man fant anvendelsesområdet i den gamle § 60a for snevert.  Dom-

stolene la til grunn i den gamle strl. § 60a, at gruppe tilsvarte nærmest en hierarkisk oppbygd 

struktur. Eksempelvis som under Nokas-ranet i Stavanger hvor lagmannsretten beskrev at 

handlingen fremstod som et militært kommandoraid.45 Høyesterett bekrefter dette og tilføyde 

at organiserte kriminelle grupper ofte vil ha en særlig slagkraft med forberedelsene og gjen-

nomføring av ran46  

Endringsforslag med bakgrunn i Meld. St 7 (2011-2011) og Innst. 300 S (2010-2011) ble ved-

tatt som ny strl. § 60a. 
                                                 
43 Uthevelse ved oppgaveskriver 
44 Straffeloven av 2005 § 79 litra c) 
45 LG-2006-64391-1 (Nokas).   
46 RT 2007 s. 1056. 
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I forarbeidene til nye strl. § 60a står det47 i prp. 131 L (2012-2013). 

«[…] 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». 

Med den endring og oppmyking som lovgiver har inntatt er spørsmålet om organisert virk-

somhet i selskapsform kan falle inn under strl. § 60a om organisert kriminalitet?   

8.3 Tre hovedvilkår. 

Det er tre hovedvilkår som må være oppfylt.  Det må foreligge «en straffbar handling» som er 

utøvet «som ledd i aktivitetene» til en «organisert kriminell gruppe».  

Jeg unnlater i dette kapittelet å behandle vilkåret «straffbar handling», men nevner raskt at de 

subjektive og objektive vilkår for straff, også kalt dekningsprinsippet, må foreligge. 

8.3.1 «Ledd i aktivitetene». 

Hovedvilkår nummer to «ledd i aktivitetene» kan beskrives som et tilknytningsvilkår mellom 

handlingen og de kriminelle personene.  Dersom det ikke er tilfelle vil ikke strl. § 60a komme 

til anvendelse.  Da vil avgrensningen mot bruk av strl. § 60a være medvirkningsreglene, og 

det enkelte straffebud regulerer straffen. 

Hensikten med endringen var blant annet å stille lavere krav til profesjonelle kriminelle og 

alvorlig kriminalitet for å utvide anvendelsesområdet.48  Det motsatte av «ledd i aktivitetene» 

kan da typisk være enkelthandlinger uvitende for resten av gruppa.  Det gjenstår da hovedak-

tiviteten til gruppen som blir avgjørende.  Det må foretas en konkret helhetlig bevisvurdering 

av forholdet.  Fra forarbeidende står å lese om «aktivitetene» at det er en «mindre formell 

betegnelse på de kriminelle handlingene som springer ut av den organiserte kriminelle grup-

                                                 
47 Prp. 131 L (2012-2013) kapittel 11.5. s. 76 
48 Prp. 131L 82012-2013) s. 77 
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pen. Den straffbare handlingen må imidlertid være av en type som passer med gruppens pro-

fil».49  

Leser man ordet «profil» satt opp mot de tradisjonelle selskapsformater, antar jeg en sam-

menheng.  Selskapsformene er i tillegg til juridiske rammer også en profil utad.  Del-

konklusjonen er at arbeidsmarkedskriminalitet som foregår i ly av selskapsregler lett kan de-

fineres som kriminell gruppe – nettopp fordi de er organiserte kriminelle, fordekt som selska-

per. 

8.3.2 «Organisert kriminelle gruppe». 

Hovedvilkåret for å beskrive en «organisert kriminell gruppe», jfr. strl. § 60a, 2 ledd er ny. Nå 

er vilkåret endret til «et samarbeid».  Før brukte man sirkeldefinisjonen «en organisert grup-

pe» - om organisert kriminell gruppe.  Endringen har det i seg at gamle kriterier fra forarbei-

der og eldre rettspraksis ikke kan videreføres i like stor grad.  Det er nå tilstrekkelig at det kan 

bevises en viss fasthet.  Det betyr fasthet og stabilitet over en viss periode.  Som jeg senere 

skal vise er en av metodene innen arbeidsmarkedskriminalitet å etablere flere selskaper som 

innad opererer for å hvitvaske, underslå, bedra og innvinne.  Kravet til «et samarbeid» er da til 

stede. 

8.3.3 «Mellom tre eller flere personer». 

På den annen side beskrivelsesvilkåret, «mellom tre eller flere personer» kan ved første øye-

kast se ut til ikke passe til selskapsformatet.   

Et aksjeselskap og enkeltmannsforetak kan bestå av bare en person.  Dette følger av aksjelo-

ven § 6-1.50  Begrepene aksjeselskap og enkeltmannsforetak framstår da bare som virksomhe-

ter formalisert i en materiell og prosessuell struktur.  Sammenholdt med at strl. § 60a krever – 

«et samarbeid mellom tre eller flere personer», ser ikke selve selskapsformatet ut til å kunne 

anvendes som argument for strl. § 60a.  

                                                 
49 Prp. 131L (2012-2013) s. 76. 
50 Aksjeloven av 13.6.1977 nr. 44 § 6-1 
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Vilkåret mellom tre eller flere personer i § 60a samsvarer helt med Palermo-konvensjonen 

artikkel 2 a).51 Se også EUs rammebetingelser og handlingsplan art 1(1) som krever et samar-

beid mellom flere enn to personer, før det foreligger «organisert kriminalitet»52 Men forarbei-

dene53 sier at vilkåret må «ikke forveksles med et krav om at minst tre personer skal begå den 

konkrete kriminelle aktiviteten.  Det er tilstrekkelig at den enkelte har kjennskap til at den 

aktuelle kriminelle handlingen er utøvd som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell 

gruppe». Dvs. at forsettet må dekke inn alle vilkårene; at de involverte må være klar over ho-

vedtrekkene i samarbeidet, at det totalt består i minst tre personer og det kriminelle sin pro-

fil. 54 I ytterste konsekvens kan man altså se det slik at en hovedmann kan leie inn to medhjel-

pere, eller flere, gi de orientering og sammen gjennomføre det forbryterske målet.  

At et selskap kan ha et eierforhold på bare en person, er da ikke til hinder for at arbeidsmar-

kedskriminalitet og selskapsdrift kan koples til strl. § 60a. 

8.3.4 «har som hovedformål å begå en handling som k an straf-
fes med fengsel i minst 3 år», eller at «en ikke ub etydelig del av 
aktiviteten består i å begå slike handlinger». 

Første alternativ: «har som hovedformål å begå en h andling…» 

Det kan være vanskelig å bevise hvilket hovedformål en gruppe har. I saken som vi i neste 

kapittel skal gå gjennom er hovedformålet tilsynelatende dagligvaredrift.  Det som utad fram-

står som formålet til gruppa er ikke avgjørende. I forarbeidene55 står at bestemmelsen også 

omfatter «organiserte grupper som rent faktisk driver alvorlig kriminell virksomhet selv om 

hovedformålet utad skulle være noe annet eller eventuelt ikke lar seg bevise». Slik rammes 

også det som utad er lovlig, men kun er skalkeskjul for kriminelle handlinger. 

Andre alternativ: «en ikke ubetydelig del av aktivi tetene består i å begå slike 
handlinger» 

                                                 
51 The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000). 
52 EUs rammebeslutning om bekjempelse av «organisert kriminalitet» (2008/841/JHA). 
53 Prp. 131L (2012-2013) s. 78 
54 Norsk lovkommentar: Gyldendal Rettsdata ved Magnus Matningsdal (note 594). 
55 Ot. prp. nr. 62 (2002-2003) s 96-97. 
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Før lovendringen i 2013 var det krav om at en «vesentlig del av virksomheten består i å begå 

slike handlinger».  Forarbeidene56 til lovendringen sier dette: «Består en tredjedel av gruppens 

aktiviteter i ulovlig virksomhet, vil også dette normalt måtte betraktes som en vesentlig del». 

Og.  «Hvor grensen nærmere skal trekkes må bero på de konkrete omstendigheter i saken, 

blant annet på hvor alvorlig kriminalitet det dreier seg om». Ordet «vesentlig» og «virksom-

heten» har blitt byttet ut med «en ikke ubetydelig del» og med «aktivitetene».  Fjerning av 

ordet «vesentlig» til fordel for «en ikke ubetydelig del» er et noe mildere krav til omfanget. 

Motivet var jo å få en mer operativ og effektiv hjemmel. Kriminalitetstype er også et kriteri-

um. Arbeidsmarkedskriminalitet kan bestå av elementer av ulik strafferettslig valør, men opp-

trer sjeldent som overtredelse av et enslig straffebud alene.  Arbeidsmarkedskriminalitet er et 

samlebegrep og vil ofte være organisert samsvarende med strl. § 60a.  

  

 

  

 

  

 

                                                 
56 Ibid fotnote 55 
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9 Lime-saken, et eksempel på arbeids-
markedskriminalitet i vid forstand.  

9.1 Form. Metode. Hensikt. 

Oppgavens begrensninger tilsier at det ikke lar seg gjøre å beskrive i detalj alle de kjente me-

todene som knyttes til arbeidsmarkedskriminalitet.  I Siamkrimrapporten listes opp over 20 

ulike kriminalitetsformer.57  

Kandidaten jobber som etterforsker i politiet. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i sak jeg etter-

forsker nå.  I media kalt Lime-saken. Her vil jeg skjære ut en liten del av den som representa-

tivt scenario for problemområdet.  Formålet er å tegne et kulturelt korresponderende utdrag av 

historien og etterforskningen. Når bildet er beskrevet vil jeg i eget kapittel rettsliggjøre mulige 

ulike lovovertredelser som historien har avdekket.    

Begrepet arbeidsmarkedskriminalitet eller sosial dumping koples ofte mot bygg- og anlegg 

bransjen, rengjøringsbransjen, transportbransjen eller fiskerinæringen. Lime gjelder etter-

forskning mot dagligvarebransjen og er således unik. Hovedsaken eies av Romerike politidist-

rikt.  Distriktet har fått bistand fra Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet, NAV, skatte-

etaten, Toll, Oslo politidistrikt og flere politidistrikt på Østlandet.  Påtalemyndigheten leder 

etterforskningen.58    

Lime-saken eksploderte i media høsten 2014. Norske medier har offentliggjort navnene på de 

hovedsiktede. Jeg velger å anonymisere i denne oppgaven.  Framstillinga støtter seg til en 

artikkel om arbeidsmarkedskriminalitet i Aftenposten 59  I tillegg informasjon fra andre åpne 

medier.    

9.1.1 Lime sakens forhistorie. 

 En maidag i 1972 landet en mann fra Khatan ved Islamabad på Fornebu i Norge. Han var 

kommet for å skaffe seg en bedre framtid i det kalde landet med de åpne grensene.  Tre år 

                                                 
57 Situasjonsbeskrivelse 2014 Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge utgitt av Kripos pkt. 7 flg. 
58 Strpl. § 226 flg. 
59 Aftenposten papirutgave søndag 23 november 2014 del 3.  
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etter kom hans kone. De bosatte seg i det pakistanske miljøet på Tøyen, sammen fikk de fire 

barn.  Tre sønner, en datter. Nå er familien fengslet.  Foreldrene siktet for heleri.  Yngste sønn 

for å motarbeide rettsvesenet.  De tre eldste barna siktet for medvirkning til menneskehandel.  

De to eldste brødrene også for flere overtredelser av straffeloven, skattebetalingsloven, mer-

verdiavgiftsloven, ligningsloven og regnskapsloven. Flere andre er også siktet 

Mellomste bror er blitt 19 år da han overtar et kiosklokale på Sofienberg.  Med dagligvare i 

første etasje og videoutleie i kjelleren.  Storebror overtar en kiosk på Vålerenga, i tillegg til å 

jobbe som vekter.  De starter også en tyverikarriere. Begge blir i 1998 dømt til korte fengsels-

straffer for flere innbruddstyverier av sigaretter fra Rema-1000 butikker.  Tobakken blir solgt 

i egen kiosk.  Verdien for tobakksvarene er ca. 1,3 millioner kroner. 

Kiosken lever i beste velgående etter dommen.  Videobutikken forandres.  Video blir flyttet 

opp i første etasje og i kjelleretasjen åpner et massasjestudio med kvinnelige ansatte fra Norge 

og Øst-Europa, drevet av en tidligere hallikdømt kvinne. I mars 2002 aksjonerer politiet. 

Kvinnen blir dømt til flere års fengsel for hallikvirksomhet og narkotikasmugling.  Mel-

lomstebror til 120 dager for medvirkning.  

Storebror utvider og får sin første selveide butikk på Etterstad.  Omsetningen i driftsselskapet 

hans firedobler seg fra 2003 til 2005!  Da kjøper han fire butikker til i Oslo og Romerike. Dis-

se er profilert under Joker- og Spar-kjeden. Skatt Øst mener at det foregår omfattende skatte- 

og momsunndragelser i forretningsvirksomheten.  I 2005 kommer politiet før første gang over 

ulovlig arbeidskraft i familiebedriften. Først får eldstebror en advarsel for butikken sin på 

Etterstad, men senere en bot for å ha en ulovlig innvandrer fra Nepal arbeidende i Spar-

butikken sin på Ammerud.   

I Norgesgruppen, som eier kjedene, øker bekymringen for hva som egentlig foregår. De fatter 

også mistanke til en av brødrene sin barndomsvenn, som trådde inn i Sparkjeden. For å få 

bedre kontroll med forretningene bestemmer hovedkontoret at Norgesgruppen overtar ansva-

ret for å føre regnskap for alle Joker-butikkene.  Slikt blir det bråk av. Brødrene og deres ven-

ner vil ikke vil gi fra seg kontrollen over regnskapet.   

Dermed starter en konflikt mellom Norgesgruppen, brødrene og kameraten som varer over 

flere år.  Politiet aksjonerer i storebror sine fire Joker- og Spar-butikker i juni 2010 og finner 

flere utlendinger. Ingen har arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge.  De forteller at de får 
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betalt svart og at de bor i leiligheter eid av eldstebror.  Han blir dømt til åtte måneders fengsel 

og inndragning av kr 668.000,- for å ha utnyttet utlendinger uten lovlig opphold.60    

Ledelsen i Joker setter i gang privat etterforskning og krever at butikkene drives som aksjesel-

skap og ikke de mindre gjennomsiktige enkeltmannsforetakene.  Butikkene til familien skiller 

seg markant ut.  Svinnet i butikkene er mellom 8 og 13 prosent, mot et gjennomsnitt i bran-

sjen på 2 prosent.  Lønnskostnadene er en femtedel av det som er vanlig i dagligvarebransjen.    

Konflikten tar en foreløpig avklaring da brødrene varsler at de har fått nok av Norgesgruppen.  

Høsten 2012 åpner mellomste bror sin egen kjede under navnet Lime.  Familien eier nå ti bu-

tikker og hele familien med noe svigerfamilie og venner, er tatt med inn i driften.    

Tvisten har ikke lagt seg. I mars 2013 oppstår en slåsskamp mellom ansatte i Jokerledelsen og 

omgangsvennen til brødrene. Også en tidligere mediekjent bedrageridømt psykiater er tilstede 

under slåsskampen. Han har fått en sentral plass i Lime-organisasjonen.  Politiet blir tilkalt og 

i kjølvannet dukker Politiets utlendingsenhet opp i barndomsvennens butikker i Bærum.  Der 

finner de fire ulovlige arbeidere i en av butikkene.  De er under Lime-flagg.  Det er juni 2013.   

I mars 2014 anmelder skattemyndighetene mellomstebror for skatteunndragelse i mangemil-

lionersklassen.  Også storebror og hans kone blir anmeldt etter samme paragraf.  Den 9. sep-

tember 2014 aksjonerer over 200 politifolk, skattejegere og toll mot 29 butikker samtidig. 

Flere blir pågrepet. En av de siktede i saken er avgangselev ved Politihøgskolen.  Hans eksa-

menspapirer er holdt tilbake.  Studenten er bror til en av de hovedsiktede. Den åpne delen av 

etterforskningen har begynt. En lukket etterforskning har skjedd i forkant.61  

9.1.2 Historien til ofrene.  

Ofrene politiet fant, sier i avhør at de ble kontaktet i Pakistan og lovet jobb i Norge.  De fikk 

vite at de skulle få papirer som spesialister.  Norsk lov tillot nemlig å ansette spesialister.  De 

fornærmede måtte selv betale flyreisen til Oslo.  I tillegg måtte de betale ca. 2,5 millioner ru-

pis62 for å få ordnet papirer til Norge.  Flere satt seg i gjeld i Pakistan. Noen solgte familieei-

endom og småbruk.  De ble lovet oppholdstillatelse i Norge etter tre år.  Etter tre år ble de 
                                                 
60 Nedre Romerike Tingrett 2010-164058. 
61 Se strpl. § 15a. 16a, 16b, 16c og 17b.  
62 1 rupi er ca. 0,7 øre.  550.000 rupis er ca. 41.000 NOK.  Krav til utbetalt spesialistlønn i Norge var minimum 

ca. kr 41.600 år mnd. 
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forespeilet at pengene de hadde betalt for papirene i Pakistan, skulle tilbakebetales.  Med den 

lønna de ble forespeilet, var dette en god avtale.   

Ofrene fortalte etter hvert om andre ofre. Noen bodde i skjul i Norge, andre hadde tatt seg 

ulovlig ut til andre land i Europa.  For noen tilfeller var pakistanske menn gift med kvinner fra 

Litauen. Regelen om spesialister var opphevet.  Ekteskap med EØS borger gav derimot opp-

hold i EU. Kvinnene fra Litauen bodde kun tidvis i Norge, men oftest i eget hjemland.  Deres 

ektemenn bodde fast i Norge fordi norske stønader var bedre enn i Litauen.  Lovlig og ulovlig 

utbetalt trygd ble sendt til konene i Litauen.  

For de som jobbet i butikkene, fikk politiet vite at arbeidstiden ofte var 16 timer i døgnet.  Det 

var ikke hvile. Sykdom ble slått hardt ned på.  Det var ikke ferie.  Det var syv dagers uke for 

de butikkene hvis lokale var godkjent til søndagsdrift.  Arbeiderne fortalte at de ble kjørt fra 

butikk til butikk.  Ofte ble de hentet i en butikk hvor de jobbet, for på kort varsel å bli satt i en 

annen.  De møtte andre landsmenn i samme situasjon. Det skjedde at de var registrert som 

arbeidere hos hovedmannen, men jobbet i butikken til hovedmannens kamerat. Den fiktive 

lønna kom fra hovedmannen. Tanken om tre års slit holdt de ut fordi de var lovet fast opp-

holdstillatelse i Norge.  

Det var spesielt en mann som pekte seg ut som leder. Det var omtalte mellomstebror.  Han 

truet med å sende de hjem til Pakistan før det var gått tre år.  Han var sint og oppfarende og 

truet med at han hadde kjente i Pakistan som ville gjøre dem vondt.  Han kunne sette ut rykter 

om dem slik at de tapte sosial verdighet.  Han hadde innflytelsesrike venner i politikk og politi 

som ville utsette dem for forfølging.  Et offer var blitt slått av hovedmistenkte.  De fikk ikke 

lov å sykmelde seg.  Mat utgått på dato som de spiste i butikken, ble de straffet for på ulike 

måter. Ofrene var redde. 

Ofrene fortalte at de ikke fikk penger som lovet.  Riktignok fikk de lønnskonto med lønns-

slipp, men hovedmistenkte beholdt kontroll over lønnskontoen som ble brukt. (Se nærmere 

under kapittelet om identifisert av mulige straffbare forhold).  De fornærmede i saken opplys-

te at de måtte låne penger av hovedmannen, slik fikk de gjeld.  Gjeld de ikke forsto eller fikk 

vite størrelsen på. De trodde det var en form for skattegjeld.  

Sigaretter som de solgte i butikkene ble solgt uten kvitteringer, fortalte de.  Dagligvarene 

kjørte de mellom de ulike butikkene.   



 

26 

 

Noen offer mente at navnet deres var misbrukt ved at de ble satt som eiere av butikker på 

tross av at de ikke hadde slike oppgaver.   

Ofrene fikk vite at det var opprettet kredittkort i deres navn.  De fikk tidvis låne disse av sje-

fen.  Disse kortene gikk på omgang blant familien og venner til sjefen.   

Utlendingspolitiet kalte de til samtaler, men før de fikk gå dit måtte de gjennom øvelser ar-

rangert av de mistenkte. I avhør er det hevdet, at en advokat som snakket urdu, etter arbeidstid 

sent på kvelden, lærte de hva de skulle svare på spørsmål politiet stilte.  Advokaten spilte po-

liti.  Replikker var laget for å dekke over at de var ulovlig innvandrere. 

Et offer som hadde stukket tilbake til Pakistan og fortalte om ulovligheter fikk trusler formid-

let via familie og venner. En falsk alvorlig straffeanklage skulle rettes mot ham. Politiet i 

Norge fanget opp dette via lovlig telefonavlytting og en dramatisk flukt måtte arrangeres to 

timer før trusselen var reell.  

Dette er et grovt beskrevet scenario som påtalemyndigheten og politiet skal etterforske. 
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10 Utredning. Identifisering. 

10.1 Historiens data. 

Politiets oppgaver er mangfoldige.  Etterforskning er et av dem.63  Jeg skal i denne bolken 

identifisere noen av lovbruddene som man aner konturene av.  Dette må bli på et generelt plan 

grunnet plasshensyn. Etterforskningen er på ingen måte ferdig.  Fortsatt gjenstår omfattende 

arbeid for å bevise skyld eller uskyld. Formålet med denne identifiseringen er ikke å gi fak-

tumgrunnlag nok til en subsumsjon.  Jeg ønsker bare å fremme mangfoldet av mulige overtre-

delser som er vevd inn i hverandre.  

10.2 Objektivitet 

Sentralt i korrekt utredningen står behovet for en objektiv datainnsamling. Det er et mantra 

innenfor etterforskningslære ved Politihøgskolen sin utdanning og er innebygd i straffepro-

sessloven.  Faktuminnsamlingen, som etterforskningen består av, skjer med rettslige normer 

som bakgrunn, ramme og mål. Det er bare rettsrelevanta fakta som er av interesse. 

Politiet utfører og påtalemyndigheten er ansvarlig etterforskningen.64 I praksis betyr det at 

etterforskere utarbeider ulike forslag til hva som kan ha skjedd.  Metoden kalles hypotetisk 

deduktiv metode.  Slik tvinger man etterforskningsdelen i initialfasen til å tenke så bredt som 

tesene stiller opp.  Relativt raskt vil noen teser lukke seg selv, uten videre etterforskning.  På-

talejuristene vil produsere arbeidssiktelser som matcher de ulike tesene som naturlig passer 

saken.  Dette for å fylle kravet om formålstjenlig etterforskning.65 Arbeidssiktelsen inntar i 

seg et straffebud som dekker tesen, samt tid, sted og presisering av ulike vilkår som hjemme-

len krever. Etterforskningen rettes mot de ulike vilkår.  Eksempel har det vært en brann så kan 

tesene være: Elektrisk feil, lynnedslag, planlagt påsatt brann, uaktsomt påsatt brann, mord-

brann, brann påsatt for å skjule annen forbrytelse, forsikringsbedrageri, pyroman, pyroman 

med seksuelle motiver, skorsteinsfeil, andre bygningsmessige feil, etc.  Raskt vil ulike scena-

rioer lukke seg selv.  Arbeidssiktelsene vil gi målrettet etterforskning og spare ressurser og 

tid. Målet er å dekke inn alle straffbarhetsvilkårene.   

                                                 
63 Straffeprosessloven § 224 
64 Påtaleinstruksen § 7-5 
65 Riksadvokatens rundskriv 3/99 
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Hensikten med denne korte innføringen i objektiv etterforskningslære er todelt. 

For det første vil min identifikasjon av mulige lovbrudd fra faktumhistorien nødvendigvis 

ikke være velbegrunnet nok for subsumsjon, men kun peke på mulig ulike straffbare forhold 

som må etterforskes grundig.   

For det andre vil kravet til objektivitet, sammenholdt med bevisbyrdekravene for en straffe-

dom, peke på en mulig problemstilling for tverretatlig samarbeid under etterforskning av ar-

beidsmarkedskriminalitet.  Der politiet har en innarbeidet kultur for faktuminnsamling og 

systemer for høye beviskrav, har andre etater andre kulturer hvor sannsynlighetsovervekt er 

nok for sivilrettslig dom.  

10.3  Identifisering av mulige straffbare forhold.  

10.3.1 Allmenngjøringsloven av 4.6.1993 nr. 58: 

I dag er strafferammen for brudd på allmenngjøringsloven bøter.  I et nytt høringsnotat er det 

inntatt endringer til fengselsstraff.66   De foreliggende endringene er rettshistoriske. I kapitte-

let 13.2; forslag til endringer, kan leses siste oppdaterte informasjon om utviklingen. 

Lovens virkeområde er regulert i § 2, jfr. § 3.  For de spesifikke yrkesgrupper som er nevnt 

her kommer i tillegg de yrkesgrupper som er omhandlet – allmenngjort – i særskilt allmenn-

gjøringsforskrift. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 1-7.67  Så langt er følgende yrker all-

menngjort; industrioverenskomst ved skips- og verftsindustrien, for renholdsbedrifter, for 

byggeplasser, for jordbruk og gartneri og for fiskeindustri.  Arbeidere ved dagligvarebransjen 

er ikke allmenngjort i forskrift.  De faller derfor utenfor lovgivningen.   

10.3.2 Utlendingsloven 

Ordningen med lønnspesialister ble innført i utlendingsloven 1 januar 2010, jfr. daværende 

utlendingsforskrift § 6-2.  Den ble ved forskrift 4 januar 2013 nr. 11 opphevet fra og med 15 

januar 2013.  I 2011 ble det innvilget 166 tillatelser til spesialister etter uf. § 6-2. Det kom 

                                                 
66 St. prp. 48 L (2014-2015). 
67 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv 17.6.2005 nr. 62. (arbeidsmiljøloven).   
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flest fra Pakistan.68 Formålet var å legge til rette for effektiv rekruttering av høyt kvalifisert 

arbeidskraft som Norge hadde behov for. For tredjelands borgere utenfor Schengen-avtalen 

var dette lukrativt.69 Borgere utenfor Schengen må ellers ha visa for å reise innenfor EU sine 

grenser. Vilkåret var at lønna måtte være minst kr 500.000,- pr år uten naturalytelser medreg-

net. Tilbudet måtte være gitt av en arbeidsgiver som følger vilkårene i uf. § 6-8.  Siden ar-

beidsgiver selv skulle vurdere utlendingens kompetanse var muligheten for kriminalitet nær-

liggende. Det ble tross formålet med behov for spesialister, ikke stilt krav til arbeidstakerens 

fagkompetanse.  Ordningen ble misbrukt og derfor avviklet. I Lime-saken kom det mange 

spesialister fra Pakistan.  Alle før januar 2013. Straffehjemmelen § 108, 3 litra a) kan være 

overtrådt.  

I aktuelle sak kan det mistenkes proformaekteskap. Det er straffbart.70 Bevisvurderingen i 

slike saker er vanskelig, selv om Høyesterett har slått fast at det kun kreves sannsynlighets-

overvekt.71  Motiv for ekteskap kan være mange.  Det finnes kulturelle forskjeller med hen-

hold til hva som foranlediger og inngår i et ekteskap. Eksempelvis rent praktiske hensyn.  

10.3.3 Bedrageri: 

Bedrageri er hjemlet i straffeloven § 270, jfr. 271. Forsikringsbedrageri i strl. § 272.   

Ordningen med spesialistlønn kan dekke to ulike bedragerske modus.  Det ene er å bygge opp 

et omdømme for lønnsmottager slik at han kan bli kredittverdig.  Personen kommer inn til 

Norge uten anmerkninger fra banker, inkasso eller for offentlige etater.  En lønnskonto med 

månedslønn og fradrag for skatt utstyres med en lønnsavtale og lønnslipp. Alt er korrekt. Illu-

sjonen skapes. Noen få måneder går uten anmerkninger, og omdømmet til lønnspesialisten er 

blitt ytterligere forsterket. Spesialisten er moden for å høstes i ulike bedragerimodus. 

Kredittkort.   

                                                 
68 Utlendingsrett ved Øivind Dybvik Øyen s 85. Universitetsforlaget 2013. 
69 Se utlendingsloven §§ 9 og 10 
70 Utlendingsloven § 40, 4 ledd. 
71 RT 2006 s 1657. 
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Markedsføringsmetodene for kredittkort er aggressive.  Flere aktører nøyer seg med å behand-

le lånesøknaden på nettet. Noen få har personlig behandling av søknaden.   Sannheten er at 

kreditt kan være en økonomisk kreftbyll for noen.  Forbrukerombudet ønsker en slutt på det.72  

Ikke alle får kjøpe kreditt, men noen kunder peker seg ut. Den gode kredittkortkunden har fast 

godt betalt jobb, er uten betalingsanmerkninger og har lite lån. Ofrene i saken vår har alle 

disse gode søkekriteriene. Dette vet kriminelle kartell. De har selv skapt et ferniss av kreditt-

verdighet.    

Omfanget av bedrageriene vokser fort.  De kriminelle gjør flere bestillinger av kredittkort på 

det uvitende offeret. Ofte et titalls kort. Bestillingene foregår via internett.  Alle personalia 

stemmer.  Bankinformasjon, arbeidsplass, lønnsavtaler, utdrag fra bankkonto, fast adresse. På 

den andre siden sitter kapitalistisk sult og behandler søknadene raskt.  I konkurranse mellom 

at utall kredittselskaper er landskapet perfekt for organisert bedrageri.  Kontrollrutinene er for 

dårlige. De fleste kredittkort har lave grenser for kreditt.  Noen kredittkort har høye.  Kreditt-

grensen kan heves allerede ved bestillingen.  Mengden av kredittkort på markedet gjør det 

mulig at et tosifret antall kort kan belastes hvert offer.  Et forsiktig estimat tilsier at hvert offer 

kan være objekt for inntil 2 millioner bedratte kroner.    

Organiserte kriminelle skjuler spor og gjør etterforskningen vanskeligere.  Vanligvis er offer 

for et ID-tyveri ikke klar over misbruket. I vår sak får offeret tilbud av den kriminelle gruppa 

om tilgang til kredittkort.  Kredittkortet lånes ut en kort periode. Offeret får vite at det er en 

del av lønnsbetingelsene. Kredittkortet belastes av rette innehaver. Den som står som ansvar-

lig på kortet foretar et uttak han tilsynelatende står ansvarlig for.  I ettertid må etterforskning-

en av slike saker innhente alle kredittkort som har vært brukt gjennom flere år.  Alle kjøp må 

etterforskes hver for seg for å se om offeret hefter lovlig ved kortbelastningen. Jobben er om-

fattende.  Det skal bevises utover enhver rimelig tvil hva som er et bedrageri – og hva som 

korteier rettmessig står ansvarlig for.   

Tilbakebetaling. 

En annen metode er at arbeidsgiver samtidig foretar grep for å få lønnsmidlene tilbake fra 

lønnsmottager.  De er ulike erfarer vi. Kontoopplysninger viser oss uttak fra minibanker til 

                                                 
72 http://forbrukerombudet.no/2014/12/forbrukerombudet-etterlyser-strengere-regler-for-kredittreklame 
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«spesialisten» samme dag som lønna har kommet inn på konto. Tilnærmet samme lønn som er 

kommet inn går ut ved flere uttak. I andre saker viser overvåkingsvideoer at lønnsmottager tar 

ut kontanter fra minibanken.  Ved siden av ham står arbeidsgiver.  Kravet om at slike overvå-

kingsvideoer skal slettes etter tre måneder hos banken73 vanskeliggjør bruken av dette etter-

forskingsskrittet.  Ofte kommer politiet for sent inn i saken.     

Gjennomgang av arbeidsgivers konto har også avdekket at summer blir overført fra arbeidsta-

gers lønnskonto til konto vi mistenker tilhører arbeidsgiver.  For å klare dette, sikrer arbeids-

giver seg fri tilgang til lønnsmottager sin konto.  Kodebrikken fra bank blir beholdt av ar-

beidsgiver og den personlige koden blir produsert av arbeidsgiver.  Slik har virksomhetseieren 

godt grep på offeret. Et annet kjent grep er at lønnsmottager betaler større regninger for ar-

beidsgiver med lønnsmidlene sine. Lønna er fiktiv.   

Debt bondage. 

‘Debt bondage’ er et kjent begrep i internasjonal menneskehandel. Arbeidstager blir utsatt for 

gjeldsslaveri.  Ved hjelp av finurlige forklaringer blir arbeideren forevist regnestykker som 

gjør at han må låne penger av arbeidsgiver.  Eksempelvis blir en månedslønnen avkortet.  Års-

lønn på en halv million tilsvarer litt over 41.000,- pr mnd.  Arbeidsgiver trekker fra skatt og 

nettolønn hver måned blir kr 25.000,-.  Arbeider blir eksempelvis fortalt at han også må sette 

av kr 16.000,- i skatt. De hentes ut ved kontantuttak og oppbevares av bakmannen.  Dette vil 

senere bli refundert, opplyses det.  Husleie blir også krevd med noen tusen kroner.  Alt trek-

kes fra konto.  De gjenstående midlene er for lite til å dekke mat, transport, klær og mobil-

abonnement.  Arbeidsgiver trer inn med lån.  Rentene og tilbakebetalingsordningene er uten 

forankring i loven.  Gjeld bygger gjeld.  Legg til tre måneders gratisjobb innledningsvis, for å 

teste arbeidskvaliteten, og «spesialisten» er blitt gjeldsoffer.  

NAV bedragerier. 

NAV erfarer at store summer utbetales urettmessig.  Den vanligste form for NAV bedrageri er 

å melde seg som arbeidsløs og skrive uriktige meldekort for dagpenger samtidig som man 

fortsatt jobber og hever lønn.  Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som 

følge av arbeidsløshet.  Et obligatorisk etterforskningstrinn ved etterforskning av all arbeids-

                                                 
73 Personopplysningsforskriften av 15.12.2000 nr. 1265 § 8-4. 
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markedskriminalitet må være å etterforske hvorvidt det finnes urettmessige utbetalinger av 

NAV midler.    

De kriminelle virksomhetene permitterer ansatte, men disse fortsetter å jobbe svart og mottar 

dagpenger samtidig.  Det benyttes også fiktive identiteter som grunnlag for oppholdstillatelse.  

Krav om ytelser settes fram under fiktive identiteter samtidig som personen fortsetter å arbei-

de under en annen identitet.  Det opprettes forhøyede inntektsgrunnlag for å få utbetalt urett-

messige ytelser.  Personer flytter utenlands og mottar ytelser som forutsetter bosetting i Nor-

ge. I tillegg ser vi at ulike subsidier utnyttes av kriminelle.  

NAV bedragerier anmeldelses for falsk forklaring etter straffeloven § 166 og bedragerihjem-

lene i strl. §§ 270, jfr. 271. 

Skimming. 

Det mistenkes skimming av kundenes kort via et utvalg butikker.  Skimming betyr blant annet 

uautorisert kopiering av betalingskort, slik at svindlere kan bruke informasjonen og belaste 

kortet uverifisert i etterkant. Formålet er uberettiget vinning av penger ved bruk av datainfor-

masjon. Skimming er et upresist rettslig ord.  Avhengig av hvor langt man er kommet i gjen-

nomføringen og metoden man bruker utløses ulike strafferettslige hjemler. Det finnes retts-

kraftige dommer basert på strl. § 145b, 183, 186, 257, jfr. 258, jfr. 49.  Straffeloven §190a er 

siste vedtatte hjemmel som skal ramme bedrageriformen skimming.  Strl. § 190a er identisk 

med § 202 i den nye straffeloven. 

10.3.4 Skatte- og avgiftskriminalitet. 

Ligningsloven § 12-1, 12-2, jfr. 4-4 regulerer straff for unndragelse av skatt.  

Skattemyndighetene har anmeldt de mest sentrale personene i saken for skatteunndragelse i 

millionklassen.  Norgesgruppen erfarte også når de tok kontroll over regnskapet at lønnsutgif-

tene til butikkene var en femtedel av det som er vanlig for bransjen. 

Skatte- og merverdiavgiftssystemet i Norge er basert på tillit mellom myndighetene og nær-

ingslivet.  Dvs. at næringsdrivende selv gir opplysninger som ligger til grunn for beregning av 

skatt og avgift som fastsettes eller utbetales. Systemet åpner for betydelig risiko for kriminali-
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tet.  Forenklet sett unndrar man ved at ikke all omsetning bokføres eller ved at fradragskrav er 

urettmessige.   

Etterforskningen fordrer at man henter inn spesialister på området skatt og avgift. Politiet har 

ikke nok personell i egne rekker til å etterforske slikt.  Lovhjemlene til politiet er også anner-

ledes enn spesialetatene kan operere med.  

Svart omsetning oppnås ved at omsetning holdes utenfor regnskap eller annen registrering. 

Eksempelvis salg av stjålet tobakksvarer. Tyvgods er varer som naturligvis ikke føres inn i 

varebeholdningen. Avgiften ved ordinært salg av tobakk er stort. Den taper staten.  Når slutt-

bruker betaler full pris, vil avansen være stor.  Slik unndragning av deler av omsetningen er 

lettere å skjule når forretningen har et skinn av lovlig virksomhetsdrift. I særdeleshet om unn-

dragningen er gjort ved at data og kassasystemer har innbygd manipulering slik at innrappor-

tering framstår som korrekt.  Helsvarte virksomheter er også et fenomen, men ikke omtalt i 

vår eksempelsak.  

Uregistrert salg gir tapt merverdiavgift.  De kriminelle beholder den innbetalte merverdiavgif-

ten. Den blir da 20% av bruttobeløpet.  Bedrageri med merverdiavgiften er ulovlig og straffes 

som for bedrageri etter straffeloven § 270 og § 271. 

Merverdiavgiftsbedrageri er et internasjonalt problem som også etterforskes i Lime-saken.  

Det går i korthet ut på å sende ut fiktive fakturaer inn et større trappetrinn system av virksom-

heter eid av de kriminelle. Fiktivt fordi ingen vare eller tjeneste ligger til grunn. Refusjonen 

av moms fra det offentlige til de ulike virksomhetene blir tilslutt det kriminelle utbyttet.  

Det betales heller ikke inntektsskatt av svart omsetning.  Med dagens skatteregler for virk-

somhet og kapitalbeskatning taper da staten i forhold til aksjeselskap 27 % av nettobeløpet i 

skatt.74   

Parallelt med kamuflering av svart omsetning, må regnskap manipuleres for å tildekke unn-

dragelsestilfellene.  Dette medfører brudd på blant annet bokføringsloven.75  Bofl § 15, 1 ledd 

opererer med inntil tre års fengsel ved vesentlig overtredelse. Ved særlig skjerpende omsten-

digheter, fengsel inntil seks år.  Skyldformen er forsett.  

                                                 
74 Stortingets skattevedtak 15.12.2014 § 3-3, jfr. Grunnloven § 75 
75 Bokføringsloven av 19.11.2004 nr. 73 
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Kompetente revisorer og andre spesialister må fylle sentrale plasser i etterforskningsteamet 

for å avdekke straffbare forhold. Aktørene innenfor arbeidsmarkedskriminalitet oppretter 

virksomheter som i utgangspunktet er legale, og benytter profesjonell hjelp fra revisorer, ad-

vokater, regnskapsførere og leger/psykiatere for å kamuflere hvitvasking av kriminelt utbytte.  

I den såkalte drosjesaken i Oslo ble en regnskapsfører dømt for medvirkning for uriktig regn-

skapsførsel for mellom 300 og 400 drosjeeiere i Oslo. Over en femårsperiode ble det unndratt 

skatt på 90 millioner kroner. Straffen ble 8 års fengsel.76  Dette er arbeidsmarkedskriminalitet 

fra tiden før dette begrepet ble etablert.  

10.3.5 Konkurskriminalitet. 

Hjemmelsrekkefølgen for å straffe konkurskriminalitet finnes i straffeloven kapittel 27 flg. 

Skattekravet fra skatteoppkreveren medfører jakt på hovedmennene sin formue. Formuen kan 

ligge i butikkene og andre eiendeler, som biler. I vår sak er det kjent hvilken butikkjede det 

gjelder.  Når skatteoppkrever snur seg mot butikken, oppdages at disse ikke står i navnet på 

hovedmennene. Ny eier er trådd inn. Hvem som er registrert som eier av butikkene og bilene 

er offentlig informasjon.  Noen av ofrene våre er blitt butikkeiere og eier luksusbiler. Noen 

virksomheter går konkurs og bobestyrer melder om ulovlige lån, ulovlig tapping av midler og 

mistanke om straffbar utroskap.77  Det er etterforskningens oppgave å finne ut hvem som er 

reell eier.  Vi erfarer også at like i forkant av en konkurs kjøpte butikken matvarer fra en stor 

leverandør.  Langt mer naturlig enn etter egne omsetningstall.  Kort tid etter er matvarene 

vekk fra butikken, antagelig spredd til andre butikker i kjeden. Straffebestemmelser i strl ka-

pittel 27. 

10.3.6 Heleri 

Resultat av alle disse mulige straffbare handlingene medfører utbytte. Slikt utbytte etter 

straffbar handling er hjemlet med straffesanksjon som heleri etter strl. § 317 

10.3.7 Menneskehandel. 

                                                 
76 RT 2008 s 468 
77 Strl. § 275, jfr. 276 
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Strl. § 224 vil jeg behandle noe mer inngående da den er overordnet og sentral i mitt eksem-

pel. 

Strl. § 224 omhandler menneskehandel.  Den ble endret i 200378 fordi Norge ratifiserte en 

folkerettslig forpliktelse ved tiltredelsen av FN konvensjonen mot grenseoverskridende orga-

nisert kriminalitet.79  Konvensjonen er utfylt med en tilleggsprotokoll om bekjempelse av 

menneskehandel80 – Palermoprotokollen.  Enn videre har Norge underegnet Europarådets 

konvensjon om tiltak mot menneskehandel, hvor målsetningen er å videreutvikle og forbedre 

den beskyttelse av ofre for menneskehandel som Palermoprotokollen gir.  Strl. § 224 fikk litra 

b) om tvangsarbeid eller tvangstjenester herunder tigging, ved lovendring av 20 juni 2006 nr. 

48.  De nyeste forarbeidende er Ot.prp. nr. 50 (2005-2006) og Innst. O nr. 61 (2005-2006).  

Temaet menneskehandel er omhandlet i juridisk litteratur. Jeg vil foreta en kortfattet analyse 

av straffbarhetsvilkårene.81  

§ 224. Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig 
atferd utnytter en person til 
a) prostitusjon eller andre seksuelle formål,  
b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging,  

 

eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for 
menneskehandel med fengsel inntil 5 år. 
  

Vold 

Vold er en krenkende fysisk handling mot en person.  Eksempelvis slag, spark, dytte, bite, 

lugge eller klore.  I forarbeidene82 til § 224 står det at vold skal forstås på samme måte som 

strl. § 228.  I strl. § 228 står det «øve Vold».  Det er ikke nærmere definert i hjemmelen.  

Høyesterett har i rettspraksis83 avgjort at mindre alvorlige handlinger kan omfattes av volds-

begrepet i § 228.  I RT 1988 s 922 tok tiltalte tak i fornærmedes jakke og presset fornærmede 

                                                 
78 Endringslov av 4 juli nr. 2003 nr. 78 
79 Ratifikasjon 27 juni 2003, ikrafttredelse Norge 29 september 2003 
80 Ratifisert 27 juni 2003, ikrafttredelsesdato Norge 25 desember 2003  
81 Understrekning av oppgaveskriver 
82 Ot. prp. nr. 62 (2002-2003) pkt. 13.1 
83 RT 1988 s 922 og 1991 s 1135 
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med underarmen mot stolryggen han satt i mens han holdt en truende pekefinger opp i ansik-

tet på fornærmede. 

En mer interessant bestemmelse, sett hen til eksempelet ved våre potensielle ofre, er kanskje 

ordet vold brukt i relasjon til strl. § 192 om voldtekt. Heller ikke denne bestemmelsen inne-

holder definisjon av vold, men forarbeidene84 til § 192 beskriver den nedre grensen for vold 

som situasjonsbetinget, ved at bruk av lite vold av gjerningsmannen er nok dersom offeret er 

mindreårig, eller står i en sårbar situasjon i forhold til gjerningsmannen. Her vil utøvende vold 

være et middel for å oppnå målet med volden.  I § 228 er det volden isolert som blir straffet.  

Jeg mener at vold derfor ikke bør underlegges like strenge vilkår ved anvendelse av § 224 

som ved § 228.  Reelle hensyn til handlingens straffverdighet tilsier at bestemmelsen bør tol-

kes utvidende i forhold til forarbeidene, og heller støtte seg til forarbeidene i § 192.   

Trusler. 

Ut fra en naturlig forståelse av ordet trusler forstås ord eller tegn/handlinger som gjør at den 

trusselen er rettet mot utfører det foretakende som straffebudet omtaler. Eksempelvis på tru-

ende tegn er å se på offeret og dra en finger over strupen for å antyde bruk av kniv. Det må 

være en årsakssammenheng mellom trusselen og formålet med menneskehandelen.  

I forarbeidende85 til § 224 fremgår at utrykket «trusler» skal forstås slik som i strl. § 227.  Av 

strl. § 227 fremkommer det at det må trues med «et strafbart Foretagende».  En straffbar 

handling som kan medføre høyere straff enn 6 måneders fengsel. Eksempelvis legemsfor-

nærmelse etter strl. § 228, 1 ledd. 

Etter rettspraksis86 er det ikke nødvendig at det trues med en konkret straffbar handling. Trus-

selen må derimot objektivt være «skikket til å fremkalle alvorlig frykt».  Ikke bare trusselen 

sitt innhold vurderes, men også sammenhengen den er fremsatt i.87 Alvorlig frykt er ikke bare 

frykt for liv eller helse, men eksempelvis også falsk eller reell anklage.  I forarbeidene88 bru-

                                                 
84 Ot. prp.nr. 28 (1999-2000) pkt. 16.1 Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 
85 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) pkt. 13.1  
86 RT 1996 s 226 
87 RT 2008 s 1350 
88 Ot. prp. nr. 62 (2002-2003) s. 55 
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kes det eksempler på at bakmenn benytter seg av trusler om å avsløre for nær familie av offe-

ret at kvinnen livnærer seg som prostituert.  

I vårt tilfelle kan tenkes at offeret trues med å sendes hjem fordi bakmennene ikke er fornøyd 

med offerets innsats.   

Misbruk av sårbar situasjon. 

Tolking av begrepet «sårbar situasjon» antar jeg kan inneholde både en økonomisk, religiøs, 

familiær og kulturell vurdering.  Den person som er i en sårbar situasjon har en slagside i for-

hold til en normalsituasjon og er ikke i stand til å mestre og ivareta sin egen integritet og per-

sonlige frihet. Paragrafen er da også inntatt i kapittelet forbrytelser mot den personlige frihet.   

«Misbruk av sårbar situasjon» forstår jeg som at andre oppnår en fordel ved å utnytte den sår-

bare, som ikke er i stand til å verne sitt eget rettsgode – det frie valg.  Det oppstår da en år-

sakssammenheng mellom misbruket av sårbar situasjon og formålet med menneskehandelen.  

Den nyeste dommen jeg har funnet er avsagt 19.1.15.89 Det er en underrettsdom og har derfor 

liten vekt som rettskildefaktor. Dommen er rettidig anket til Borgarting Lagmannsrett. Flere 

rumenere var fraktet inn til Norge med lovnad om jobb. De ble truet til tigging og tyverier. 

Tingretten bruker der samme argumentasjon som forarbeidene for å beskrive sårbar situasjon, 

og misbruk av sårbar situasjon. «Med misbruk av sårbar situasjon menes det å utnytte situa-

sjoner der det ikke foreligger noe reelt og akseptabelt valg for den det gjelder, annet enn å 

underkaste seg ‘handlerne’» 

Høyesterett90 har godtatt en rettsbelæring fra lagmannsretten som forståelsen av alternativet 

«misbruk av sårbar situasjon» i § 224. «Det sentrale ved misbruk av en sårbar situasjon er at 

en person utnytter situasjonen hvor kvinnen rent faktisk ikke har noe reelt eller annet aksep-

tabelt valg enn å underkaste seg til prostitusjon».   Avslutningsvis, «(E)tter dette alternativ 

kreves det ikke at kvinnen utsettes for overtalelse, press eller manipulasjon.  Det er tilstrekke-

lig at deltagelsen i prostitusjonen er forankret i hennes sårbare situasjon og at deltagelsen i 

prostitusjonen ikke lar seg forklare uten denne forankringen».  

                                                 
89 Oslo Tingrett 19.1.15 OP Sprinter dommen. Rumenere offer for menneskehandel ved tigging og tyveri. 
90 RT 2006 s 111 
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Annen utilbørlig atferd 

Utilbørlig er et rettslig begrep.  Normen for hva som er utilbørlig er ikke den samme overalt i 

lovgivningen.  Eksempelvis stilles det nok strengere krav til offentlig forvaltning enn til priva-

te parter.   

Årsakssammenhengen som må være mellom det utilbørlige og formålet med menneskehande-

len kan være en veileder.  Utilbørlig framstår da som de handlingene som gir bakmennene den 

ønskede kontrollen over offerets frie valg.   

I forarbeidene91 står det eksempler på å lage falske ekteskaps- eller arbeidsannonser for å lure 

offeret.  Det nevnes også begrepet «dept-bondage» som betyr at gjerningsmennene utsetter 

offeret for ulike kostnader som offeret hefter ved.  Transportkostnader, reisekostnader, for-

skudd på lønn, eller betaling til offerets familie som kompensasjon for vedkommende.  Hus-

leie til bakmennene, ulike falske skatter eller gjeld utstedt i euro uten at offeret har ide om 

valutakurser.  Norsk politi har også erfart at ressursfattige offer fra Nigeria har blitt utsatt for 

religiøs påvirkning med trussel om onde ånder som vil angripe dersom offeret ikke adlyder. 

Dette er svært virkningsfullt i enkelte kulturer. 

Utnytter en person 

Ut fra en vanlig ordfordtolkning forstås at gjerningsmannen bruker offeret for å oppnå en for-

del selv.  Av bestemmelsen selv framkommer det ikke hva som skal forstås med uttrykket.   

Forarbeidene92 forklarer fordelsbegrepet. Det kreves ikke nødvendigvis en direkte eller indi-

rekte økonomisk fordel. «Det kan også tenkes at fordelen er å oppnå en viss posisjon i et be-

stemt miljø, eller gjentjenester». 

Neste spørsmål blir da om samtykke fra offeret kan frita for straff.  Ordlyden i bestemmelsen 

gir ikke svar på spørsmålet.  Det er naturlig å anta at et samtykke fritar.  På den annen side er 

hjemmelen vedtatt for å verne individet.  Man kan også se det slik at utnyttelse peker tilbake 

på at gjerningsmannen utnytter samtykket til sin fordel.  Og at samtykket er gitt fordi offeret 

befant seg i en sårbar situasjon. Slik framstår samtykket ikke som reelt.   

                                                 
91 Ot. prp. nr. 62 (2002-2003) s 97-98. 
92 Ot. prp. nr. 62 (2002-2003) s 97. 
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I Palermoprotokollen artikkel 3, bokstav b har holdningen til samtykke kommet til uttrykk 

slik:  

«Samtykke fra et offer for handel med mennesker til den tilsiktede utnyttingen nevnt i 
bokstav a) i denne artikkelen skal være uten betydning der noen av midlene i bokstav a) er 
brukt”. 

Jeg kan ikke se noen grunn til at dette ikke også skal gjelde for litra b). Konklusjon er at sam-

tykke ikke fører til straffrihet.  

Tvangsarbeid 

Etter ordlyden forstår jeg «tvangsarbeid» som et stykke arbeid som offeret ikke utfører frivil-

lig.  Paragrafen inneholder ikke en definisjon av begrepet. 

Underrettsdommen fra Oslo Tingrett bruker også definisjonen som er brukt i forarbeidene.93  

«I ‘tvangsarbeid’ i bokstav b ligger at den som blir utnyttet, ikke har kommet frivillig inn i 

arbeidsforholdet og/eller ikke kan komme frivillig ut av det».  

Forarbeidende94 nevner også om tvangsarbeid, «bokstav b) kan for eksempel ramme situasjo-

ner der personer som blir lokket med arbeid i et annet land, blir utnyttet som arbeidskraft 

fordi de ikke har lovlig opphold i landet og dermed havner i en sårbar stilling». 

Forarbeidende sier også at formålet må være å utnytte en persons arbeidskraft.  Men det må 

avgrenses mot strl. § 225 – slaveri.95   

Tvangstjenester, herunder tigging. 

Alternativet i § 224, litra b), «… eller tvangstjenester, herunder tigging», ble tilføyd i 2006.96 

Bakgrunnen var å ha et straffebud som dekket opp tigging etter at dette var avkriminalisert 

ved opphevelse97 av løsgjengerloven.    

                                                 
93 Ot. prp. nr.62 (2002-2003) s 98 
94 Ibid 94 
95 Straffeloven § 225 bruker begrepet Trældom, men det er antatt å være slaveri. 
96 Lov av 30 juni 2006 nr. 48. 
97 Opphevet 1 juli 2006. 
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Med «tigging» kan forstås at mennesker ber ukjente i offentligheten om å få penger uten å yte 

noe i retur.  Forarbeidene98 sier at med begrepet «tigging» tenker departementet på det å be 

andre om penger eller andre midler. Tigging omfatter også en mer aggressiv oppførsel som 

virker mer plagsom.   

Med tvangstjenester er det naturlig å tolke at dette er like handlinger som tvangsarbeide, men 

mindre regelmessig, mer sporadisk og lite organisert. 

Forarbeidene99 beskriver situasjoner som har likhetstrekk med tigging, men som har en mer 

merkantil tilnærming.  Forarbeidende nevner gatemusikanter, gateartister og roseselgere. 

Tanken er at pengene disse tjener, går til bakmenn.  Det er vel også tenkelig at man kan bruke 

hjemmelen for de ofre som blir brukt til kriminelle handlinger.  Slik utnyttelse vil være kren-

kende for offeret.   

Ved disse tilleggene gikk norsk lovgivning lenger enn Palermoprotokollen.  Innføringen fører 

til at det å forlede eller utnytte noen til tigging er straffbart, men selve tiggingen skulle forbli 

lovlig.  

Forlede 

Spørsmålet er hva som kan legges i det neste vilkåret «som forleder en person til å la seg bru-

ke til slike formål» som etter første ledd bokstav a til d).  

Forarbeidene100 gir tilkjenne at «forlede er nevnt som selvstendig straffalternativ i første ledd.  

I en del tilfeller kan den som står for utnyttelsen, selv ha forledet personer inn i situasjonen, 

og da kan de to alternativene gli over i hverandre.  Men ‘forlede’ kan også ha selvstendig 

betydning. Det å forlede noen innebærer en psykisk påvirkning som fører til at den som blir 

«forledet» blir ført bak lyset, lurt eller overtalt til å være med på noe som han eller hun ikke 

ville ha blitt med på.  Utnyttelsen eller forledelsen må ha skjedd ved bruk av vold eller trusler, 

misbruk av sårbar situasjon eller ved annen utilbørlig atferd». 

                                                 
98 Ot. prp. nr. 50 (2005-2006) s. 10 Om lov om endringer i straffeloven 1902 (straff for å utnytte eller forlede 

noen til å tigge mv.). 
99 Ot. prp. nr. 50 (2005-2006) s. 11 
100 Ot. prp. nr. 62 82002-20039 s. 97 
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Siste setning i forarbeidene er også slått fast ved kjennelse i Høyesterett. 101  

                                                 
101 RT 2009 s. 911. 
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11  Politiets etterforskning  

11.1 Diagnosen 

Sentralt i forståelsen av arbeidsmarkedskriminalitet er å avklare om det er foregått menneske-

handel, jfr. strl. § 224, og/eller utlendingsloven straffebestemmelse § 108 flg. 

En nylig publisert undersøkelse fra Politihøgskolens forskningsavdeling redegjør for hvordan 

etterforskningen kan forbedres innenfor menneskehandel.102  Sentralt i metoden står intervju 

av 21 representative fagpersoner fra ulike profesjoner. Jeg gjør oppmerksom på at PHS sin 

rapport er forankret i selve menneskehandel generelt, jfr. strl. § 224 og tvangsar-

beid/tvangstjenester spesielt jfr. strl. § 224, 1 ledd, litra b). Min oppgave omfatter arbeidsmar-

kedskriminalitet generelt, hvor menneskehandel er en sentral del. 

Metoden til PHS rapporten er supplert med empirisk erfaring av oppgaveforfatteren.  

Konklusjonen i rapporten samsvarer med min erfaring.  

11.1.1 Mangel på kunnskap.  

Et gjennomgangstema er mangel på kunnskap.  Dette på tross av at regjeringen allerede i 

2006 opprettet, Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel – KOM.  Formål er å kart-

legge omfanget av menneskehandel i Norge, samt dokumentere og løse de utfordringer som 

myndigheter står overfor.  Fra 1.januar 2011 ble KOM en permanent enhet, administrativt 

underlagt Politidirektoratets enhet, Seksjon for forebygging og kriminalitetsbekjempelse.  Den 

skal være et virkemiddel for bedre samordning mellom myndigheter og organisasjoner. Blant 

mange ting skal KOM bidra med tverrfaglig informasjonsutveksling og kompetanseheving 

innen feltet menneskehandel.  KOM har ikke en operativ rolle i enkeltsaker. 

På tross av dette savnes fortsatt kunnskap om retningslinjer og konkrete verktøy på feltet.  Jeg 

unnlater å diskutere hvorfor ikke KOM har nådd fram.   

11.1.2 Konkret aktivitet.  
                                                 
102 Menneskehandel og tvangsarbeid, en forstudie om gråsoneproblematikken innenfor innsatsområdet 

arbeidsmarkedskriminalitet av Synnøve Økland Jahnsen 
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Dernest etterlyste intervjuobjektene konkret aktivitet, mer enn informasjonsmateriell.   

En av deltagerne fra Arbeidstilsynet opplevde motstand fra ledelsen ved politidistriktet i form 

av argumentet at innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet ville gå på bekostning av andre res-

surser politiet brukte på å bistå Arbeidstilsynet.  Intervjuobjektet erfarte at når det gjelder alle 

andre etater har det vært lett å finne felles målsettinger for at en kan jobbe sammen mot ar-

beidsmarkedskriminalitet, uten at det krever ekstra ressurser fra den enkelte etat.  Men dette 

ser ikke ut til å gjelde for politiet. Personen avsluttet med at etatene er gjensidig avhengige av 

å finne frem til måter å samarbeide bedre på.  

11.1.3 Ansvarsfraskrivelse.  

Felles for representantene fra politi og påtale var at menneskehandel til tvangsarbeid er en 

type kriminalitet som faller mellom alle stoler.  Problemet favner både avsnitt som jobber mot 

økonomisk kriminalitet, arbeidsmiljø, utlendingsforvaltning og avsnitt for organisert krimina-

litet.  Dette gir organisatoriske utfordringer. Få føler seg kallet til å ta et overordnet ansvar og 

binde ressurser til innsatsområdet.  Lagt til det som opplevdes som manglende ressurser vil de 

områder som er tverrsektorielt få en stemoderlig behandling. 

11.1.4 Hvilket fokus.   

Hovedutfordringen som intervjuobjektene skisserte var at menneskehandel til prostitusjon har 

vært prioritert foran andre former for menneskehandel.  Dette har gjort at det i mindre grad 

har vært utviklet målrettede tiltak basert på erfaringer fra konkrete saker med menneskehandel 

til tvangsarbeid. Tallene til KOM viser at det for så vidt var tilfelle fram til 2009.  For 2009 

viser tallene i politiets straffesaksregister 31 anmeldelser for prostitusjon etter strl. § 224, ledd 

litra a) mot 7 anmeldelser for tvangsarbeid/tjenester etter litra b).  Tallene i 2013 viser for 

første gang at det er endret.  Hhv 30 mot 39.103  Tallene for 2014 forventes bli enda mer enty-

dig i favør tvangsarbeid, med bakgrunn i saken ved Romerike PD.   

11.2 Forslag til endringer i politiets etterforskni ng. 

                                                 
103 KOM sin årsrapport for 2013 
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Innen rettssosiologien brukes begrepet lysbryterteorien, der metaforen er at innføring av en 

lov ikke nødvendigvis umiddelbart vil medføre tilsiktede virkninger.  Innfrielse av tilsiktede 

virkninger er generelt avhengig av den sosiale, økonomiske og politiske sammenhengen som 

lovgivningen fungerer i. 

Lovendringen om tvangsarbeid og tvangstjenester har gitt større fokus og muligheter for å 

komme kriminaliteten til livs. Siden tvangsarbeid rettslig sett også griper inn i lover som ar-

beidsmiljølov og allmenngjøringslov, ved siden av straffeloven og flere særlover, vil proble-

met være forankret bredere enn kampen mot tvangsarbeid ved prostitusjon, som er regulert i 

strl. § 202. Det er forsøkt reist sak for utvisning etter utlendingsloven for salg av sex,104 men 

det ble slått fast at prostitusjon ikke er å forstå som arbeid og derfor heller ikke krever ar-

beidstillatelse. Som vist over er arbeidsmarkedskriminalitet bredere forankret. 

Når strategiene rettet mot arbeidsmarkedskriminalitet tydeliggjøres og prioriteres, vil verk-

tøykassa til samfunnet kunne brukes i full bredde. Med verktøykassa mener jeg brukskombi-

nasjonen hjemler, tverrsektoriell etatsarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner. 

11.2.1 Hvordan er dagens status?   

Politidistriktene Oslo, Stavanger og Hordaland er de som til en viss grad har etablert struktur 

til etterforskning mot menneskehandel.  Oslo politikammer har i mars 2015 etablert et nytt 

tverrfaglig team som skal ut å lete opp nye saker. Tidligere var det i Oslo etablert, under ut-

lendingsenheten, et prosjekt som het STOP prosjektet. Her var prostitusjon framtredende sat-

singsområde. STOP etablerte ulike tverrfaglige team fra finans- og miljø seksjonen, utlen-

dingsavsnittet, Økokrim og skattetaten ved behov, men menneskehandel ved prostitusjon var 

det sentrale. Hordaland politi sin spesialenhet blir kalt EXIT-gruppen og er kanskje den som 

mest ligner på den organisering som Oslo nettopp har etablert. EXIT består av en fast gruppe 

med ulik kompetanse som tar ulike saker relatert til arbeidsmarkedskriminalitet.   

Romerike politidistrikt fører nå tidenes største etterforskning i en prosjektbasert modul mot 

det som, slik jeg ser saken, er arbeidsmarkedskriminalitet med hovedfokus på tvangsarbeid.  

Denne kraftsamlingen er et glansbilde på hvordan man søker løse denne type arbeidskrimina-

litet.  Antall etterforskere, spesialmedarbeidere og organiseringen er kostbar.  Egne lokaler, 

                                                 
104 RT 1999 s 763 jfr. daværende utll. § 57a, jfr. § 6 
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innleide kjøretøy, egen offergruppe, egen påtaledel med direkte støtte fra statsadvokaten, rei-

seaktivitet i og utenfor Schengen-området gjør dette til en modell som neppe vil få fotfeste i et 

framtidig politi. 

For politiet forøvrig i Norge er det liten erfaring å hente.  

11.2.2 Definisjon som hjelp. 

Den definisjonen som kommer til uttrykk i Kripos sin samarbeidsgruppe, Siamkrim og som 

denne oppgaven har som utgangspunkt, kan bidra til å endre synet på hvordan den kan be-

kjempe kriminalitet som utgjør en trussel for samfunnsstrukturen. Formålet er å flytte fokus 

fra forebygging mot arbeidsulykker mot å forebygge at organiserte former for kriminalitet får 

fotfeste i Norge.  De tre elementene i definisjonen er, brudd på lover om lønns- og arbeidsfor-

hold, avgiftskriminalitet og organisert kriminalitet.  Definisjonens fortrinn er at den presist 

skal sette innhold og ytterrammer, og som sådan minske behov for tolkninger.  Den vil da 

fungere som et rammeverk for kunnskapsprosessen som etterlyses.  Kunnskapsnivået må 

etableres i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, aksjeloven, ligningslo-

ven, merverdiavgiftsloven, bokføringsloven, dekningsloven, konkursloven, straffeprosesslo-

ven og straffeloven.  

11.2.3 Prosjektstyrt etterforskning. 

Prosjekter er organisasjonslivets Ferrari, er det sagt. Riktig styrt går det fort.  Men det koster 

også som Ferrari, har vært innvendingen. Fordelen er at man henter inn spesielle ressursper-

soner med ulike kompetanse for å dekke inn et definert behov som etterforskningen krever. 

Dette leveres til den faste etterforskningsgruppa. Prosjektetterforskning krever egnet lokale og 

at de sentrale lederne tas ut av vanlig hverdagstjeneste for å dedikeres til å gjennomføre pro-

sjektet.  Disse må delta helt til eventuell rettskraftig dom foreligger.  

11.2.4 Tverrfaglig samarbeid. 

Min erfaring gjennom 30 år med politiarbeid tilsier at for problemområdet arbeidsmarkeds-

kriminalitet bør det være et instruksfestet krav om at etterforskningsgruppa er tverrfaglig.  

Instruksen bør gi mandat til at flere ulike aktører kan delta.  Også aktører som ligger i grense-
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området forvaltning og kommersielle interesser. Eksempelvis Finansnæringens Hovedorgani-

sasjon.  Begrunnelsen er kriminalitetsområdets kompleksitet og omfang. 

Riksadvokaten har i flere rundskriv påpekt nødvendigheten av å samarbeide med andre etater 

og tilsyn for å søke fagveiledning.105 Ved arbeidsmarkedskriminalitet vil det være behov for 

bred bistand siden saksfeltene er kryssende.  Ansvarlig for etterforskningen vil være politiet 

og/eller en av politiets særorganer, jfr. påtaleinstruksen.106 Tverrfaglig samarbeid er helt av-

gjørende for å lykkes.  Bredden i hjemler, kunnskap og mannskap øker vesentlig.   

Et eksempel er NAV Kontroll.  Etaten har fått utvidet hjemler i folketrygdloven § 21-4, 21-4a, 

21-4b og 21-4c for innhenting av opplysninger og uttalelser fra tredjeperson, finansinstitusjo-

ner m.m.   Folketrygdloven § 21-4 første og sjette ledd. 

Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet 
bestemmer har rett til å innhente de opplysninger som er nødvendige 107 for å kontrollere om 
vilkårene for en ytelse er oppfylt eller har vært oppfylt i tilbakelagte perioder eller for å 
kontrollere utbetalinger etter en direkte oppgjørsordning. Opplysninger kan innhentes fra 
helsepersonell, andre som yter tjenester forutsatt at de gjør det for trygdens regning, 
arbeidsgiver, tidligere arbeidsgiver, postoperatør, utdanningsinstitusjon, 
barnetilsynsordning, offentlig virksomhet, pensjonsinnretning, forsikringsselskap og annen 
finansinstitusjon og regnskapsfører. Adgangen til å innhente opplysninger etter første og 
andre punktum omfatter også opplysninger om andre enn stønadstakeren. Den som blir 
pålagt å gi opplysninger, plikter å gjøre dette uten godtgjørelse. 

Helsepersonell plikter …    

De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette 
uten hinder av taushetsplikt. 

Hjemlene tolkes desverre innskrenkende i interne instrukser og interne retningslinjer slik at 

NAV Kontroll i realiteten ikke får brukt hjemlene.108  Det er ikke tillatt å bedrive informa-

sjonsinnhenting som ta bilder av postkasser eller gjentatte besøk for å klargjøre hvem som 

jobber i en butikk. NAV Kontroll må begjære etterforskningskritt etter NAV loven § 7-3 og 

innlede samarbeid med politiet.  

                                                 
105 Eksempelvis Riksadvokatens rundskriv 4/1989 side 8 – hjelp fra Forurensningsmyndighetene 
106 Påtaleinstruksen § 7-5, sml § 35-1, 2 ledd og § 37-1, 2 ledd 
107 Understrekning ved kandidaten. 
108 Jurist Elisabeth Åslid, NAV Kontroll 
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Under etterforskning av arbeidsmarkedskriminalitet vil det forarbeidet som politiet har fore-

tatt under åpen og skjult etterforskning, i stor grad favne den informasjonen som NAV Kont-

roll trenger for videre arbeid, og som de selv ikke kan innhente.   

Forvaltningsinformasjon vs. strafferetten.  

Vi befinner oss i strafferetten og legalitetsprinsippets kjerneområde. Et av de viktigste prin-

sippene i strafferetten er inkrimineringsprinsippet.109  Det er antatt at den informasjon som 

forvaltningen lovlig henter inn ikke automatisk kan nyttes av påtalemyndigheten ved en ho-

vedforhandling. Dette prinsippet finner vi også igjen ved havarivernkommisjonsarbeidet.  

Eksempelvis jernbaneundersøkelsesloven110 som sier i § 24 at opplysninger tilsynsmyndighe-

ten mottar i medhold av §§ 8 og 18 kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak mot den 

som har gitt opplysningene  

Problemstillingen oppstår som følge av grunnleggende forskjell mellom det straffeprosessuel-

le system og det forvaltningsrettslige system. Etter straffeprosessloven har den mistenkte rett 

til å nekte å forklare seg både for politiet og for retten. Han har rett til å nekte å fremlegge 

dokumenter. Han kan også uten å komme i straffansvar gi uriktige opplysninger og forspille 

bevis. Prinsippet er at en mistenkt i en straffesak ikke har noen plikt til å bidra til sin egen 

domfellelse.  Politiet har derimot sanksjonsmuligheter som ransaking. 

I kontrollovgivningen er ordningen en annen. Kontrollen bygger for en stor del på opplys-

ninger fra de skatte- og avgiftspliktige selv. Kontrollovgivningen pålegger derfor borgerne å 

gi fullstendige og riktige opplysninger og å fremlegge dokumenter. Dette gjelder selv om opp-

fyllelse av plikten vil vise at vedkommende har begått et straffbart forhold. 

Problemstillingen har kommet til syne i norsk rettsforhold.  I den såkalte Bølgepappdom-

men111 Avgjørelsen gjaldt spørsmålet om forklaringer avgitt til prismyndighetene på kontroll-

stadiet måtte avskjæres som bevis under den etterfølgende hovedforhandling. Høyesterett 

                                                 
109 Se f.eks. straffeprosessloven § 123 – ingen plikter å svare på spørsmål som utsetter en selv for straff.  
110  Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser av 3.6.2005 nr. 34. 
111 RT 1994 s 610. 
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svarte benektende på dette.   Rettsbildet ble endret senere etter EMD dom 16. desember 1996 

(Saunders v. Storbritannia).112 

Det forelå mistanke om at Saunders hadde manipulert kursen på firmaaksjer i forbindelse med 

overtakelsen av annet selskap.  Department of Trade and Industry startet sivile undersøkelser. 

Saunders hadde forklaringsplikt for disse.  Politiet tok senere ut tiltale mot Saunders og brukte 

store deler av hans forklaringer fra den sivile undersøkelsen.  Ved dom fra EMD 16. desember 

1996 fikk Saunders medhold i at det forelå brudd på kravet til "fair trial".  Selvinkrimine-

ringsvernet er nedfelt i SP art. 14 nr. 3 bokstav g og innfortolket i EMK art. 6 nr. 1.  EMD 

fant ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om hvor omfattende vernet mot selvinkri-

minering er.   

Høyesterett har i RT 2007 s 932 behandlet en sak hvor det var påberopt brudd på vernet mot 

selvinkriminering. De fant etter en samlet vurdering at det ikke hadde skjedd noen krenkelse. 

Avsnitt 37.  «I den grad forklaring avgitt til kontroll- og undersøkelsesorganet kan brukes i en 

etterfølgende straffesak, følger av bølgepapp-kjennelsen at bruken må skje innenfor rammene 

av strpl § 290, § 297 og § 297». 

For å unngå problemstillinger av dette slag bør det tverrfaglige etterforskningsarbeidet regule-

res slik at politiets straffeprosessuelle regler følges under bevisopptak.    

Bevis 

Bevisbyrderegelen er forskjellig for påtalemyndigheten enn for særorganene. De siste krever 

kun sannsynlighetsovervekt.  Av og til klar sannsynlighetsovervekt. Poenget med et forhånds-

planlagt metodisk tverrfaglig samarbeid er at innsamling av bevisene underlegges de strenge 

krav som påtalemyndigheten setter som ideal.  Det er effektivitet i at bevissankingen gjøres 

etter politiets normer og metoder.  Slik unngår man dobbeltarbeid ved at bevissanking må 

gjøres ved to arbeidsoperasjoner. Først sivilt deretter strafferettslig fundert.   

 

11.2.5 Inndragning 

                                                 
112 Den europeiske menneskerettighetsdomstols dom 16. desember 1996 (Saunders v. Storbritannia) 
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Bestemmelsene om inndragning er gitt i straffeloven §§ 34 til 37d.  Jeg har beskrevet at ar-

beidsmarkedskriminalitet er sterkt motivert av vinning og at gevinstpotensialet er stort.  Ar-

beidsmarkedskriminalitet gir de kriminelle en konkurransefordel framfor lovlydige og slike 

kulturer må vi unngå vokser fram. Inndragning er ikke straff, men en strafferettslig reaksjon 

for å nullstille situasjonen som forelå før de kriminelle handlingene ble begått. Inndragning 

praktiseres neppe strengt nok. 

Innledningsvis i pkt. 9.1.1.nevnte jeg at eldstebror fikk fengsel og 668.000,- i inndragning. 113  

Dommen ble anket, men ikke over inndragningen.  Anken ble forkastet.114 Det må forstås som 

inndragningen ble akseptert fordi den var lav.  

Reglene om inndragning ble endret i 1999. Regelen om utvidet inndragning i strl. § 35 ble 

vedtatt. Og strl. § 34 ble endret til at «utbytte av straffbare handlinger skal inndras». Det er en 

plikt for påtalemyndigheten til å påstå inndragning, om vilkårene foreligger. 

Forarbeidene regner som utbytte; «enhver fordel oppnådd ved en straffbar handling».115 Strl § 

34, 2 ledd, sier at «formuesgode som trer istedenfor utbytte, avkastning og andre fordeler av 

utbytte» regnes som utbytte. Et bruttoprinsipp ble etablert. Forarbeidene sier at dersom utbyt-

tet er blandet sammen med lovlige midler skal det anses en forholdsmessig del av formuesgo-

det som utbytte.116  

Helt sentralt i etterforskningen av arbeidsmarkedskriminalitet må derfor være å etterforske 

alle muligheter for inndragning. Først og fremst fordi gevinsten er formidabel og kamuflert 

ved ulike straffbare modus. Problemet i Lime-saken er at straffbare forhold er så vevd inn i 

hverandre at man ikke kan skille lovlig fra ulovlige midler. Da blir inndragningen bare bereg-

net forholdsmessig. 

Inndragningsfokuset må forsterkes ytterligere etter Høyesterettsdom av 12 februar 2015117. 

Forholdet gjaldt inndragning av utbytte etter salg av alkoholholdig drikkevarer uten skjenke-

bevilling i en MC klubb, og om det kunne gjøres fradrag for lovlig utgifter til innkjøp av drik-

kevarene som skulle selges ulovlig.  Høyesterett svarte delvis ja til det og tillot fradrag for 

                                                 
113 Nedre Romerike tingrett av 29.4.2011, jfr. § 108, 3 ledd, litra a og § 108, 2 ledd, litra a, jfr. 55, 2 ledd 
114 HR kjennelse sak nr 2011/1508.  
115 Ot. prp. nr. 8 (1998-1999) s. 65. 
116 Ot. prp. nr. 8 (1998-1999) s. 24. 
117 HR 2015/348 
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halvparten av innkjøpsutgiftene.  Etablert rettspraksis for reduksjon av inndragningsansvaret 

var tidligere hovedsakelig etablert i rehabiliteringshensyn, jfr. strl. § 34,1 ledd.118    

Høyesterett har med avgjørelsen endret betydningen av strl. § 34, 2 ledd, andre punktum; 

«Utgifter kommer ikke til fradrag».  Etterforskningen må altså forsterkes for å avklare hva 

som er lovlig investering og lovlig utgifter.  

                                                 
118 RT 2010 s. 1524. 
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12 Tverrfaglig etterforskning og taus-
hetsplikten. 119 

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet må skje tverretatlig.  Spørsmålet er om taushetsplik-

ten vil hindre eller vanskeliggjøre samarbeidet?  

Denne korte diskusjonen er avgrenset til å gjelde, Politi og påtalemyndigheten – Arbeidsmar-

kedsetaten/NAV – Arbeidstilsynet – Utlendingsforvaltningen – Skatt- og avgiftsforvaltning-

en/(toll/skatteetaten).  Jeg avgrenser mot private. Forutsetningsvis legges til grunn at brudd på 

arbeidsmarkedskriminalitet har strafferamme over 6 måneder.  

Problemstillingen tar ikke diskusjonen om den generelle taushetsplikten som oppstår mellom 

etatene når de jobber i egen sak til vanlig.  Avgrensingen vil i det følgende problematisere 

prosjektarbeidet, når slik tverretatlig etterforsking er opprettet.    

Taushetsplikten er en kommunikasjonssperre som skal hindre at opplysninger som A har, ikke 

blir kjent for B.  Taushetsplikten sin oppgave er å hindre utveksling av informasjon mellom 

etatene. Det er unntak fra taushetsplikten som gir rett til å formidle taushetsbelagte opplys-

ninger i visse situasjoner.  Til visse mottagere – eller til visse formål.  

12.1 Presiseringer. 

Hvem er det som skal beskyttes?  Helt klart den sentrale personen som opplysningene gjelder, 

men også en engere krets personer rundt denne.  Hvem har taushetsplikt?  Svaret er alle som 

utfører en oppgave for prosjektet.    

Det er to grunnlag som åpner for flyt av taushetsbelagt informasjon.  Det ene er ivaretagelse 

av bestemte formål.  Først og fremst primærformålet  til gjeldende etat.  Deretter det som 

skal fremme etatens generelle formål.  Avslutningsvis kriminalitetsforebyggende formål.   

Det andre er fremme av taushetsbelagt informasjon til bestemte mottagere. Det er særlig 

aktuelt i forhold til taushetsplikten for skatt- og avgiftsetaten og til politi-

et/påtalemyndigheten.  

                                                 
119 Fra forelesning av professor Tor-Geir Myhrer. 
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Problemstillingen aktiverer ulike rettslige reguleringer.  Blant annet politiregisterloven av 

28.5.2010 nr. 16. forvaltningsloven av 10.2.1967, arbeids- og velferdsforvaltningen 16.6.2006 

nr. 20 (NAV-loven) og ligningsloven av 13.6.1980 nr. 24.   

12.1.1 Primærformålet 

Se eksempelvis forvaltningsloven § 13 b,1 ledd nr. 2 

«At opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. 
kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, 
oppfølging og kontroll», 

Anvendelsesområdet er ved behandling av den enkelte sak. Det kan også gis opplysninger for 

å få svar fra andre. De fleste etater har en slik regel med unntak av skatt og avgiftsetatene. 

Sammenlign med politiregisterloven § 26. 

12.1.2  Generelle formål 

Det er etaten selv som best kan vurdere hva som er deres formål, men en for restriktiv hold-

ning bør man ikke ha. Man har eksempel på at en utlending var varetektsfengslet av politiet da 

identiteten hans var ukjent.  Personen begikk selvdrap etter lang tid i varetekt.  Samtidig viste 

det seg at fengselet kjente vedkommende sin identitet siste 3 måneder, men valgte å gjemme 

seg bak taushetsplikten da det ikke var fengselets virke å finne ut av identiteten, det var politi-

et sitt formål. Se eksempelvis forvaltningsloven § 13b nr. 5 og NAV-loven § 7,3 ledd. 

 

12.1.3  Kriminalitetsforebygging. 

Dette er en ren formålsbestemt adgang til å gi opplysninger til andre offentlige organer for å 

forebygge. Det er bare politi og påtalemyndighet som har et slikt generelt unntak. Taushets-

plikten er ikke til hinder for at politiet utleverer opplysninger, dersom det er nødvendig for å 

avverge et lovbrudd. Politiregisterloven § 27, 1 ledd, og 2 ledd nr. 1, jfr. 3. ledd.   

 

«Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger utleveres til 

1. offentlige organer, for å forebygge lovbrudd, eller  

2. private….,    
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Utlevering må uansett være forholdsmessig i den konkrete situasjon…». 

Konklusjonen er at det i kriminalitetsforebyggende samarbeid sjeldent byr på taushetsplikt-

problemer for politiet. 

 

12.1.4 Informasjon til bestemte brukere. 

Her er det ikke formålet, men mottakeren som er det sentrale. Se eksempelvis ligningsloven § 

3-13 nr. 2.    

I de tilfelle at man mot formodning skulle komme i en situasjon hvor taushetsplikten blir 

krenket, og disse opplysningene blir nektet ført for retten, er det gode grunner for at informa-

sjonen kan brukes som sekundærbruk.  Dvs. at man ut fra informasjon som er kommet fram 

etter brudd på taushetsplikten, ser at dette stemmer med annen informasjon.  Det må derfor 

være mulig å konkludere og passere grensen for skjellig grunn til mistanke – med dertil påføl-

gende ransakingsbeslutning120 for å finne bevis som kan brukes lovlig.  

Konklusjonen er at man ved å kombinerer regler om primær formål, adgang til å gi andre eta-

ter opplysninger for å bekjempe kriminalitet, samt muligheten til å formidle opplysninger til 

de omtalte offentlige myndigheter, vil ikke taushetsplikten være til hinder for tverretatlig et-

terforskning.   

12.1.5 Unntak 

Kommunikasjonskontrollopplysninger121 (fork; KK) reguleres ikke av det ovenstående.  

Hvordan man i tverretatlig samarbeid skal forholde seg til den informasjon som KK122 gir er 

et vanskelig juridisk farvann å manøvrere i.  Ved etterforskning av arbeidsmarkedskriminali-

tet kan man komme i situasjoner hvor det er foretatt kommunikasjonskontroll.  Eksempelvis 

ved brudd på straffeloven § 224 – menneskehandel som gir inntil 10 års fengsel. I kjølvannet 

                                                 
120 Straffeprosessloven § 192, jfr. 197 
121 Straffeprosessloven § 216 i 
122 KK materiell består av avlyttingsmateriale, fysiske dokumenter, samtalelogg, lydbånd og e postmeldinger. 
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av dette erfarer vi brudd på tolloven, NAV loven og skatte- og avgiftslovgivningen. Dette er 

lovbrudd som normalt ikke hjemler bruk av skjulte metoder.123   

Spørsmålet er hvordan man mest hensiktsmessig kan bruke informasjonen tverretatlig uten 

brudd på taushetsplikten. 

Hensikten med KK er å bruke relevant informasjon.  Med unntak av den informasjonen som 

politiet er lovpålagt umiddelbart å fjerne124. Eksempelvis samtaler mellom klient og advokat.  

Straffeprosessloven hjemler at informasjonen kan brukes i sak, «som etter sin art ikke kunne 

ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra».125  Et 

hovedformål er at informasjonen kan brukes under avhør av de mistenkte.126  Løsningen kan 

være at den informasjon som er bearbeidet og er relevant, innarbeides i det tradisjonelle etter-

forskningsmateriellet som foreligger. Jeg antar at når den er innarbeidet slik, er den å regne 

som åpen informasjon i aktuelle sak og at den siden kan brukes som vanlig etterforskningsma-

teriale etter politiregisterloven § 26. 

«Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes i den enkelte straffesak, 
herunder til etterforskning, saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, 
oppfølging og kontroll». 

                                                 
123 Straffeprosessloven § 216 a 
124 Straffeprosessloven § 216 g 
125 Straffeprosessloven § 216 i, 1 ledd, litra d, første punktum. 
126 Straffeprosessloven § 216 i, 1 ledd, litra a 
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13 Lovendring. 
Potensialet for økonomisk vinning ved arbeidsmarkedskriminalitet er stort, samtidig som 

strafferammen, og ikke minst straffenivået, så langt har vært lavt sammenliknet med annen 

kriminalitet.  Men i avslutningsfasen av denne oppgaven er det gjort lovendringer som letter 

politiets og påtalemyndighetens arbeid.  

13.1 Straffeloven av 20.5.2005 nr. 28 

Innføringen av ny straffelov med virkning fra 1.10.2015 åpner også for at et medvirkeransvar 

ved at ny straffelov § 15 innfører et generelt medvirkeransvar for særlovgivningen.  Det betyr 

at brudd på allmenngjøringsloven etter omstendighetene kan gjøre det mulig å rette et straffe-

ansvar mot oppdragsgiver.   

13.2 Arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. 

I prp.48 L127 er det foreslått ganske dramatiske endringer i straffenivået.  Regjeringen har gått 

inn for å samkjøre arbeidsmiljøloven128 og allmenngjøringsloven129 sin maksimale straffe-

ramme til tre år. Arbeidsmiljøloven var innledningsvis foreslått økt maksstraff fra to til tre års 

fengsel.  Allmenngjøringsloven foreslått økt fra bøter til ett års fengsel. Begrunnelsen for like-

lydende strafferamme er blant annet at de to lovene er nær beslektet, selv om de verner noe 

ulike interesser. Stortinget har 7. april 2015 foretatt andre gangs behandling av loven. Det 

kom ingen bemerkninger. Arbeids- og sosialdepartementet svarer på telefon 16 april at stats-

råden ønsker at den settes i virke så fort den blir vedtatt.  Vedtagelse er tidligst 1 juli 2015.130 

Dette medfører at hjemmelen i strl. § 60a om organisert kriminalitet kan tas i bruk for å be-

kjempe problemet med underbetaling. Det bør da tillegges politiet påtalekompetanse131 for 

saker mot allmenngjøringsloven.  For de grove forhold må statsadvokaten ta ut tiltale.   

                                                 
127 Ot prp. nr. 48 (2014-2015) 
128 LOV-2005-06-17-62 Arbeidsmiljøloven. 
129 LOV-1993-06-04-58 Allmenngjøringsloven. 
130 Arbeids- og sosial departementet ved Trond Rakkestad 
131 Straffeprosessloven § 67 
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Endringene medfører også at foreldelsesfristen,132 for brudd mot allmenngjøringsloven, end-

res fra to til fem år.  

13.3 Forslag til endring av lover. 

13.3.1 Kommunikasjonskontroll 

Erfaringsmessig er organiserte kriminelle miljøer vanskelig å etterforske.  Arbeidsmarkeds-

kriminalitet intet unntak.  En rangordning vil gjøre seg tydelig gjeldende.  De sårbare vil nep-

pe kontakte politiet.  Språkvansker og kulturforskjeller gjør dette også komplisert.  De som 

sitter på toppen av en slik kriminell næringskjede har ressurser til å skjule spor.  For det tilfel-

le at det ble innført utvidet strafferamme til fem års fengsel for arbeidsmiljøloven og allmenn-

gjøringsloven vil det ved de grovest organiserte tilfeller åpne for bruk av metoden kommuni-

kasjonsavlytting.133  Straffeprosessloven § 216 a krever ti års fengsel for slik bruk.  Strl. § 60a 

«forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års 

fengsel». 

  

13.3.2 Lov mot hvitvasking og terrorfinansiering 134 (hvvl).  

Hhvl § 1:  

«Lovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av 
straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger». 

EU sitt betalingsdirektiv 2005/60/EF har åpnet for at andre aktører enn banker kan overføre 

penger lovlig. Dette igjen har åpnet for at pengeoverføringsselskaper med små agenter kan 

tilby overføring av penger på vegne av de ovennevnte.135  Det sentrale politibistandsorganet 

Økokrim sin erfaring er at disse aktørene ikke følger de regler som er gitt av norske myndig-

heter om melding av mulig hvitvasking av svart økonomi. Det muliggjør hvitvasking.136  

                                                 
132 Straffeloven § 67 
133 Straffeprosessloven § 216a 
134 Lov av 6 mars 2009 nr. 11 – lov mot hvitvasking og terrorfinansiering. 
135 Lov om hvitvasking og terrorfinansiering § 4, 2. ledd, jfr. nr. 8. andre punktum 
136 Økokrim. 2012. Trusselvurdering. Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2013-2014, side 2.   
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Hvitvasking betyr at omsetning som har vært unndratt avgift og beskatning og kriminelt inn-

vunnet kapital – via ulike metoder gjøres om til lovlige midler. Det er en side mot lovlig tjente 

midler av norsk foretak i utlandet som tjener penger i såkalte skatteparadis.  Disse skal ikke 

beskattes og er ikke å regne som hvitvasking. Lagt til grunn Økokrim sin erfaring bør det fo-

rebyggende arbeidet sterkt fokusere på kontrollvirksomhet mot denne metoden å føre ut mid-

ler.  Alternativt en endring av lovverket. 

13.3.3 Endring av strpl § 242 til vern for offer i arbeidsmarkeds-
kriminalitet.  

Metodehjemlene som er tildelt norsk politi var først og fremst myntet på vanskelig narkotika-

kriminalitet, eller rikets sikkerhet hvor saken må forberedes med få vitner. I organisert ar-

beidsmarkedskriminalitet vil ofrene sitt vitneprov være sentrale, og tilgjengelig.  Ofrene må 

lokaliseres og skaffes midlertidig opphold.  Ofte med vitnebeskyttelse.  Et sentralt poeng for 

disse må være at politiet kan gi de trygghet så de ikke lider skade. Jeg skal redegjøre for et 

problem. 

 

Politiets etterforskning i organisert kriminalitet består i hovedsak av to spor.  En skjult137 del, 

etterfulgt av en åpen del.  Når man i saker med menneskehandel skal identifisere ofre og gi de 

refleksjonstid138 må det produseres saksdokumenter.  Saksdokumentene er offentlig straffe-

saksdokumenter.  I disse sakene må det legges inn informasjon fra kommunikasjonskontrollen 

fordi sakskomplekset hviler på den informasjonen, jfr. strpl. § 216 i, 1. ledd, litra b). Det kan 

skape noe utrygghet i forhold til vernet av ofrene. 

 

Erfaringsmessig kan man komme i et skjæringspunkt hvor man er nødt til å pågripe en mis-

tenkt før den skjulte delen er avsluttet.  Mistenkte og forsvarer har rett til innsyns i «sakens 

dokumenter», jfr. strpl. §242.  De har også rett til å gjøre seg kjent med dokumenter fra andre 

saker i den utstrekning de er av betydning for avgjørelsen av skyld eller straffespørsmålet i 

mistenktes sak, jfr. 242, 6 ledd. 

 

Etter strpl. § 216 i, 1 ledd første punktum skal det bevares taushet om at det er begjært eller 

besluttet KK i en sak og om opplysninger som fremkommer ved kontrollen. Dette gjelder helt 

fram til KK-materialet er brukt.139  Dette synet inntar også Høyesterett140 og støttet lagmanns-

                                                 
137 Kalles også metode.  Består av kommunikasjonskontroll (KK) informasjon, provokasjon og 

infiltrasjonsinformasjon. 
138 Utlendingsforskriften § 8-3 
139 Ot.prp.nr 35 (1978-1979) s. 7 
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retten sin uttalelse om at «reglene om innsynsrett ikke kan gjøres gjeldende så lenge doku-

mentene ikke er benyttet under etterforskningen og derved er gjort til endel av saken». 

 

Kravet om taushet etter strpl. § 216i som møter kravet om innsyn etter strpl. 242 er drøftet av 

Høyesterett flere ganger.  I RT 2003 s. 648 avsnitt 20 uttalte Kjæremålsutvalget at adgangen 

til sakens dokumenter ikke vil være begrenset av taushetskravet i kapittel 16a.  

Når KK-materialet er brukt, er utgangspunktet at mistenkte og forsvarer har innsyn i «sakens 

dokumenter». Hensynet til mistenktes kontradiksjon gjør seg gjeldende.   

Unntakene fra innsynsretten på etterforskningsstadiet er blant annet når «det kan skje uten 

skade eller fare for etterforskningens øyemed eller for tredjemann», jfr. strpl.  242, 1 ledd, 

første punktum.  I RT 2004 s. 2033 tar Høyesterett stilling til problemet at mistenkte fortsatt 

er underlagt KK.  Avsnitt 33  (…) «en forutsetning for denne etterforskningsmetoden er at de 

som kommuniserer, ikke skal vite verken at de avlyttes eller hva som kommer ut av avlytting-

en. (…) å gi mistenkte innsyn i en kommunikasjonskontroll under en etterforskning – særlig 

når kommunikasjonskontroll fortsatt pågår – vil kunne skade etterforskningen i egen eller 

andres sak eller skade tredjemann141 (…) konsekvensen vil være at kommunikasjonskontrollen 

ofte må avbrytes.  Det er ikke tvilsomt at innsyn under slike omstendigheter kan nektes etter § 

242 første ledd, første og annet punktum». 

Det er altså ikke slik at innsyn skal nektes. Innsyn kan nektes.  Påtalemyndigheten har en 

vidtgående adgang til å nekte innsyn. Kontradiksjonen blir utsatt. 

Siden adgangen til å nekte innsyn er så vidtgående, er jeg av den oppfatning at en lovendring 

som gjør vernet av strpl. kapittel 16a permanent, så lenge kommunikasjonskontrollen pågår, 

vil være adekvat løsning. 

13.3.4 Forskrift for tverrfaglig samarbeid? 

De ulike etater som jobber sammen mot arbeidsmarkedskriminalitet har ulike formål i sitt 

daglige virke. Noen er forankret i forskrift. For politiets del i påtaleinstruks og politiinstruks, 

jfr. politiloven142. Jeg erfarer at det har vært kime til målsetningsproblemer i Lime-prosjektet.  

                                                                                                                                                         
140 RT 2004 s 2023. 
141 Kandidat sin understrekning.  
142 Politiloven av 4.8.95 nr. 53 
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Eksempelvis har skatteetaten ytret at de sakene som produseres også må innta skatteetaten sitt 

formål.  Inndrive skatt. Ikke bare straff. 

Innledningsvis beskrev jeg fremveksten fra arbeidsmiljøkriminalitet til arbeidsmarkedskrimi-

nalitet. Den er resultat av produksjon, samfunnsutvikling, internasjonale konvensjoner og 

migrasjon. Bekjempelsen må være tverretatlig.  Jeg foreslår at arbeidsmarkedskriminalitet blir 

likt definert i de etater som skal bekjempe den. Dette må nedfelles i etatenes forskrift og in-

struks.  Slik unngår man at etatsledelsen må avgi personell til en oppgave hvor de senere må 

forsvare bruk av ressurser uten at resultatene samsvarer med deres formål. Det vil lette res-

sursprioriteringen. 

Skatteetaten har tidligere gitt en av de siktede straffeskatt på flere millioner.  Den ble betalt 

omgående.  Etterforskningen avdekker at pengene siktede har brukt til å betale det tunge skat-

tekravet, kommer fra de kriminelle handlingene.  Det har ikke vært noen meldinger mellom 

skatt og politiet om hvordan personer mestrer slike kontantoppgjør.  En felles definisjon inn-

tatt i de ulike etaters forskrift og en tverrfaglig kommunikasjon ville avdekket dette tidlig.    

En felles definisjon vil markere en vilje til gjennomføring.  Spørsmålet er hvor langt samfun-

nets kamp vil gå?  Skal politiet etterforske norske foretak som mistenkes for medvirkning til 

tvangsarbeid ved at barn produserer varer i utlandet?  Vilkårsiden synes å passe.  Strl. § 12, 

nr. 3 litra b) nevner eksplisitt handlinger i strl. § 224.  
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14 Oppsummering 
Etter min oppfatning har kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet tatt et stort steg fremover 

med de grep som er gjort.  Med de avgrensninger som ligger som ramme for oppgaven mener 

jeg følgende punkter er viktige i nær framtid.  De må på plass i forbindelse med den nye om-

organiseringen som politiet skal gjennom. 

• Utvide definisjonen i tråd med oppgavens utredninger. 

• Forankre felles definisjon for de ulike kontrolletater.  

• Utdanne prosjektledere. 

• Videreutdannelse av politipersonell i tråd med oppgavens utredninger.  

• Tverrfaglig samarbeid. 

• Fortløpende forslag til lovendringer for å få effektiv etterforskning og adekvat straff.  
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