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1   Innledning  
1.1   Tema  og  aktualitet  
Denne oppgaven handler om utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Oppgavens tema er men-
neskehandel med tvangsarbeid som utnyttelsesformål og grensen nedad mot sosial dumping. 
Hovedfokuset i oppgaven vil være rettet mot grenselinjen mellom tvangsarbeid og sosial 
dumping.  
 
Stadig flere mennesker nyter i dag friheten til å krysse landegrenser for å søke seg arbeid i 
Norge.	  Antall innvandrere i arbeid økte fra 139 365 i 2002 til 379 989 i 2015. Hvilket tilsvarer 
en vekst på ca.140 prosent.1 2 Utvidelsene av EU i 20043, den økende etterspørselen etter bil-
lig arbeidskraft samt det høye lønnsnivået i Norge, er viktige drivkrefter bak den sterke til-
strømmingen av arbeidskraft.4  
 
Det er bred politisk enighet om at Norge trenger arbeidskraft. Lovverket åpner derfor i stor 
grad opp for arbeidsinnvandring.5 De utenlandske arbeidstakerne kommer til Norge med 
ønske om å tjene penger, ofte fra land hvor både lønn og arbeidsvilkår er betydelig dårligere 
enn i Norge. De utfører i mange tilfeller arbeid for lønns – og arbeidsvilkår som er vesentlig 
dårligere enn det som blir gitt norske arbeidstakere.6 Dette innebære en risiko for at de uten-
landske arbeidstakerne utnyttet7 i form av sosial dumping eller menneskehandel. 
 
Fenomenene menneskehandel ved tvangsarbeid og sosial dumping står i sterk relasjon. 
Det er de samme grupper av utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet til tvangsarbeid, som 
utsettes for sosial dumping av norske arbeidsgivere.8 Videre er brudd på regler om arbeidstid 
og lav lønn typiske kjennetegn både ved menneskehandel og sosial dumping. 
 
En konsekvens av at tvangsarbeid og sosial dumping står i sterk relasjon er at grenselinjen 
mellom fenomenene kan være vanskelig å trekke. Samtidig reguleres tvangsarbeid og sosial 
dumping av ulikt regelverk. Dette både hva gjelder de sanksjoner som kan anvendes mot ar-
beidsgiver og de tiltak som kan iverksettes for å beskytte arbeidstaker. Lovgiver har valgt å 
lovfeste de mer alvorlige tilfellene av utnyttelse i et eget straffebud i straffeloven, mens andre 
type virkemidler anvendes i kampen mot sosial dumping.9 Dette byr på utfordringer.  
 

                                                
1 SSB 2016. 
2 Olsen 2013. 
3 Åtte østeuropeiske land kom med i EU i 2004 (Eldring mfl.  2011 s. 7). 
4 Eldring mfl.  2011 s. 7. 
5 Grande og Tenden 2013.  
6 NOU: 2011: 7, punkt 8.5.1. 
7 NOU: 2011: 7, punkt 5.6.2. 
8 Jahnsen 2014 s. 47 
9 Jahnsen 2014 s. 47 
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Er det mulig å trekke en klar grense mellom tvangsarbeid og sosial dumping, og hvilke ut-
fordringer skaper en eventuell uklar grenselinje? Jeg vil i det følgende søke å kartlegge hvor 
den nedre grensen mot sosial dumping kan trekkes. Videre vil jeg ta for seg noen av de ut-
fordringer som melder seg ved en uklar grenselinje. Dette både for de utenlandske arbeidsta-
kere, norske arbeidsgivere og de som i praksis anvender regelverket.  
 
1.2   Begrepsbruk  og  terminologi  
1.2.1   Menneskehandel  ved  tvangsarbeid    
Menneskehandel ved tvangsarbeid blir omtalt som vår tids slaveri.10 Tvangsarbeid er utnyttel-
se av sårbarhet og fattigdom ved at mennesker tvinges til å utføre arbeid og tjenester ved bruk 
av vold, trusler og andre kontrollmekanismer.11  
 
Den norske definisjonen av menneskehandel finner vi i straffeloven 200512 § 257. Definisjo-
nen bygger på Palermoprotokollen13, hvor menneskehandel defineres i protokollens artikkel 
3a. Palermoprotokollens definisjon er ment å skulle legge til rette for nasjonal kriminallov-
givning.14 

Straffebudet mot menneskehandel i strl. § 257, omfatter en rekke ulike forhold som har det til 
felles at det er tale om utnyttelse av en person. Utnyttelsen kan skje ved prostitusjon, tvangs-
arbeid, krigstjeneste i fremmed land eller ved fjerning av vedkommende sine organer. Og må 
utføres ved bruk vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd. Formå-
let må være å oppnå̊ økonomisk vinning eller andre fordeler.15 Denne oppgaven er avgrenset 
til kun å gjelde tvangsarbeid som utnyttelsesformål.  

Straffelovens § 257 første ledd bokstav b om tvangsarbeid, gir i liten grad en klar definisjon 
på hvordan utnyttelsesformålet skal forstås. Etter forarbeidene innebærer tvangsarbeid utnyt-
telse av andres arbeidskraft, hvor den som blir utnyttet ikke har kommet frivillig inn i arbeids-
forholdet og/eller kan komme frivillig ut av det.16 Det er således krav om at det må foreligge 
en tvangssituasjon.  
     Bokstav b kan for eksempel ramme personer som blir lokket til arbeid i et annet land, blir 
utnyttet som arbeidskraft fordi de ikke har lovlig opphold eller personer som befinner seg i en 
svært sårbar økonomisk situasjon. Videre vil bestemmelsen kunne ramme arbeidsgivere som 
holder sine arbeidere innelåst eller tilfeller hvor arbeidstakerne trues med replisaler om de 
avslutter sitt arbeidsforhold.17 

                                                
10 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014)  s. 6. 
11 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014)  s. 6. 
12 Lov 20.mai 2005 nr. 28 om straff. 
13 FN´s Konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet - Palermoprotokoll av 25. Des 2003. 
14 Jahnsen 2014 s. 24. 
15 KOM 2008  s. 2.  
16 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98 
17 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
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1.2.2   Sosial  dumping    
Sosial dumping er et samlebegrep som er laget for å skape politisk bevissthet omkring flere 
tendenser eller trusler mot det norske arbeidsliv. Begrepet er upresist definert, men blir ofte 
brukt for å betegne de tilfeller hvor utenlandske arbeidstakere utfører arbeid i Norge, for lønns 
– og arbeidsvilkår som er vesentlig dårligere enn det som blir gitt norske arbeidstakere.18  
 
Den forrige regjeringen definerte sosial dumping på følgende måte: «[...] når utenlandske ar-
beidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om ar-
beids- tid og krav til bostandard, og når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt 
lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller som ikke er i tråd med 
gjeldende allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder».19  
 
Begrepet sosial dumping omfatter også utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft som ikke er i 
strid med det norske lovverk.20 Fenomenet kan betegnes som ”lovlig sosial dumping”. Et ek-
sempel er reglene for lønnsnivå i Norge, som kun finnes der det er vedtatt allmenngjorte ta-
riffavtaler. Den ”lovlig sosial dumping” vil omfatte de tilfeller hvor det gis lave lønninger 
utenfor området for allmenngjøring. Arbeidsgiver kan i disse tilfellene sette lønningene svært 
lavt uten risiko for å sanksjoneres etter det norske lovverket. Utnyttelsen er således alvorlig 
men er ikke er ulovlig. Sosial dumping slik det blir brukt i denne fremstillingen vil derfor om-
fatte både de ”lovlige” og ”ulovlige” tilfeller.  
 
Videre vil begrepet reserveres til å gjelde de mer grove tilfeller av utnyttelse. Dette er i tråd 
med den overnevnte definisjonen hvor det kreves at lønns – og arbeidsvilkår må være ”ve-
sentlig” dårligere enn hva som blir gitt de norske arbeidstagere. Videre er det hensiktsmessig 
med en slik avgrensning grunnet at det er grenselinjen mellom menneskehandel og sosial 
dumping som er oppgavens tema. Det vil være de grovere og mer alvorlige tilfellene av sosial 
dumping som vil grense oppad mot menneskehandel.  
 
1.3   Rettskildebilde    
1.3.1   Norske  rettskilder  
Straffebudet mot menneskehandel kom inn i straffeloven 190221 i 2003 og fremgår nå av 
straffeloven av 2005 § 257. Det er således tale om en relativt ny bestemmelse. Videre ble for-
budet mot tvangsarbeid grunnlovfestet i 2014 i Grunnlovens § 93, hvilket innebærer et for-
sterket vern.  
 
Hva gjelder reglene med formål å forhindre sosial dumping, fremgår disse av ulikt regelverk. 
Særlig relevant for oppgaven er utlendingsloven, arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. 
Jeg vil i punkt 3.2 komme nærmere inn på dette regelverket.  

                                                
18 NOU: 2011: 7, punkt 5.6.2. 
19 Arbeidstilsynet mfl. 2014 s. 12. 
20 Arbeidstilsynet mfl. 2014 s. 12. 
21 Lov av 22. Mai 1902 Alminderlig borgerlig straffelov. 



4 
 

 
Det er relativt lite rettspraksis og juridisk litteratur som omhandler menneskehandel med 
tvangsarbeid som utnyttelsesformål. Fremstillingen bygger derfor i stor grad på forarbeider, 
underrettspraksis, handlingsplaner og rapporter.  
 
1.3.2   Internasjonale  rettskilder  
Norge er bundet av internasjonalt lovverk og en rekke avtaler som er relevante for forståelsen 
av straffebudet mot menneskehandel. Norge skal til enhver tid være i samsvar med de interna-
sjonale forpliktelser vi har bundet oss til. Dette omtales som presumsjonsprinsippet.  
 
De internasjonale rettskildene danner et viktig bakteppe for forståelsen av de norske bestem-
melsene og vil derfor bli trukket inn i den følgende fremstillingen. Ut over å fungere som ba-
kenforliggende regler, vil det grunnet oppgavens omfang ikke blir foretatt noen vurderinger 
av hvorvidt norsk rett er i overenstemmelse med de internasjonale rettskildene.  

Norges ratifisering av FNs konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet 
med en tilleggsprotokoll, har vært meget sentral for utformingen av straffebudet for mennes-
kehandel. Tilleggsprotokollen omtales som Palermoprotokollen og har dannet grunnlaget for 
ordlyden i det norske straffebudet som kriminaliserer menneskehandel.  

Videre vedtok Europarådet i 2005 en konvensjon om tiltak mot menneskehandel.22 Formålet 
med konvensjon er å bekjempe og forebygge menneskehandel og beskytte ofrene. Det er opp-
rettet et overvåkningsorgan, GRETA23 som skal overvåke partenes gjennomføring av konven-
sjonen. Rapportene fra GRETA ha som formål å være rettledende heller enn sanksjonerende 
og syntes ikke å ha hatt noe påvirkning hva gjelder utforming av straffebudet mot menneske-
handel.24 

Ved siden av det arbeidet som er gjort i FN har den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO 
bidratt i kampen mot menneskehandel og tvangsarbeid. Organisasjonen har utarbeidet kon-
vensjoner som forplikter medlemslandene til å oppheve bruk av tvangsarbeid.25 
 
Relevant for oppgavens tema er også EMK26 art 4 som oppstiller et forbud mot menneske-
handel og slaveri. Bestemmelsen er gjort til norsk rett gjennom menneskerettighetsloven § 2 
27 og vil ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning jf. mrl. § 3. Konvensjon og 
praksis fra EMD28 vil være relevant i tolkning av begrepet tvangsarbeid i norsk rett. 

                                                
22 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel av 2005. 
23 Group of Experts on Action against trafficking in Human Beings. 
24 GRETA. 
25 International Labour Organisasjon nr 29 av 1930 og nr. 105 av 1957.   
26 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 1950. 
27 Lov 21. mai 1999 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. 
28 Den Europeiske menneskerettighetsdomstol fra 1959. 
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Hva gjelder den mer generelle regulering av arbeidsinnvandring, er EØS - avtalen meget sen-
tral. EØS er et samarbeid mellom EU, Norge, Island og Liechtenstein som sikrer fri flyt av 
varer, tjenester, kapital og personer. Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og sikrer avtalelan-
dene fri tilgang til hverandres markeder. Som følge av denne avtalen, er det blant annet i ut-
lendingsloven laget et eget kapittel med regulerer EØS borgerens adgang til å arbeide i Norge.  

1.4   Metode  
Ved tolkning av innholdet i det norske regelverket er alminnelig juridisk metode anvendt. 
Straffebestemmelsen om menneskehandel er vagt formulert, legalitetsprinsippet vil derfor 
være av særlig betydning.     
 
Det forhold at rettskildebilde er preget av lite rettspraksis og litteratur, gjør rettspraksis knyttet 
til de andre utnyttelsesformålene relevant. Mangel på Høyesterettspraksis har også gjort det 
nødvendig å anvende underrettspraksis. Avgjørelsene avsagt av underretten har ikke samme 
autoritet som avgjørelser fra Høyesterett. Det er også mer tilfeldig hvilke avgjørelser som 
publiseres, hvilket gjør det betenkelig å legge for stor vekt på avgjørelsene.29 Det faktum at 
det ikke finnes høyesterettspraksis tilsier imidlertid at underrettspraksisen må kunne tillegges 
mer vekt enn på områder hvor det foreligger slik praksis.  
 
Videre vises det i flere av tingrettsdommene som omhandler tvangsarbeid, til vurderingen 
som er gjort i andre tingrettsdommer. Et eksempel er Renholdsarbeider saken (15-
164820MED-BBYR/02 s. 20– upublisert) hvor retten viser til og anvender resonnementene i 
Rema 1000 saken (LB-2014-9300-1).30 Dette må anses som uvanlig, men skjer på dette områ-
det grunnet mangel på annen praksis eller teori.  

Det er per dags dato flere dommer under behandling i domstolen som omhandler tvangsarbeid 
og sosial dumping, herunder Lime saken. Anvendes av disse dommene vil ut over å tjene som 
eksempel ha begrenset rettskildemessig vekt.  

1.5   Avgrensninger  
Straffebudet mot menneskehandel i straffelovens § 257 er omfattende og lister opp fire ulike 
utnyttelsesformål. Oppgaven avgrenses til kun å gjelde menneskehandel med tvangsarbeid 
som utnyttelsesformål jf. strl. § 257 første ledd bokstav b. Oppgaven vil ikke ta for seg 
tvangstjenester. Vilkårene for grov menneskehandel vil ikke drøftes.  
 
Hva gjelder sosial dumping vil oppgaven primært fokusere på tilfeller hvor arbeidstaker ar-
beider lange arbeidsdager mot dårlig lønn. Dette fordi det er disse forholdene som er mest 
relevante hva gjelder grenselinjen til straffebudet mot menneskehandel. Både de lovfestede og 
ulovfestede tilfeller av sosial dumping omfattes.  
 

                                                
29 Eckhoff  2000 s. 162.  
30 Jeg vil komme tilbake til de ovennevnte dommene og deres faktum senere i oppgaven.  
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Oppgaven vil i hovedsak ta for seg de norske rettskildene på området. Internasjonale rettskil-
der vil trekkes inn der de danner et viktig bakteppe. 
 
Videre vil oppgavens avgrenses mot tilfeller hvor de utenlandske arbeidstakerne er under 18 
år og de tilfeller hvor det foreligger forsøk på menneskehandel. Det avgrenses også mot de 
erstatningskrav som reises i saker om tvangsarbeid eller sosial dumping og søksmål grunnet 
brudd på arbeidskontrakt. Alle avgrensningene er grunnet i oppgavens omfang. 
 
1.6   Den  videre  fremstilling  
Jeg vil i det følgende først gå nærmere inn på det konkrete innholdet i straffebudet mot men-
neskehandel. Dette for å danne et grunnlag for den videre fremstillingen i del 3 om straffebu-
dets nedre grense mot sosial dumping. I del 3 vil jeg særlig ta for meg hvilke momenter som 
ut fra rettspraksis er relevante i vurderingen av om det foreligger tvangsarbeid. Jeg vil i denne 
delen også redegjøre for ulike typetilfeller, dette ved å ta for meg flere ulike grupper av ar-
beidsinnvandrere. Gjennomgangen av de ulike typetilfellene vil eksemplifisere hvordan tvang 
typisk kan utarte seg for de ulike grupper arbeidsinnvandrere. Det vil også belyse hvor ulikt 
regelverket er for tilfeller av tvangsarbeid og tilfeller av sosial dumping. I den avsluttende 
delen vil jeg se nærmere på noen av de utfordringer en uklar grenselinje kan skape, å komme 
med forslag til løsning på noen av disse.  
 
Alle kursiveringer i teksten er foretatt av meg med mindre annet er oppgitt. Videre har jeg  
valgt å navngi et utvalg av dommen som er sentrale. Dette for lettere å gjenkjenne dommene 
når de anvendes flere steder i teksten  
 
2   Menneskehandel  ved  tvangsarbeid    
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for innholdet av straffebudet mot menneskehandel med 
tvangsarbeid som utnyttelsesformål.  
 
2.1   Bakgrunn  
I straffeloven av 1902 § 224 ble det i 2003 vedtatt en ny og mer dekkende ordlyd for mennes-
kehandel slik den arter seg i dag. Bakgrunnen var Norge sin tilslutning til Palermoprotokollen. 
 
Før lovendringen eksisterte det ikke noe eget straffebud som rettet seg uttrykkelig mot men-
neskehandel. Det fantes imidlertid bestemmelser i straffeloven og andre lover som kunne ten-
kes å ramme de ulike deler av handlingen, som i dag betegnes som menneskehandel.31 Formå-
let bak vedtakelse av ny § 224, var at aktørene som handler med mennesker skulle straffes 
etter samme bestemmelse. Videre var endringen ment å bidra til et mer oversiktlig regelverk 
og en mer effektiv bekjempelse av menneskehandel.32 
 

                                                
31 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 58.  
32 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 60. 
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Ved ny straffelov33 er det foretatt noen endringer i straffebudet mot menneskehandel, som nå 
befinner seg lovens § 257.  Det vil bli redegjort for disse endringene underveis i fremstilling-
en.  
 
2.2   Lovens  vilkår    
De objektive vilkårene og kjernen av straffebudet mot menneskehandel ved tvangsarbeid 
fremgår av straffeloven § 257 første ledd; 
 

 ” Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter 
eller forleder en person til.... tvangsarbeid ....dømmes for menneskehandel” 

 
Loven oppstiller tre vilkår. Det må være foretatt en handling, handlingen må være utført ved 
et tvangsmiddel og det må foreligget et utnyttelsesformål. 
 
Jeg vil i det følgende se nærmere på innholdet i de overnevnte vilkår.  
 
2.2.1   Handling  
Straffebudets handlingsvilkår viser til hvilke handlinger som må være utført for å kunne 
dømmes for menneskehandel ved tvangsarbeid. Den som utfører gjerningen må enten ha 
”tvunget”, ”forledet” eller ”utnyttet” noen til arbeidet.  
 
Felles for de alternative handlingsvilkårene er at lovgiver har bestemt at samtykke ikke kan 
være straffefrihetsgrunn i saker som omhandler menneskehandel. Dersom domstolen finner at 
personen har blitt tvunget, utnyttet eller forledet til tvangsarbeid, anses ikke samtykke som 
reelt.34 
 
Jeg vil i det følgende kort behandle de ulike handlingsvilkårene.  
 
2.2.1.1   ”Tvinger”  
Ordet ”tvinger” er tatt inn i § 257 første ledd ved ny straffelov av 2005.35 En naturlig språklig 
forståelse av tvinger er at personen ikke går frivillig inn i arbeidsforholdet.  
 
Tvang kan utarte seg på flere måter, dette både i form av fysiske handlinger eller psykisk på-
virkning.36 Av forarbeidene til den tidligere tvangsbestemmelsen i straffeloven 1902 § 222 
fremgår følgende; ”tvangsvilkåret innebærer at det må øves et slikt trykk på fornærmede at 
han forholder seg i overensstemmelse med gjerningspersonens vilje i strid med sin egen”.37 
Dersom fornærmede utfører en handling av fri vilje, vil derfor dette falle utenfor straffebudet.  

                                                
33 Straffeloven av 2005. 
34 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 61. 
35 Jeg vil under oppgavens del 2.2.3 utnyttelsesformålet redegjøre for betydningene av denne endringen. 
36 Ot.prp.nr.22 (2008-2009) s. 134. 
37 Ot.prp.nr.22 (2008-2009) s. 134. 
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Dommen inntatt i Rt 2011 s. 1317 er et godt eksempel på hvordan noen kan tvinges til en 
handling. Høyesterett behandler i dommen hva som ligger i begrepet ”tvunget” i straffelovens 
§ 266, hvilket også må anses relevant for forståelsen av ”tvinger” i straffeloven 2005 § 257.   
Den tiltalte i saken hadde fått en mann til å tro at datteren hadde narkotikagjeld og at hun ville 
bli drept dersom gjelden ikke ble betalt. Frykten for at datteren skulle bli drept, gjorde at faren 
ble ”tvunget” til å foreta en handling. Det var således øvet et press på farens som bestemte 
hans handlingsvalg.   
 
2.2.1.2   ”Utnytter  ”  
Å utnytte en person vil si å bruke vedkommende for å oppnå en fordel for seg selv. Normalt 
vil dette være en direkte eller indirekte økonomisk fordel, men det kan også være for å oppnå 
en viss posisjon i et bestemt miljø.38 Dersom partene er likeverdige foreligger det som regel 
ikke noen utnyttelse. Det må således være et misforhold mellom de tiltalte og de fornærmede 
for å konstatere at det foreligger noen form for utnyttelse.39  
 
Det fremgår av rettspraksis flere tilfeller der gjerningsmannen utnytter en annen for å oppnå 
en økonomisk fordel for seg selv. I Rt 2015 s. 810 utnyttet en mann sin kone til salg av seksu-
elle tjenester. Kvinnen led av psykisk sykdom og var alkoholavhengig. Mannen var klar over 
dette og utnyttet situasjonen til å oppnå en økonomisk fordel. Et annet eksempel er Rt 2013 s. 
39 hvor to personer ble domfelt for utnyttelse av mindreårige fra Litauen. De domfelte hadde 
fraktet de mindreårige til Norge for å begå tyveri. Det ble oppnådd en betydelig økonomisk 
fordel av utnyttelsen.  
 
2.2.1.3   ”Forleder”  
”Forleder” er det tredje og siste handlingsvilkåret i strl. § 257 første ledd. En naturlig forståel-
se av ”forleder” er at noen lures eller lokkes til å foreta en handling. Forledelse er psykisk 
påvirkning som gjør at ofret frivillige går med på menneskehandel. Bestemmelsen gjelder 
særlig i de tilfeller den fornærmede får feilaktige opplysninger.40 
 
Forleder kan i sin kontekst sies å ha to betydninger. For det første kan den som står for utnyt-
telsen selv ha forledet vedkommende inn i situasjonen. Dette alternativet og utnyttelsesalter-
nativet vil da kunne gli over i hverandre. Videre kan «forlede» ha en selvstendig betydning. Å 
forlede noen kan innebærer at fornærmede blir først bak lyset, lurt eller overtalt til å være med 
på noe personen ellers ikke ville vært med på.41 Vilkåret rammer således også de typiske 
bakmannshandlingene.  
     Et eksempel på det overnevnte kan være en polakk som får tilbud om en godt betalt jobb i 
Norge. Tilbudet lokker polakken til Norge og inn i arbeidsforholdet. Når han kommer til Nor-

                                                
38 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 97.  
39 Rt 2013 s. 39, avsnitt 27-28.  
40  Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 61. 
41  Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 97. 
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ge og begynner å arbeide, viser det seg at lønningene er langt dårligere enn forespeilet. Ved-
kommende har således blitt forledet til Norge og til å arbeide for en langt dårligere lønn enn 
han ellers ville akseptert.  
	  
2.2.2   Tvangsmiddel  
Tvangsmidlene presiserer hvordan gjerningsmannen ”tvinger”, ”utnytter” eller ”forleder” for-
nærmede. Dette kan skje ved anvendelse av ”vold” , ”trusler”,  ”misbruk av sårbar situasjon” 
eller ”annen utilbørlige atferd”.   
 
Ved å nevne hvilke midler som er benyttet for å bringe en person inn i en arbeidssituasjon der 
hun eller han blir utnyttet, konkretiseres innholdet i gjerningsbeskrivelsen.42 
 
Jeg vil i det følgende gi en kort utgreiing av de ulike tvangsmidlene, for så å komme nærmere 
tilbake de midlene som er mest relevante for straffebudets nedre grense i punkt 3.1.2 
 
2.2.2.1   ”Vold”  eller  ”trusler”  
Vold og trusler er å anse som to separate tvangsmidler. Å øve vold kan f. eks være å sparke, 
slå eller lugge en annen. Trusler kan være utsagn om utførelse av vold. Etter forarbeidene skal 
«vold» og «trusler» forstås på samme måten som i strl §§ 271 og 263.43 
 
Om en handling er å betegne som ”vold” vil bero på en konkret vurdering av maktanvendel-
sen. I avgjørelsen vil maktanvendelsens styrke og dens krenkende karakter stå sentralt.44 Vi-
dere må omstendighetene ved handlingen vektlegges.45	  
 
Hva gjelder ”trussel” fremgår det av straffelovens 2015 § 263 at det foreligger en ”trussel” når 
noen med ord eller ved handling truer med straffbar atferd. Det kreves ikke at den som frem-
setter trusselen selv skal utføre den straffbare handlingen.46 Og det er heller ikke noe krav om 
at trusselen må være fremsatt direkte overfor den som rammes av den straffbare handlingen.47 
Videre fremgår det av § 263 at trusselen må være fremsatt under slike omstendigheter at den 
er egnet til å fremkalle ”alvorlig frykt”. For å avgjøre om trusselen er egnet til å fremkalle 
alvorlig frykt, må det foretas en objektiv vurdering på grunnlag av trusselens innhold og i 
hvilken sammenheng trusselen er fremsatt.48 Det vil f. eks ikke være avgjørende om en modi-
gere person ikke hadde blitt skremt.49 
 

                                                
42 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 64. 
43 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 67.  
44 Matningsdal 2016 note 1976 
45 Matningsdal 2016 note 1976 
46 Matningsdal 2016 note 1925 
47 Matningsdal 2016 note 1926 
48 Matningsdal 2016 note 1927 
49 Matningsdal 2016 note 1927 
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Et eksempel på en sak hvor det ble anvendt vold og trusler er sigøyner saken (LG-2015-
65106) som omhandlet utnyttelse av en rumensk kvinne til tvangsarbeid/tvangstjenester.  
Kvinnen  ble utsatt for vold og trusler og ble gjennom dette tvunget til å stjele fra forretninger, 
tigge penger, tilby seksuelle tjenester og selge falske gullvarer. Truslene om vold var videre 
en medvirkende årsak til at kvinnen ikke hadde mulighet til å komme seg frivillig ut av ar-
beidsforholdet.  
 
2.2.2.2   ”Misbruk  av  sårbar  situasjon”    
Misbruk av sårbar situasjon er det tredje alternative tvangsmidlet. Alternativet omfatter to 
elementer. Fornærmede må være i en «sårbar situasjon» og gjerningspersonen må ha «mis-
brukt denne situasjonen». Det å være i en sårbar situasjon vil således ikke være nok for at 
forholdet skal omfattes av bestemmelsen, gjerningsmannens må også ha misbrukt denne si-
tuasjonen.  
 
Å være i en sårbar situasjon innebærer at det ikke foreligger noe reelt og akseptabelt valg for 
den fornærmede annet enn å underkaste seg.50 Hva som ligger i reelt og akseptabelt valg har 
blitt presisert av Høyesterett i flere dommer. I Rt 2013 s. 1247 som omhandlet en manns sek-
suelle misbruk av familiens aupair, la Høyesterett til grunn at både subjektive og objektive 
forhold kan tas i betraktning. Det sentrale er hva som fremstår som et reelt og akseptabelt valg 
for den enkelte.51 I Rt 2006 s. 111 som omhandler misbruk til prostitusjon, uttaler Høyesterett 
at det må foretas en samlet vurdering av offerets reelle valgmuligheter. Dette ved å se på for-
nærmedes livssituasjon før utnyttelse og den situasjon fornærmede bringes inn i ved utnyttel-
sen.52 
 
2.2.2.3   ”Annen  utilbørlig  atferd”  
En naturlig forståelse av ”annen utilbørlig atferd” er at gjerningsmannen har gjort noe som 
ikke rammes av de alternative tvangsmidlene, det har vært en ”annen” atferd. Videre må den-
ne atferden være ”utilbørlig”, hvilket setter en høyere terskel for hvilken type atferd som om-
fattes av bestemmelsen.  
 
I forarbeidene er eksempler på ”annen utilbørlig atferd” å lage falske ekteskaps- eller arbeids-
annonser for å lure personer inn i prostitusjon eller tvangsarbeid.53 Tvangsmidlet omfatter 
også såkalt «debt bondage».54 Dette går i korte trekk ut på at man tilbyr arbeid i et annet land 
og dekker vedkommende sin reise. Lønnen etter fradrag for kost og losji, er så lav at det tar 
svært lang tid før vedkommende selv disponerer over det han eller hun tjener og dermed får 

                                                
50 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 97. 
51 Rt 2013 s. 1247 avsnitt 19-20. 
52 Rt 2006 s. 111 avsnitt 16. 
53 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 97-98. 
54 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 97-98. 
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en fri stilling i forhold til arbeidsgiveren.55	  Arbeidstakeren blir på denne måten fanget i en 
situasjon som det er vanskelig å komme ut av. 
 
2.2.3   Utnyttelsesformål  
Med utnyttelsesformål menes hvordan og til hvilket formål ofrene for menneskehandel blir 
utnyttet. De alternative utnyttelsesformål fremgår av straffeloven § 257 første ledd bokstav a-
d. Oppgaven er avgrenset til å gjelde ”arbeid” som utnyttelsesformål jf § 257 første ledd bok-
stav b.   
 
Alternativet ”tvangsarbeid” eller ”arbeid” rammer menneskehandel som har til formål å utnyt-
te en persons arbeidskraft. I tvangsarbeid ligger det at vedkommende ikke har kommet frivil-
lig inn i arbeidsforholdet og/eller kan komme frivillig ut av det.56 Jeg vil i punkt 3.1.1 ta nær-
mere for meg utnyttelsesformålets konkrete innhold da dette er svært relevant i avgjørelse av 
hvor straffebudets nedre grense skal trekkes.    
 
2.3   Medvirkning    
I straffebudet mot menneskehandel er medvirkning regulert gjennom en egen bestemmelse i § 
257 annet ledd bokstav a til c. Annet ledd omhandler handlinger som Norge gjennom Paler-
moprotokollen forpliktet til å kriminalisere.57	  Både bakmenn og andre bidragsytere kan stilles 
ansvarlig etter bestemmelsen. 
 
Medvirkningsbestemmelsen lyder som følger;  
 

” På samme måte straffes den som;  
a) legger forholdene til rette for slik tvang, utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å an-
skaffe, transportere eller motta personen, 
b) på annen måte medvirker til tvangen, utnyttelsen eller forledelsen, eller 
c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til en slik handlemåte fra en person som har myndig-
het over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller fordel. ” 

 
Å kartlegge innholdet i de ulike medvirkningsalternativene, er relevant for å klargjøre hvem 
som omfattes av bestemmelsen og således for hvor grenselinjen mot sosial dumping trekkes. 
Jeg vil i det følgende se nærmere på hvilke handlinger bestemmelsen omfatter.  
 
2.3.1   Annet  ledd  bokstav  a  
Bokstav a rammer den som legger forholdene til rette for de handlinger som er nevnt i første 
ledd, ved å anskaffe, transportere eller motta personen. Formålet bak bestemmelsen er å ram-
me det apparatet som gjør det mulig å utnytte mennesker.58 Det er viktig å ramme strukturene 

                                                
55 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 97-98. 
56 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
57 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
58 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
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bak utnyttelsen. En kriminalisering av handlingen vil derfor være et virkemiddel i kriminali-
tetsbekjempelsen.  
 
Med ”anskaffer” mens den som oppsøker eller bortfører en person for å bring personen inn i 
tvangsarbeid, f. eks ved hjelp av falske jobbannonser. ” Transportere” retter seg mot den som 
frakter offeret fra sitt hjemsted til det stedet hvor utnyttelsen skjer, eller frakter personen 
innad i Norge. 59 Videre vil den delen av bakmannsapparatet som sørger for at personen blir 
tatt imot på grensen eller på oppholdsstedet, kunne rammes av alternativet ”motta”.60  
 
I Rt 2008 s.1403 ble en mann dømt for medvirkning til menneskehandel for å ha ”anskaffet” 
en person. Mannen hadde misbrukt en mindreårig gutt og etterpå overlatt gutten til en annen 
mann i sitt pedofile kontaktnett.  
 
2.3.2   Annet  ledd  bokstav  b  
Bokstav b er en alminnelig medvirkningsregel og knytter seg både til § 257 første ledd og  
den spesialiserte medvirkningsatferden i annet ledd bokstav a og c.61 Medvirker må for å om-
fattes av bokstav b enten selv ha brukt de virkemidlene som er nevnt i første ledd eller kjenne 
til at disse midlene er brukt. Den som f. eks formidler arbeidskraft til en butikk, uten å vite at 
personen som arbeider her blir tvunget til å arbeide, kan dømmes for medvirkning til overtre-
delse av første ledd bokstav a.62 
 
Et godt eksempel er Rt 2006 s. 1491 hvor en mann ble tiltalt for medvirkning etter bokstav b. 
Dette for å ha transportert rumenske kvinner fra Romania for utnyttelse til prostitusjon i Ber-
gen. Mannen ble ikke dømt da det ikke forelå tilstrekkelige bevis for at han kjente til at kvin-
nene skulle bli utnyttet.  
 
2.3.3   Annet  ledd  bokstav  c  
Bestemmelsen i bokstav c er en spesiell medvirkningsregel i forhold til personer som står i et 
myndighetsforhold til den som utnyttes. Den tar særlig sikte på foreldre, personer med for-
eldreansvar og verger som medvirker til salg eller utnyttelse av fornærmede til andre. Dette 
mot et vederlag i form av penger eller andre fordeler for medvirkningen. 63 Et eksempel kan 
være en far som medvirker til at sitt eget barn blir utnyttet til salg av seksuelle tjenester. Eller 
foreldre som medvirker til at sine egne barn blir tiggere.  
 
2.3.4   Forholdet  til  den  generelle  medvirkningsbestemmelsen  –  strl.  §  15  
Medvirkningshandlinger reguleres som utgangspunkt gjennom den generelle medvirkningsbe-
stemmelsen i straffeloven 2005 § 15. Bestemmelsen er en nyvinning. Straffeloven av 1902 

                                                
59 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
60 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
61 Andenæs 2008 s. 181. 
62 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
63 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
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inneholdt ingen generelle bestemmelser om medvirkning. Om medvirkning var straffbart, 
fremgikk av det enkelte straffebud. At medvirkningshandlingen er regulert gjennom en egen 
bestemmelse innebærer ingen endringer i selve innholdet i medvirkningsbegrepet.64 
 
Straffeloven 2005 § 15 gjelder for alle lovens straffebud, dette med mindre noe annet er be-
stemt. For noen straffebud kan det imidlertid være behov for spesielle medvirkningsbestem-
melser. Dette gjelder for de tilfeller der en særregel er ønsket å rekke lengere enn den almin-
nelige medvirkningsbestemmelsen.65  
 
I straffebudet mot menneskehandel er medvirkning regulert i en slik særlig bestemmelse. Det-
te reiser spørsmål ved om § 257 rekker videre enn medvirkningsansvaret etter § 15. Det er 
vanskelig å se på hvilke områder den særlige medvirkningsbestemmelsen i § 257 annet ledd 
bokstav a til c vil kunne favne videre enn den generelle medvirkningsbestemmelsen i § 15. 
Bestemmelsen i § 257 annet ledd synets å være en presisering snarere enn en utvidelse.   
    En slik presisering bidrar til større klarhet i lovteksten. Dette gjennom at den konkretiserer 
hvilke medvirkningshandlinger som omfattes. Klarhet i lovteksten før til mer likeartet tolk-
ning ved anvendelse av lovteksten. Videre bidrar det til at borgerne  i større grad vil kunne 
forutberegne sin rettsposisjon. 
 
2.4   Straffen      
2.4.1   Hvem  kan  straffes?  
Straffebudet mot menneskehandel ble utformet med utgangspunkt i Norges internasjonale 
forpliktelse til å kriminalisere menneskehandel, gjennom Palermoprotokollen artikkel 5, jf. 
artikkel 3. Protokollen rammer kun bakmennene for menneskehandel. Norsk rett går lenger 
ved at den også rammer de som står for selve utnyttelsen.  
 
I arbeidet med straffelovens § 224 var det av departementet gitt to alternative forslag til hvor-
dan straffebudet kunne utformes. Det ene forslaget ville i hovedsak ramme de typiske bak-
menn handlingene mens det andre også ville ramme de som sto for selve utnyttelse. Et stort 
flertall av høringsinstansene støttet alternative hvor også den som står for selv utnyttelsen 
ville rammes.66 Alternativet ble vedtatt gjennom straffeloven § 224 og senere videreført i ny 
straffelov § 257.67  
 
Hva gjelder brukersiden er kjøp av tjenester fra ofre for tvangsarbeid ikke kriminalisert, slik 
den er for seksuelle tjenester.68 Hadde dette vært tilfelle ville for eksempel handel av daglig-
varer  i en butikk hvor arbeiderne var utsatt for tvangsarbeid kunne straffes. Dette må syntes 
både urimelig og som en vanskelig oppgave. Kjøper er ikke nødvendigvis klar over at arbei-

                                                
64 Matningsdal 2015. 
65 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 197. 
66 Ot. prp. nr.62 (2002-2003) s. 62. 
67 Ot. prp. nr.62 (2002-2003) s. 9. 
68 Tilføyd ved lov19. Juni 2009 nr. 74. 



14 
 

derne er utsatt for tvangsarbeid og forbudet ville rammet svært mange.  
 
2.4.2   Sanksjonene  
Sanksjonene for menneskehandel er ulike fra sanksjonene som gis i de tilfeller hvor det fore-
ligger sosial dumping, dette både hva gjelder type og alvorlighet. Hvor grenselinjen trekkes er 
derfor av stor betydning for hvilken straff eller reaksjon som ilegges. Jeg vil i del 3 og 4 
komme nærmere tilbake til dette. 
 
Brudd på straffeloven 2005 § 257 kan sanksjoneres med fengsel opp til 6 år. Grov overtredel-
se straffes med fengsel inntil 10 år jf § 258.  Bakgrunnen for at strafferammen mot menneske-
handel er relativt høy, er at det er tale om en alvorlig krenkelse mot individets frihet og inte-
gritet,  dette med et profittmotiv.69 
 
Strafferammen i § 257 har ved ny straffelov blitt hevet fra 5 til 6 år. Begrunnelsen er at straf-
feloven 2005 ikke vil åpne for strafferammer på fengsel i inntil 5 år, og tar ikke sikte på noe 
økt straffenivå.70  
  
2.5   De  fornærmede  
I saker som omhandler menneskehandel eller utnyttelse av personer til arbeid, oppstår det 
særlig to problemstillinger som er knyttet til den fornærmede. Den første problemstilling er 
hvilket vern regelverket gir utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet. Den andre er hvordan 
eventuelle lovbrudd begått av utlendingen skal behandles. Problemstillingene er svært rele-
vante for grenselinjeproblematikken da løsningen er ulik avhengig av om det er tale om men-
neskehandel eller sosial dumping.  

Ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse for en såkalt refleksjonsperiode jf. utlen-
dingsforskriften § 8-3. En refleksjonsperiode er en 6 måneders arbeids – eller oppholdstillatel-
se. Vilkårene for å få innvilget refleksjonsperiode er at utlending er utsatt for menneskehandel 
og er innstilt på å motta hjelp og følge opp tiltak som myndighetene tilbyr. Alle som får inn-
vilget refleksjonsperiode i Norge, har rett til bistand og beskyttelse fra norske myndigheter. 
Dette i form av fri rettshjelp, bolig, penger til livsopphold og rett på nødvendig helsehjelp. 71 
Formålet er å tilrettelegge for at søkeren på sikt skal kunne bryte med miljøet bak menneske-
handelen og tilrettelegge for at bakmenn skal kunne straffeforfølges.72  

Videre kan ofre for menneskehandel som har avgitt vitneforklaring i sak få innvilget perma-
nent oppholdstillatelse i Norge etter utlf. § 8-4. Denne oppholdstillatelsen vil i motsetning til 
den som gis ved refleksjonsperioden danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Formå-

                                                
69 Ot.prp.nr.62 (2002-2003) s. 60. 
70 Ot.prp.nr.62 (2002-2003) s. 139. 
71 KOM brosjyre s. 3-4.  
72 KOM brosjyre s. 3-4.  
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let med en tillatelse, er å legge til rette for at de som er ofre for menneskehandel skal kunne 
bistå politiet i straffeforfølgning av bakmennene, uten frykt for represalier.73  

Ingen av de to overnevnte ordningene gjør seg gjeldende for ofre for sosial dumping. Det er 
således av stor betydning for fornærmede om tilfelle er å anse som menneskehandel eller so-
sial dumping.  

Hva gjelder de tilfeller hvor fornærmede/ofrene for menneskehandel har begått lovbrudd,  
eksempelvis reist ulovlig inn i landet eller arbeidet uten oppholdstillatelse, er det bestemt at 
disse personene skal anses som ofre for kriminelle handlinger og ikke lovbrytere. Gjennom art 
26 i Europarådets konvensjonen om tiltak mot menneskehandel,  forplikter statene seg til  å 
sikre at ofre for menneskehandel ikke selv blir gjenstand for strafforfølgning. Bestemmelsen 
lyder som følger; 

”Hver part skal i samsvar med grunnprinsippene i sin rettsorden hjemle adgang til å avstå fra å idømme 
ofre straff for deres deltakelse i ulovlig virksomhet, i den utstrekning deltakelsen skyldes at de er blitt 
tvunget til det.” 74 

Det er i det norske lovverk ulike regler og retningslinjer som bidrar til å oppfylle forpliktelsen 
etter artikkel 26. Straffeprosessloven § 69 gir påtalemyndigheten adgang til å avslutte saken 
på et tidlig stadium med påtaleunnlatelse.75 Muligheten fremheves i riksadvokatens rundskriv 
fra 2016 som en alternativ hjemmel for de tilfeller ofre for menneskehand har begått lov-
brudd.76   

I de tilfeller hvor offeret har vært i en nøds- eller tvangssituasjon, kan reglene om nødrett og 
nødverge i straffeloven 2005 §§ 17 og 18 lede til straffritak. Videre inneholder straffeloven 
2005 § 61 en ny strafferettslig reaksjon i form av en regel om straffutmålingsfrafall. Regelen 
gir domstolene adgang til å frafalle utmåling av straff når særlige grunner tilsier det. Dette 
selv om straffeskyld ansees bevist. Regelen kan bidra til å sikre et resultat i samsvar med kon-
vensjonen selv der domstolen i utgangspunktet kommer til at offeret er strafferettslig ansvar-
lig.77 

Det kan stilles spørsmål ved om det vernet som fremgår av Europakonvensjonens art 26 også 
kan gjøre seg gjeldene for ofre for sosial dumping. Konvensjonen omhandler menneskehan-
del, hvilket kan tale for at tilfeller av sosial dumping utelukkes. Av ordlyden i art 26 fremgår 
det at det gis adgang til å avstå fra å idømme ”straff” for ”deltakelse i ulovlig virksomhet...”. 
Ofre for sosial dumping kan ”straffes” etter blant annet utlendingslovens § 108. Eksempelvis 
for ulovlig arbeid jf utl. § 108 tredje ledd bokstav a. At den utenlandske arbeidstaker arbeider 
ulovlig vil også kunne innebærer at personen deltar i en ” ulovlig virksomhet”. Vilkåret om 
                                                
73 Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel av 2010. 
74 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel art 26. 
75 St.prp.nr. 2 (2007-2008) s. 17. 
76 Riksadvokatens rundskriv 1/2016. 
77 St.prp.nr. 2 (2007-2008) s. 17.  



16 
 

”straff” og ”deltakelse i ulovlig virksomhet” er således ikke til hinder for at også ofre for so-
sial dumping kan omfattes.  

Videre kreves det at deltakelsen i den ulovlige virksomhet skyldes at ofret har blitt ”tvunget” 
til det. Tvang er hva som i hovedsak skiller menneskehandel og sosial dumping. En person 
som arbeider ulovlig i Norge er ikke nødvendigvis blitt tvunget til å arbeide og delta i virk-
somheten. Tvangsvilkåret vil derfor i stor grad være til hinder for at art 26 kan anvendes for 
ofre for sosial dumping. 

Påtalemyndighetene kan imidlertid innenfor rammen av opportunitetsprinsippet78 unnlate å 
påtale en handling, dette uavhengig av om det lovbryteren har vært utsatt for kan defineres 
som menneskehandel eller ikke. Om forholdet skal påtales, avgjøres etter en konkret vurde-
ring. Det er således ikke noe vilkår at tilfellet subsumeres under straffelovens § 257 om men-
neskehandel. Påtaleunnlatelse kan derfor også anvendes ovenfor ofre for sosial dumping. Si-
den det er opp til den enkelte påtalejuristen å bestemme om det skal unnlates fra påtale kan 
imidlertid utfallet sies å bli noe mer ”tilfeldig”. Dette sett i forhold til hva tilfellet vil være for 
ofrene for menneskehandel, hvor riksadvokaten klart har gitt utrykk for at det skal unnlates fra 
påtale.79 

Ved siden av reglene om påtaleunnlatelse er regelen i straffeloven 2005 § 61 om straffutmå-
lingsfrafall, et alternativ for de utlendingene som har vært utsatt for sosial dumping. Straff kan 
etter denne hjemmelen frafalles selv om straffeskyld anses bevist når ”særlige grunner tilsier 
det”. Å ha blitt utnyttet til arbeid vil kunne utgjøre en slik ”særlig grunn”.  

3   Den  nedre  grense  mot  sosial  dumping  
Jeg vil i dette kapitlet se på straffebudet mot menneskehandel sin nedre grense mot sosial 
dumping.  
 
3.1   Tvang  som  grenselinje  
Det kan være en utfordring å skille menneskehandel fra sosial dumping. Brudd på regler om 
arbeidstid og lav lønn er typiske kjennetegn ved både menneskehandel og sosial dumping. Det 
er i hovedsak tvangselementet som skiller og som danner grenselinjen. Tvang kan imidlertid 
utarte seg på svært mange ulike måter, hvilket gjør at det er vanskelig å trekke grenselinjen.  
 
I rettspraksis som omhandler menneskehandel ved tvangsarbeid vurderes elementer av tvang 
både under tvangsmidlene og i vurderingen av om det foreligger ”tvangsarbeid”. Domstolen 
syntes å foreta en noe overlappende vurdering hvor flere av de samme momentene anvendes 
både i vurderingen av om det foreligger tvangsarbeid og i vurdering av tvangsmidlene. Den 
videre fremstillingen vil således bære noe preg av en slik overlapping.  

                                                
78 Prinsippet innebærer at påtalemyndigheten etter en skjønnsmessigvurdering kan unnlate å bringe en straffesak  
   inn for retten selv om alle vilkår for dette er til stede (Keiserud 2012).  
79 Riksadvokatens rundskriv 1/2016. 
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Jeg vil i det følgende gå nærmere inn på de vilkårene i straffebudet som det i rettspraksis refe-
reres til ved vurderingen av tvang. I gjennomgangen vil jeg se nærmere på hvilke momenter 
domstolen vektlegger i sin avgjørelse av om det foreligger tvangsarbeid. Jeg vil også trekke 
frem hvilke momenter som er fraværende i saker hvor det ikke domfelles eller tas ut tiltale for 
menneskehandel. Videre vil jeg se på typetilfeller hos de ulike grupper av arbeidsinnvandrere. 
Dette for å eksemplifisere hvordan tvang typisk kan utarte seg, og samtidig belyse hvor ulikt 
regelverket er for tilfeller av tvangsarbeid og tilfeller av sosial dumping. Avslutningsvis vil 
jeg oppsummere de forhold som er av størst betydning for om det foreligger tvang og således 
hvor grensen kan trekkes.  
 
3.1.1   Tvangsarbeid  
Tvangsarbeid er menneskehandel med det formål å utnytte en persons arbeidskraft. Det avgjø-
rende for om det foreligger tvangsarbeid og for hvor grenselinjen skal trekkes, er om ved-
kommende har kommet frivillig inn i arbeidsforhold og/eller kan komme frivillig ut av det.80  
 
Mest diskutert i rettspraksis som omhandler tvangsarbeid er spørsmålet om fornærmede har 
hatt mulighet til å komme frivillig ut av arbeidsforholdet. I Rt 2013 s. 39 legger Høyesterett til 
grunn at det ikke er noe krav om at den fornærmede skal ha prøvd eller ønsket å komme ut av 
situasjonen. Det avgjørende skal være om det objektivt sett foreligger en tvangssituasjon. Det 
stilles ikke krav om at det må ha vært umulig eller svært vanskelig å komme ut av arbeidsfor-
holdet. Avgjørelsen av om det foreligger tvang vil bero på en helhetlig vurdering av f. eks 
alder og om den fornærmede sto i et avhengighetsforhold til andre i forhold til å klare seg med 
mat, bolig eller hjemreise.81  
 
I spørsmålet om fornærmede kan komme frivillig ut av arbeidsforholdet er også fornærmedes 
subjektive opplevelse et moment av relevans. Psykiske hindringer som trusler, frykt og press 
kan således være relevant. I Rema 1000 saken (LB-2014-9300) legger retten til grunn at for-
nærmedes subjektive opplevelse skal vektlegges. Dommen omhandler et ektepar som var til-
talt for utnyttelse av to aupairer sin arbeidskraft. De tiltalte forlangte at aupairene skulle ar-
beide på deres Rema 1000 butikk og i tillegg utføre arbeid som aupair og hushjelp i deres pri-
vate bolig. De fornærmede arbeidet på det meste 90 og 96 timer pr. uke, dette uten tilstrekke-
lig vederlag. Før aupairene kom til Norge, var de klar over at de hadde oppholdstillatelse i to 
år og at vertsfamilien kunne si opp kontrakten. Retten mente derfor at i den grad de fornær-
mede opplevde frykt og press grunnet slike forhold kunne dette bare tillegges begrenset vekt i 
vurderingen. Dommen gir både uttrykk for at den subjektive opplevelsen kan vektlegges og at 
kunnskap om de reelle forhold vil kunne redusere momentet sin vekt. De tiltalte ble ikke dom-
felt for menneskehandel. 
 

                                                
80 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 98. 
81 Rt 2013 s. 39 avsnitt 30 



18 
 

Et eksempel på en sak hvor det heller ikke ble vurdert å foreligge tvangsarbeid er den såkalte 
"Ullevål sykehus” saken (Rt 2015 s. 1217). Saken omhandler et ektepar som mot økonomisk 
vederlag bisto flere sykepleiere fra Filippinene med ulike tjenester, herunder å skaffe dem 
arbeid. Det forelå ikke tvangsarbeid blant annet fordi de fornærmede sykepleierne hadde et 
tilstrekkelig handlingsrom og de hadde normal inntekt. Deres situasjon ble derfor ikke vurdert 
å være så bundet at tvangsvilkåret var oppfylt.  
 
Det kan reises spørsmål ved om Ullevål sykehus saken kunne stilt seg annerledes hvis ordly-
den i ny straffelov hadde vært anvendt. Ordlyden i § 257 første ledd bokstav b ble endret ved 
straffeloven av 2005 fra ”tvangsarbeid” til kun ”arbeid”. Videre er ”tvang” flyttet fra bokstav 
b og opp til første ledd, hvor den har blitt ett et av tre alternative handlingsvilkår .  
 
En naturlig språklig forståelse av ordet ”arbeid” er at flere situasjoner vil omfattes enn ved 
ordlyden ”tvangsarbeid”. Dette taler i retning av at ordlyden er utvidet. Videre vil flytting av 
ordet ”tvang” til første ledd kunne innebære en endring av rettstilstanden. Ved at ”tvinger” har 
blitt ett av de tre alternative handlingsvilkår, er det ikke lenger et lovkrav om at det må fore-
ligge ”tvangs”- arbeid. Den fornærmede kan ha blitt ”forlede” eller utnyttet” til arbeid.   
 
Legges en slik tolkning til grunn vil flere situasjoner kunne omfattes av bestemmelsen og så-
ledes flere bli domfelt for menneskehandel. Dette vil i sin tur i føre til at den nedre terskelen 
for når det foreligger menneskehandel senkes.   
 
Av forarbeidene til straffelovens § 257 fremgår det imidlertid at skiftet ikke er ment å innebæ-
rer en realitetsendring.82 Siden bestemmelsen trådde i kraft 1. Oktober 2015, foreligger det 
meget begrenset rettspraksis hva gjelder tolkning av ordlyden i § 257 første ledd bokstav b. 
De tingrettsdommene som tar opp dette tema henviser til forarbeidene uten noe nærmere dis-
kusjon.  
 
Videre befinner vi oss på et av kjerneområdene til legalitetsprinsippet. Når lovgiver gjennom 
forarbeidene har gitt utrykk for at det ikke er noe endring i rettstilstanden, er det mindre sann-
synlig at endringen vil innebære en utvidelse. Dette er også hva jeg legger til grunn i den vi-
dere fremstillingen.  
 
Jeg vil i det følgende ta for meg tvangsmidlene ”misbruk av sårbar situasjon” og ”annen util-
børlig atferd”. Dette fordi det er disse midlene det i hovedsak refereres til i rettspraksis.  
 
3.1.2   Tvangsmidlene  
3.1.2.1   Misbruk  av  sårbar  situasjon.    
Misbruk av sårbar situasjon er et av de fire alternative tvangsmidlene som fremgår av straffe-
lovens § 257 første ledd. Alternativet inneholder to elementer, fornærmede må være i en «sår-

                                                
82 Ot.prp.22 (2008-2009) s. 421.  



19 
 

bar situasjon» og gjerningspersonen må ha «misbrukt» denne situasjonen. Begge elementene 
er relevante for identifisering av den nedre grense.  
 
Det er flere spørsmål som melder seg hva gjelder tvangsmidlets nedre grense. Særlig relevant 
er spørsmålet om tvangsmidlets rekkevidde. Når foreligger det en «sårbar situasjon» og hvilke 
momenter er avgjørende i helhetsvurderingen? Videre er det av betydning i hvilke situasjoner 
det foreligger «misbruk» i lovens forstand.  
 
Jeg vil i det følgende først se på innholdet i begrepet ”misbruker” for så å se på den ”sårbare 
situasjon”.  
 
3.1.2.2   ”Misbruker”  –  forhold  ved  gjerningsmannen  
I ordet misbruke ligger det å utnytte en person. Å utnytte en person vil si å bruke vedkom-
mende for å oppnå en fordel for seg selv. Det kan være vanskelig å skille innholdet i tvangs-
midlet ”misbruk” av sårbar situasjon og handlingsvilkåret ”utnytter”. I boken Spesiell straffe-
rett stiller Andenæs spørsmålstegn ved ulikhetene mellom begrepene og syntes å behandle 
begrepene som synonymer.83  
 
Forskjellen mellom begrepene i straffeloven 2005 § 257 er at tvangsmidlet ”misbruk av sårbar 
situasjon” stiller krav om at det må foreligge en årsakssammenheng mellom fornærmedes 
sårbare situasjon og gjerningspersonens misbruk.84 Det er således ikke ”misbruket” i seg selv 
som rammes av straffebudet slik som ved handlingsvilkåret ”utnyttelse”. Det må være tale om 
”misbruk” av noens ”sårbare situasjon”.  

Et spørsmål som oppstår  i forhold til ”misbruk” og den nedre grensen, er om det kun er den 
bevisste misbruk som rammes eller om også den som ubevisst misbruker kan straffes for 
menneskehandel. Et eksempel på ubevist misbruker kan være kjøp av bilvask på et bilvaskeri. 
Arbeidere på bilvaskeriet er illegale innvandrere, får svært dårlig betalt og har lange arbeids-
dager. Den som kjøper bilvasken er  imidlertid ikke klar over dette. Skal personen da kunne 
straffes? Det kan stilles spørsmål ved om personen burde undret seg over  prisen hvis den var 
unaturlig lav. På den andre siden, kan det stilles krav til at en kjøper av tjenester sjekker opp 
forhold ved arbeidstakerne på stedet? Høyesterett svart i Rt 2011 s. 1127 nei på dette spørs-
målet. Saken gjaldt menneskehandel ved prostitusjon og spørsmålet var om personer på mot-
takersiden rammes av straffebudet. Ordinære kjøpere eller mottaker av enkeltstående hand-
linger eller tjenester fra offer for menneskehandel vil etter Høyesteretts syn ikke omfattes av 
straffebudet.85   

Et eksempel mer i grenselinjen er situasjonen for lederen av dette bilvaskeriet. Han er ikke 
klar over eller påstår at han ikke er klar over at arbeidstakeren er illegale innvandrere. Han 

                                                
83 Andenæs 2008 s. 180 
84 Andenæs 2008 s. 180 
85 Rt 2011 s. 1127 avsnitt 21. 
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betaler dem svart, timelønnen er lav og det stilles krav om lange arbeidsdager. Ved dette bry-
ter lederen for vaskeriet både regler om skatt, lønn og arbeidstid og kan klart sies å ha mis-
brukt sine arbeidstakere. Spørsmålet er imidlertid om lederen har ”misbrukt” innvandrernes 
”sårbar situasjon” når han ikke visste om den.   

Spørsmålet om det kun er den bevisste misbruk som omfattes av straffebudet må relateres til 
strafferettens kravet om subjektiv skyld. Kravet om subjektiv skyld er ett fire straffbarhetsvil-
kår som oppfylles for å kunne straffes etter norsk rett. Straffelovens utgangspunkt er at gjer-
ningsmann må ha opptrådt forsettlig for å kunne straffes jf § 21. For at det skal foreligge 
”misbruk” etter straffeloven § 257, må gjerningsmannen ha kunnskap om at personene utnyt-
tes på den måten som er beskrevet i første ledd.86 Mangel på slik kunnskap vil føre til at det 
ikke foreligger et ”bevisst” misbruk av den sårbare situasjon. 

En slik tolkning må også sies å kunne utledes av kravet om årsakssammenheng mellom for-
nærmedes sårbare situasjon og gjerningsmannens misbruk. Uten kunnskap om den sårbare 
situasjonen kan det heller ikke foreligge noen årsakssammenheng mellom eventuelt misbruk 
og den sårbare situasjon. 

Spørsmålet om kunnskap om fornærmedes situasjon ble diskutert av lagmannsretten i LB 
2013-100192. Saken gjaldt menneskehandel ved prostitusjon hvor en person var tiltalt for 
medvirkning til menneskehandel etter strl § 224 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a 
og b ved å ha skaffet leilighet til fornærmede. Av faktum fremgår det at den tiltalte ikke hadde 
fått opplyst at den fornærmede kom fra et annet land, men at hun trodde at fornærmede kom 
fra en annen leilighet. Videre var ikke ført noe bevis for at tiltalte var klar over at fornærmede 
var trafikkert. Den tiltalte ble frikjent. Anken til Høyesterett ble forkastet. 

Det kan etter dette konkluderes med at det kun er den bevisste misbruk som vil rammes av 
straffebudet mot menneskehandel og at det stilles krav om bevis for tiltaltes kjennskap til for-
holdet.  

3.1.2.3     «Sårbar  situasjon»  -  forhold  ved  fornærmede  
Å være i en sårbar situasjon innebærer at det ikke foreligger noe reelt og akseptabelt valg for 
den fornærmede annet enn å underkaste seg.87 Sårbarhet kan utarte seg på ulike måter. Både 
individuelle forhold, strukturelle forhold og fornærmedes valgmuligheter kan være av betyd-
ning. Om en fornærmet befinner seg i en sårbar situasjon, beror på en helhetsvurdering av 
disse forholdene.   
 
Individuelle forhold som skaper en sårbar situasjon kan være forhold ved fornærmedes helse, 
språkferdigheter, manglende kunnskap om oppholdslandet eller lav alder. Det finnes flere 
eksempler på utnyttelse av slike individuelle forhold i rettspraksis. I sesongarbeidersaken 

                                                
86 Andenæs 2008 s. 181. 
87 Ot.prp. nr. 62 (2002-2003) s. 97 
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(TEMSI-2015-105939) ble en mann funnet skyldig i utnyttelse av en rekke sesongarbeidere.  
Mannen hadde ”misbrukt” arbeiderne sin ”sårbare situasjon” ved å ha blant annet ha utnyttet 
deres manglende kunnskap om språk, kultur og rettigheter i Norge.  
 
Et annet eksempel er sigøyner saken (LG-2015-65106) som gjaldt utnyttelse av en ung jente 
til tvangstjenester. Jenta hadde ingen muligheter til å komme seg ut av arbeids/ tjenestefor-
holdet grunnet hennes lave alder, mangelfulle skolegang, dårlige språkkunnskaper og mangel 
på penger til mat, returbillett, sted å bo og kjennskap til det norske hjelpeapparatet.88 Det 
forelå således en utnyttelse av jenta sin sårbare situasjon ved at individuelle forhold som hen-
nes alder ble misbrukt.  
 
Hva gjelder de strukturelle forhold er dette å anse som forhold ved samfunnet som skaper en 
vanskelig situasjon for fornærmede. Det kan være både økonomiske og sosiale forhold. Ek-
sempler kan være lavt lønnsnivået, fattigdom eller høy arbeidsledighet i hjemlandet. 
     Den økonomiske situasjon herunder arbeidsledighet, er et særlig fremtredende moment hva 
gjelder tilfeller av utnyttelse til tvangsarbeid. Lave lønninger og fattigdom i hjemland fører til 
at mennesker søker arbeid i andre land. I den såkalte steinleggersaken (TJARE-2008-69332) 
ble den tiltalte funnet skyldig i grov menneskehandel ved å ha rekruttert flere arbeidsledig 
personer fra England. 
 

”Retten er ikke i rimelig tvil om at det i så måte foreligger misbruk av sårbar situasjon. Det vi-
ses til at flere av dem ble rekruttert til arbeidet som hjemløse uten andre inntekter enn hva de 
måtte ha fått i sosialstønad, og flere av dem åpenbart også med andre store personlige proble-
mer knyttet til oppvekst og fortid. I denne situasjonen må det meste av det som de måtte få av 
tilbud om fast oppholdssted og inntekt fortone seg som bedre enn de hadde det.” 89  

 
Arbeiderne fikk svært dårlig betalt, arbeidet lange dager og bodde under dårlige forhold. Til-
felle har såldes flere likhetstrekk med tilfeller av sosial dumping. Det avgjørende var imidler-
tid at det forelå en bevisst utnyttelse av de fornærmedes sårbare situasjon.  
 
Et annet eksempel på misbruk av strukturelle forhold er Rt 2006 s. 111, hvor to menn ble 
dømt for grov menneskehandel ved å ha utnyttet seks jenter til prostitusjon. Jentene kom fra  
Estland, hvor de levde under til dels svært vanskelige økonomiske og sosiale forhold. En av 
jentene var knapt 16 ½ år, uten arbeid og bolig. Mennene utnyttet kvinnenes økonomisk sår-
bare situasjon.  
 
Utnyttelse av personen i en vanskelig økonomisk situasjon vil imidlertid ikke alene kunne 
føre til at det foreligger en sårbar situasjon. I sak for Borgarting lagmannsrett i 2013 (LB-
2013-100192) som omhandlet menneskehandel ved prostitusjon stilles det av retten krav om 
en konkret nødsituasjon. At mange kvinner i Afrika lever under vanskelige økonomiske for-

                                                
88 TJARE-2008-69332 
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hold og havner i prostitusjon innebærer etter rettens syn ikke i seg selv at det foreligger en 
sårbar situasjon. Det stilles således krav til situasjonene de fornærmede befinner seg i før de 
ankommer Norge. Den må være av en viss alvorlighet for at den skal få betydning i sårbar-
hetsvurderingen. Kravet må anses som sentralt i avgjørelser av hvor grenselinjen skal trekkes.  
 
Videre er fornærmedes reelle valgmuligheter et viktig moment i helhetsvurderingen. Momen-
tet er tatt opp i flere avgjørelser fra Høyesterett.  I dom inntatt i Rt. 2013 s. 1247  viser Høyes-
terett til at både subjektive og objektive forhold inngår i vurderingen av fornærmedes valgmu-
ligheter; 
 

” Både subjektive og objektive forhold kan tas i betraktning når fornærmedes reelle og akseptable 
valgmuligheter skal vurderes. Det sentrale må være hva som fremstår som et reelt og akseptabelt valg 
for den konkrete fornærmede, ikke hva de rent objektive valgmulighetene består i.» 90 

 
Et spørsmål som kan melde seg i forbindelse med fornærmedes valgmuligheter og grenselin-
jen, er hva som er årsaken til at personen fortsetter i sitt arbeid. Manglende mulighet til å 
komme seg ut av arbeidsforholdet grunnet at arbeidsgiver disponerer lønnskonto eller hvor 
arbeidsgiver oppbevarer reisepapirer, vil klart kunne kvalifisere til tvangsarbeid. Mer usikre er 
imidlertid de situasjoner hvor personen har tilgang til de midlene som behøves for å komme 
seg ut av arbeidsforholdet, men hvor det er mangel på bedre alternativer som holder personen 
tilbake. Det sentrale er etter både forarbeidene og rettspraksis hva som fremstår som et reelt 
og akseptabelt valg for den fornærmede selv. At fornærmede har andre alternativer avskriver 
ikke forholdet til å kunne omfattes av bestemmelsen for menneskehandel. Konklusjonen vil 
således bero på en konkret helhetsvurdering av både de objektive og subjektive momenter i 
hver enkelt sak.  Grenselinjen må anses uklar.  
 
3.1.2.4   Annen  utilbørlig  atferd.    
Tvangsmidlet ”annen utilbørlig atferd” innebærer å lokke noen inn i en situasjon eller til et 
fremmed land, slik at personen senere kan utnyttes. Dette ved å for eksempel tilby arbeid i 
annet land og dekke vedkommende sin reise. Arbeidstakerne blir på denne måten fanget i en 
situasjon som det er vanskelig å komme ut av ved at personen står i et avhengighetsforhold til 
sin arbeidsgiver.   
 
Tvangsmidlet har flere grenselinjer ned mot sosial dumping. Arbeiderne som blir lokket til 
Norge kan bli boende under dårlige forhold, få dårlig lønn og har lange arbeidsdager. Hvilket 
er kjennetegner både sosial dumping og menneskehandel.  
  
Et klart tilfelle av utnyttelse ved ”annen utilbørlig atferd” er sesongarbeidersaken (TEMSI-
2015-105939). Den domfelte hadde betalt forskudd på arbeidernes reise til Norge og gjorde 
på denne måten arbeiderne avhengig av seg. Arbeiderene hadde fått informasjon om lønn, 
arbeidstid og arbeidsperiode gjennom sine arbeidskontrakter, disse var imidlertid skrevet på 

                                                
90 Rt. 2013 s. 1247 avsnitt 19. 
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norsk. De fornærmede hadde derfor ingen mulighet til å forstå innholdet i kontrakten. Arbei-
derne var blitt lurt inn en situasjon hvor de var blitt avhengig av mannen økonomisk.  
 
Et annet eksempel er det pågående Lime saken, hvor 13 personer er tiltalt for organisert kri-
minalitet og menneskehandel. De står blant annet tiltalt for å ved ”annen utilbørlig atferd” å 
ha utnyttet en person til tvangsarbeid. Dette ved at de fornærmede angivelig skal ha blitt lurt 
til Norge hvor de har fått svært dårlig lønn og jobbet 13-14 timer hver dag.91  
 
Mer usikker vil imidlertid situasjonen være hvis arbeiderne har god kunnskap om innholdet av 
arbeidsforholdet før de ankommer Norge. I Rema 1000 saken var de fornærmede klar over at 
de bare hadde oppholdstillatelse i to år, og at denne ikke kunne forlenges før de ankom Norge. 
De kunne heller ikke se bort fra muligheten for at vertsfamilien ville benytte retten til å si opp 
kontrakten med én måneds varsel. Retten mente derfor at i den grad de fornærmedes opplevde 
frykt og press med slike forhold til grunn, kunne dette bare tillegges begrenset vekt ved vur-
deringen av om det forelå tvangsarbeid.  
 
Fornærmedes kunnskap om arbeidsforholdet før vedkommende ankommer Norge er således 
et sentralt moment av betydning for om det foreligger menneskehandel ved tvangsarbeid. I de 
saker hvor fornærmede har fått riktig kunnskap om arbeidsforholdet før de ankommer Norge, 
er det rettspraksis uttalt at det skal mer til for at foreligger tvang. I de tilfeller hvor den uten-
landske arbeidstaker har fått uriktig informasjon vil imidlertid dette være et moment som kan 
tillegges vekt.  
 
3.2   Grenselinjen  for  de  ulike  grupper  arbeidsinnvandrere  
Den økede bruken av arbeidsinnvandrere har ført til at flere bransjer involveres og at flere 
ulike grupper innvandrere utnyttes i sitt arbeid.92 Måten arbeidsinnvandrerne utnyttes på og 
hvilke momenter som er avgjørende for om det foreligger tvang varierer ut fra hvilke gruppe 
arbeidsinnvandrere det er tale om. Videre er det ulikt regelverk som gjør seg gjeldende for de 
ulike grupper av arbeidsinnvandrere, dette både hva gjelder vilkårene for tillatelsen og regule-
ringen av sosial dumping.  
 
Jeg vil i det følgende gjennomgå det relevant regelverk for fire ulike grupper av arbeidsinn-
vandrer. Fremstillingen søker å vise hvilke momenter som typisk gjør seg gjeldende i tvangs-
vurderingen for den enkelte gruppe. Videre vil en gjennomgang av det lovverket som gjør seg 
gjeldene for den enkelte gruppe, vise hvor stor ulikhetene er mellom det regelverk som ram-
mer tilfeller av tvangsarbeid og det regelverk som søker å sanksjonere sosial dumping. Dette 
både hva gjelder de vilkår som stilles og de sanksjoner som ilegges. 
 

                                                
91 Meldalen  2016. 
92 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014)  s. 8-9. 
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3.2.1   Sesongarbeidere  
Sesongbasert virksomhet defineres som virksomhet av en slik karakter at den bare kan drives 
en begrenset del av året. Arbeid innenfor sesongbasert virksomhet forekommer særlig i jord-
bruksnæringen, restaurantbransjen under høysesonger, skogbruksnæringen, fiskeindustrien, 
gartnerinæringen og turistnæringen.93 
 
Alle utlendinger som skal ta arbeid i Norge må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid 
jf utlendingsloven94 (utl.) § 55. Oppholdstillatelse for sesongarbeidstakere reguleres gjennom 
utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften95 § 6-3.  
  
Et grunnleggende vilkår for innvilgelse av oppholdstillatelse for arbeidsinnvandrere, er at 
lønns- og arbeidsvilkår ikke skal være dårligere enn gjeldende tariffavtale, regulativ eller det 
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke jf utl. § 23 første ledd bokstav b. Formå-
let med å sette slike vilkår for innvilgelse av oppholdstillatelse, er å hindre ”sosial dumping” 
og å beskytte arbeidsmarkedet. Lønnsnivået i mange av landene de utenlandske arbeidstakere 
kommer fra er betydelig lavere enn i Norge. De utenlandske arbeidstakerne kan derfor være 
villige til å utføre arbeid med dårligere lønn og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Dette 
kan innebære en fare for sosial dumping og menneskehandel.96  
 
Ved brudd på vilkårene for oppholdstillatelse kan Utlendingsdirektoratet treffe vedtak om at 
det ikke skal innvilges oppholdstillatelse for å utføre arbeid hos vedkommende arbeidsgiver jf 
utl § 27 femte ledd. Tidligere var utlendingslovens eneste sanksjonsmiddelet å trekke tillatel-
sen til utlendingen tilbake ved brudd på lovens § 23 og 24. Arbeidsgiveren kunne like etterpå 
ansette en ny utenlandsk arbeidstager. Det syntes urimelig at brudd på lønns- og arbeidsvilkår 
hovedsakelig skulle ramme søkeren. Derfor ønsket lovgiver å innføre sanksjonsmuligheter 
overfor arbeidsgiveren.97  
 
Et annet sanksjonsmiddel etter utlendingsloven er anmeldelse for brudd på utl. § 108. Både 
arbeidsgiver og arbeidstaker kan anmeldes for brudd på denne bestemmelsen. Det er ikke 
uvanlig at det tas ut tiltale både for brudd på straffeloven 2005 § 257 og utlendingsloven § 
108. Utlendingsloven bestemmelse har imidlertid en langt lavere strafferamme og andre vilkår 
enn de som fremgår av strl. § 257. For de tilfeller det ikke anses å foreligge tilstrekkelig bevis 
for tiltale eller domfellelse for brudd på strl § 257, er det flere eksempler på at utl. § 108 an-
vendes som et alternativ eller supplerende grunnlag. Utlendingsloven § 108 er således av de 
bestemmelsene som grenser nærmest opp til straffebudet mot menneskehandel.  
 
Det er som utgangspunkt utlendingsloven §108 tredje ledd bokstav a og b som er mest aktuelt 

                                                
93 UDI rundskriv 2010 - RS 2010-131 
94 Lov av 01. jan 2010 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 
95 FOR-2009-10-15-1286 
96 UDI rundskriv 2010 - RS 2010-194 
97 UDI rundskriv 2010 - RS 2010-194. 
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ved spørsmålet om utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Straffen for brudd på §108 tredje 
ledd bokstav a og b er bot eller fengsel i to år. Det er flere situasjoner hvor bokstav a og b kan 
tenkes anvendt for sesongarbeidere. Bokstav a omfatter de tilfeller hvor det er utført arbeid 
uten ”nødvendig tillatelse etter loven”. Bestemmelsen er blitt anvendt i de tilfeller sesongar-
beider tar annet type arbeid. Eksempelvis arbeider på flere gårder enn den som er angitt i ar-
beidskontrakten som sendes UDI ved søknad om opphold.  
    Bokstav b gjelder ”formidling” som innebærer en ”utilbørlig utnyttelse av utlendingens 
situasjon”. En formidler er en mellommann. For sesongarbeiderne kan en slik mellommann 
være bindeledd mellom utlendingen og f. eks norske gårder. Hva gjelder vilkåret ”utilbørlig 
utnyttelse” er Ullevål sykehus saken (Rt 2015 s. 1217) et godt eksempel. Det forelå i saken et 
misforhold mellom det vederlag som ble krevd av de utenlandske arbeiderne og de tjenester 
som ble utført. Dette ble godtatt av de utenlandske arbeidstakerne grunnet blant annet den 
økonomiske ufrihet og usikkerhet som arrangementet innebar. Det forelå ”utilbørlig utnyttelse 
av utlendingens situasjon” og de tiltalte ble dømt for overtredelse av utl. § 108 tredje leddbok-
stav b.  
    Vurderingen av om det foreligger ”utilbørlig utnyttelse” har flere likhetstrekk med den vur-
deringen som foretas under tvangsmidlet ”misbruk av sårbar situasjon” i straffelovens § 257. 
For de tilfeller arbeidstakerne som utnytter utlendingene har dem boende hos seg og/eller er 
ansatt, vil det imidlertid ikke være tale om ”formidling” og § 108 annet ledd bokstav b kom-
mer ikke til anvendelse. Bestemmelsen har således et snevrere anvendelsesområde.  
 
Hva gjelder regler for lønn har vi i Norge ingen lovfestet minstelønn. Fastsettelse av lønn er i 
utgangspunktet et privatrettslig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.98 Vi har imidler-
tid allmenngjorte tariffavtaler, en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som 
utfører arbeid innen det spesifikke området. Dette er ett av flere virkemidler for å hindre at 
utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.99  
    Allmenngjøring av tariffavtaler reguleres av allmenngjøringsloven.100 Avtalene oppstår ved 
at hele eller deler av en tariffavtalen gjøres til standard for en hel bransje eller et område. Be-
tingelser for lønn som de fagorganiserte har forhandlet fram gjøres dermed til «ufravikelige 
minstevilkår» for ansatte i bransjen.101 Det er arbeidstilsynet som følger med på at lønns- og 
arbeidsvilkår som fremgår av de allmenngjorte tariffavtaler blir overholdt. Arbeidstilsynet kan 
gi pålegg og treffer de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av vedtak om 
allmenngjøring, dette i medhold av arbeidsmiljøloven 102 (aml.) §§ 18-6 – 18-10  jf.  allmenn-
gjøringsloven § 11. I de tilfeller hvor arbeidet utføres på et område hvor det ikke foreligger en 
allmenngjort tariffavtale vil regelen i utl. § 23 første ledd bokstav b gjøre seg gjeldende. Lønn 
kan etter denne regelen ikke være dårligere enn gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som 
ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.   

                                                
98 Skjønberg og Hognestad 2014 s. 135. 
99 Arbeidstilsynet 2016. 
100 Lov av 04. Juni 1993 om allmenngjøring av tariffavtaler. 
101 Bergsli 2015. 
102 Lov av 17. Juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.  
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Lange arbeidsdager kjennetegner både saker som omhandler sosial dumping og menneske-
handel. Arbeidstid reguleres gjennom reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Ved brudd på 
reglene om arbeidstid kan arbeidstilsynet gir pålegg og treffer de enkeltvedtak i medhold av 
aml §§ 18-6 – 18-10. Forsettlige eller uaktsomme brudd kan straffes med både bøter og feng-
sel inntil 1 år jf. aml § 19-1.  
   De utenlandske arbeidstakerne ankommer ofte Norge med et ønsker om å tjene mest mulig 
penger, arbeidsgiver ønsker lange dager for å effektivisere lønnskostnadene. Lange arbeids-
dager kan således være ønsket fra begge parter. Et spørsmål som reiser seg i denne forbindel-
se er om slik frivillighet kan utelukke straff. I Rt 1998 s. 1357 (s. 1364) uttaler Høyesterett at 
lovens regler om overtid får anvendelse uavhengig av om arbeidstakeren ikke selv ønsker å 
nyte godt av det vern som reglene innebærer. Det er således arbeidsgiver som er ansvarlig for 
at arbeidsmiljøloven følges. 
 
Det overnevnte spørsmål dreier seg om den nedre grensen for når det foreligger sosial dum-
ping, i tilfeller hvor arbeidstaker arbeider for mye. Spørsmålet om frivillighet er også relevant 
i forhold til grensen oppad til menneskehandel. En særlig problemstillingen som oppstår i 
denne sammenheng, er i tilfeller hvor arbeidstakere frivillig arbeider lange dager, men hvor 
årsaker er at arbeidstaker har et stort behov for penger grunnet en vanskelig økonomisk sårbar 
situasjon. For de tilfeller arbeidsgiver tillater dette, foreligger det et tilfelle av tvangsarbeid 
eller er det sosial dumping? Avgjørende for spørsmålet vil være om det kun er den økonomisk 
vanskelige situasjonen som setter arbeidstaker i en ”sårbare situasjon” eller om det også er 
andre momenter av betydning. Videre må det avgjøres om det foreligger et bevisst ”misbruk” 
av denne situasjonen.   
 
I Gartneri- saken (TDRAM-2014-182097 – ikke rettskraftig) som gjaldt et ektepars utnyttelse 
av indiske gartnere, var det tiltalt både for menneskehandel og for brudd arbeidsmiljølovens 
regler om arbeidstid § 19-1 jf § 10-6. Det forelå klart brudd på bestemmelsen i arbeidsmiljø-
loven om arbeidstid og arbeidsfri jf § 10-6. De fornærmede hadde arbeidet over 13 timer hver 
dag og ikke fått den arbeidsfri slik loven krever. Hva gjaldt tiltalen for menneskehandel var et 
av spørsmålene om de fornærmede befant seg i en sårbar situasjon. Momenter av betydning 
for sårbarhetsvurderingen var at arbeiderne bodde på arbeidstedet og arbeidsgiver betalte for 
bopel. Videre hadde de ikke tilgang til sine egne reisedokumenter, de var uten tilgang på kon-
tanter og økonomiske midler og de var i et fremmed land hvor de ikke kunne ikke språket.  
Retten mente disse forholdne samlet sett klart førte til at arbeidstakerne ikke hadde noen reel-
le valgmuligheter og at de derfor var i en sårbar situasjon.  
 
I sesongarbeider-saken (TEMSI-2015-105939) var også vurderingen av sesongarbeidernes 
sårbare situasjon sentral i spørsmål om det forelå tvangsarbeid. Saken gjald misbruk av en 
rekke vietnamesiske arbeideres ved formidling av arbeid til norske gårder. De fornærmedes 
levestandard i Vietnam var lav og de hadde hatt problemer med å forsørge egen familie. Ar-
beiderne hadde kommet frivillig til Norge og var innforstått med vilkårene for arbeidet. 
Spørsmålet i saken var som i gartneri saken om de fornærmede hadde et reelt og akseptabelt 
valg med hensyn til å komme ut av arbeidsforholdet. Hva gjelder forholdene rundt arbeidsfor-
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holdet er sakene ulike. De vietnamesiskes arbeiderne hadde korte arbeidsdager, et forholdsvis 
lett arbeid, boligstandarden var god og de hadde fått rikelig med mat. Arbeiderne var imidler-
tid blitt fratatt sine reisedokumenter, de var uten penger og hadde manglende språkkunnska-
per. Retten mente det sistnevnte moment var avgjørende for fornærmedes mulighet til å forla-
te arbeidsplassen, og at dette var med på å etablere en struktur rundt de fornærmede som gjor-
de at de ikke hadde noe annet valg enn å underkaste seg.  
 
I lys av de overnevnte avgjørelsene syntes det forhold at de fornærmede ikke har tilgang til 
reisedokumenter eller penger og mangel på språkkunnskaper å være sentrale momenter i vur-
deringen av fornærmedes sårbare situasjon. Forholdene fører til at arbeidstakerne blir tvunget 
til å bli værende i arbeidsforholdet.  
 
Hva gjelder vurderingen av om det forelå tvangsarbeid legger retten til grunn både i gartneri-
saken og sesongarbeider saken, at de fornærmede kom frivillig inn i arbeidsforholdet. Ar-
beidstakerne var klar over lønns og arbeidsvilkårene før de gikk inn i arbeidsforholdet, og 
således hvilke forhold som ventet dem. Sammenlignet med lønns - og arbeidsforhold i India 
og Vietnam var imidlertid arbeid i Norge uansett et bedre alternativ. Videre var det ingen fy-
siske hindringer eller stengsler for arbeiderne, og de hadde mulighet til å forlate arbeidsstedet 
og varsle myndighetene. Mangel på fysiske hindringer skal imidlertid ikke tillegges avgjøren-
de vekt. Om dette uttaler retten i gartnerisaken følgende; 
 

”For at straffebudet skal gi tilstrekkelig vern mot mer moderne former for tvangsarbeid, må også det 
presset som følger av et etablert system på arbeidsstedet omfattes, såfremt det etablerte systemet kan 
tilbakeføres til bevisste handlinger fra gjerningspersonen, og det i realiteten innebærer tvang eller lov-
stridig press. Det er ikke noe vilkår at den utnyttede selv skal ha forsøkt eller ha ønske om å komme seg 
ut av situasjonen. Den utnyttede må imidlertid ha et reelt valg til å komme seg ut av situasjonen, dersom 
vedkommende skulle ønske det. Dersom gjerningspersonen gjennom det etablerte systemet legger hind-
ringer i veien for et slikt reelt valg, vil det lett foreligge et tvangsarbeid i bestemmelsens forstand.”103 
 

Vurderingen av om det foreligger tvangsarbeid har således både en objektiv og subjektiv side. 
Det må være etablert et system som innebærer tvang og/eller de fornærmede må ha en følelse 
av å bli holdt tilbake. Graden og arten av tvang som kan omfattes av straffebudet må vurderes 
konkret opp mot fornærmedes situasjon samt forholdet til gjerningsmannen. Det var i begge  
de overnevnte sakene en klar ubalanse i forholdet mellom de fornærmede som arbeidstakere 
og de tiltalte som arbeidsgivere. Selv om de vietnamesiske arbeiderne ikke var redde for sin 
arbeidsgiver slik tilfellet var for de indiske arbeiderne var de likevel under arbeidsgivers kon-
troll. De hadde ikke tilgang til de nødvendige midler for å komme seg ut av arbeidsforholdet 
og det ble derfor etablert et system som begrenset arbeiderne. Dette uavhengig av om det i 
utgangspunktet forelå frivillighet.  
 
Saker som omhandler utnyttelse av sesongarbeideres arbeidskraft kan sies å ha det til felles at 
det er tale om arbeidstakere fra land hvor både lønn og arbeidsvilkår er langt dårligere enn i 

                                                
103 TDRAM-2014-182097 s. 15. 
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Norge. Arbeiderne er således villig til å akseptere langt dårligere betingelser enn hva norske 
arbeidere ville ha akseptert. Det syntes å gå en grense mellom de sakene hvor arbeidsgiver 
fratar arbeiderne sine reisedokumenter og de økonomiske midler og i de sakene arbeiderne får 
beholde reisedokumenter og har tilgang til sine egen lønn. For de sistnevnte tilfellene skal det 
mer til for å etablere et forhold av tvang og således tvangsarbeid. Det er uklart hvilke andre 
momenter som kan være avgjørende, dette særlig i saker hvor de fornærmede har tilgang til 
midler og reisedokumenter. Alle momenter som kan være med på å danne en tvangssituasjon 
vil i utgangspunktet være relevante og konklusjonen vil bero på en helhetlig vurdering.  
 
Det er imidlertid ingen regler for beskyttelse av arbeidstakere som har blitt utnyttet, der tilfel-
let ikke omfattes av straffebudet mot menneskehandel eller arbeidstaker har avgitt vitneforkla-
ring i en slik sak. Dersom det avdekkes at utlendingen har fått for lav lønn eller arbeidet for 
mye og således har brutt vilkårene for oppholdstillatelsen, kan utlendingen risikere å få sin 
oppholdstillatelsen trukkes tilbake. De stor ulikhetene i regelverket sammenholdt med den 
uklare grenselinjen mellom menneskehandel og sosial dumping, gjør det derfor vanskelig for 
utenlandske arbeidstakere å forutse hvilke regelverk som kommer til anvendelse.  
 
3.2.2   Aupairer  
”Au pair” betyr ”på like fot” og blir definert som et midlertidig opphold i familier, mot visse 
tjenesteytelser.104 Au-pairer er unge utlendinger som kommer for å øke sine språkkunnskaper 
og eventuelt fagkunnskaper. Tjenestene som aupairen bidrar med kan bestå av blant annet 
lettere husarbeid og barnepass.105   
 
Reglene for oppholdstillatelse for au-pair fremgår av utlendingsloven § 26 første ledd bokstav 
a, jf. utlendingsforskriften § 6-25. Bakgrunnen for reglene er Norges tilslutning til Europarå-
dets europeiske avtale om ansettelse av ”au pair”.106 De overnevnte kravene til oppholdstilla-
telse etter utl. § 23 og reglene om karantene etter utl. § 27 femte ledd gjør seg ikke gjeldene 
for aupairer slik de gjør for sesongarbeider. Reglene kommer ikke til anvendelse fordi aupair-
ordningen er like mye en studieordning som en arbeidsordning. Formålet skal være kulturut-
veksling og ikke inntjening.107 Med samme begrunnelse kommer heller ikke arbeidsmiljølo-
vens regler om arbeidstid til anvendes. Aupairer er ikke å regne som en arbeidstakere jf aml. § 
1-8, hvilket er et vilkår for at loven skal få anvendelse.  
 
Hva gjelder utl. § 108 tredje ledd, er det særlig bokstav a som er aktuell. Bestemmelsen vil 
kunne anvendes i de tilfeller hvor aupairen har utført annet type arbeid enn det som er fastsatt 
i aupairkontrakten. Dette vil da anses som arbeid utlendingen ikke har ”nødvendig tillatelsen” 
til å utføre jf § 108 annet ledd bokstav a. I de tilfeller hvor aupairen arbeider et betydelig an-
tall timer over tillatelsen gir adgang til, er det gode grunner som taler for at bestemmelsen kan 

                                                
104 UDI rundskriv 2012 - RS 2012-015. 
105 UDI rundskriv 2012 - RS 2012-015.  
106 Europarådets europeiske avtale om ansettelse av au pair,  av 1969.  
107 UDI rundskriv 2012 - RS 2012-015. 
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anvendes. Arbeidsbegrepet i § 108 skal tolkes vidt og det er ikke krav om at det er gitt veder-
lag for arbeider for å omfattes av bestemmelsen.108 Hva som anses som et ”betydelig antall” 
og hvor grenselinjen skal trekkes er imidlertid uklart. Rettstilstanden hva gjelder anvendelse 
av § 108 annet ledd bokstav a i de tilfeller aupairen har arbeidet for mye, må således anses 
usikker.   
 
Det er et problem at aupairer og vertsfamiliene ikke overholder regelverket for ordningene. 
Au pairens arbeidsdag skal være begrenset og de skal ikke ha rollen som hushjelp eller dag-
mamma.109 Realiteten for mange av de aupairer som kommer til Norge har imidlertid vist seg 
å bli en annen. I Fafo rapport skrevet på oppdrag for UDI konkluderes det med at ordningen 
ikke praktiseres etter sitt formål. Det oppleves at vertsfamilie oppfatter ordningen som en ar-
beidsordning og at aupairene blir utnyttet som hushjelp. Au-pairer blir tvunget til lange ar-
beidsdager og pålagt flere arbeidsoppgaver enn hva som fremgår av kontrakten, dette uten at 
det betales mere lønn. De blir utnyttet som billig og ufaglært arbeidskraft.110  Situasjoner som 
oppstår kan utarte seg både som tilfeller av sosial dumping og menneskehandel.  
 
I mars 2016 hadde UDI 45 vertsfamilier  til vurdering i forhold til ileggelse av karantene for  
grove eller gjentatte brudd på aupair ordningen.111  Ordningen med karantene ble innført i 
2013 som tiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for aupair ordningen og er inntatt i 
utlendingslovens § 27b. Formålet med ordningen er å hindre misbruk av au pairer og fremti-
dige brudd hos den samme vertsfamilien. Videre ønsker bestemmelsen å forhindre bruk av au 
pairer som billig arbeidskraft samt hindre tvangsarbeid, menneskehandel og annen utnyttelse. 
Ordningen er således et tiltak for å forhindre sosial dumping av aupairer.112 Ved brudd på 
vilkår for ordningen åpnes det også opp får at aupairens oppholdstillatelsen kan trekkes tilba-
ke etter utl. § 63.  
 
Det er flere forhold av relevans for grenselinjen mellom bestemmelsen i utlendingsloven og 
straffebudet mot menneskehandel. Særlig er det relevant hvordan tvang typisk utarter seg for 
aupairer og hvilke momenter som vektlegges av domstolen.  
 
I en rapport fra JURK113 gis det en god beskrivelse av hvilke momenter som kan skape en 
sårbar situasjoner og en opplevelse av tvang for aupairen. Momenter av betydning for vurde-
ringen er forhold som at kvinnene som regel bor på arbeidsplassen og at oppholdstillatelsen 
avhenger av å ha en gyldig kontrakt med en vertsfamilie. Videre er det tale om migranter som 
ikke kjenner norsk språk og samfunn, de er økonomisk avhengige av å arbeide som au pairer 
og forsørger ofte i tillegg andre familiemedlemmer i hjemlandet. Disse momentene skaper 

                                                
108 Vevstad 2016 s. 6.  
109 UDI rundskriv 2012 - RS 2012-015. 
110 Øyen 2009.  
111 Hardtwig 2016.  
112 UDI rundskriv 2014 - RS 2014-008. 
113 Juridisk rådgivning for kvinner. 
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komplekse situasjoner av tvang hvor au pairen oppfatter at hun ikke har noe reelt valg annet 
enn bli i vertsfamilien og arbeide mer enn kontrakten tilsier.114  
 
Hva gjelder hvilke momentene som i rettspraksis har vært relevante i vurderingen av om det 
foreligger en tvangssituasjon for aupairer, er Rema 1000 saken (LB-2014-9300) en god illus-
trasjon. I sårbarhetsvurderingen trekker retten frem at begge de fornærmedes hadde forpliktel-
ser overfor familien på Filippinene og de var avhengig av au pair-kontrakten som inntektskil-
de. Videre bodde de fornærmede sammen med vertsfamilien og følte en lojalitet overfor dem. 
Dette medførte en maktubalanse mellom de tiltalte og de fornærmede. Et moment som talte 
mot at det forelå en sårbar situasjon var at den ene aupairens bror og søster også arbeidet som 
aupairer i Norge. Retten mente dette forholdet var egnet til å etterlate tvil om aupairens sub-
jektive opplevelse av situasjonen og om hun var i en sårbar situasjon i lovens forstand.   
     Retten konkluderer ikke i spørsmålet om det forelå en sårbar situasjon,  da et av lovens 
andre vilkår ikke var oppfylt. Det påpekes imidlertid at de overnevnte forhold medførte at de 
fornærmede var i en vanskelig og utsatt situasjon i Norge. Dette gjorde det utfordrende for 
aupairene å sette grenser for omfanget av sitt arbeid. Retten syntes ut fra ordbruken ”i all fall” 
å være usikker på om de konkrete forholdene skapte en ”sårbar situasjon” for de fornærmede. 
Tilfellet syntes således å ligge i grenselinjen.  
 
Hva gjelder vilkåret ”tvangsarbeid” var det avgjørende spørsmålet i Rema 1000 saken om de 
fornærmede kunne komme seg frivillig ut av arbeidsforholdet. Forhold av betydning i denne 
vurderingen var at de fornærmede var klar over at de bare hadde oppholdstillatelse i to år og 
at vertsfamilien hadde rett til å si opp kontrakten. Frykt og press med slike forhold til grunn, 
kunne etter rettens syn bare tillegges begrenset vekt ved vurderingen av om det forelå tvangs-
arbeid. Videre var det relevant for vurdering at de fornærmede hadde praktisk mulighet til å 
komme seg ut av arbeidsforholdet. De hadde både penger til å reise hjem og de nødvendige 
reisedokumenter, men valgte isteden å sende pengene hjem.  
    Situasjonen for aupairene i denne saken skiller seg således ut ved at de faktisk hadde de 
nødvendige praktiske midlene for å komme seg ut av arbeidsforholdet. Dette sett i forhold til 
flere av de andre sakene som er gjennomgått,  hvor de fornærmede verken har hatt tilgang til 
sin egen lønn eller sine reisedokumenter. Tilgang til lønn og reisedokumenter syntes ut fra 
dette være et forhold av stor betydning for om det er tale om menneskehandel eller et tilfelle 
av sosial dumping.  
 
I aupair dommen (LB-2012-63028) blir imidlertid aupairens tilgangen til lønn og reisedoku-
menter tillagt mindre vekt da det var andre forhold av sterkere betydning. Saken gjaldt utnyt-
telse av to filippinske aupairer til seksuelle formål. Relevante momenter i avgjørelsen var for 
den en av de fornærmede, at hun trodde hun at var bundet av en avtale som innebar seksuell 
omgang. Videre ble hun utsatt for trusler som opplevdes som reelle og hun hadde ikke funnet 
noen som kunne hjelpe henne. Det var ikke noe alternativ å returnere til Filippinene. Hun var 
ikke i stand til å betale reisen og hun kunne ikke få ny aupairjobb uten en ny oppholdstillatel-
                                                
114 JURK 2014. 
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se. Det forhold at den fornærmede fikk lønn og beholde sitt pass var således ikke tilstrekkelig 
for muligheter til å komme seg ut av forholdet.  
 
Om det foreligger en situasjon av tvang vil bero på en helhetsvurdering av sakens konkrete 
momenter og situasjonen for den fornærmede både før vedkommende ankommer Norge og 
etter. Det er således vanskelig å peke på hvilke momenter som vil være avgjørende for hvor 
grenselinjen trekkes. Hva som kan sies er at det kreves at forholdet er av en viss alvorlighet. 
Momenter som hvilke konkrete valgmuligheter fornærmede har og tilgang til penger og reise-
dokumenter, vil være av sentral betydning i vurderingen.  
 
Det er et grunnleggende problem med aupairordningen at aupairen ofte jobber mer enn 30 
timer og med andre arbeidsoppgaver enn tillatelsen gir adgang til. Både aupairen og vertsfa-
milien kan straffes for brudd på ordningen. Vilkårsbruddet kan således brukes mot aupairen i 
en eventuell konflikt med vertsfamilie. Dette ved at familie truer med å melde fra til myn-
dighetene hvis aupairen ikke utføre de pålagte oppgavene. Videre kan aupair kontrakten sies 
opp av vertsfamilien.115 Frykt og trusler om oppsigelse kan derfor være en grunn til at mange 
aupairer ikke tørr melde ifra.  
    For de tilfellene der det ikke foreligger tvangsarbeid er aupairer i liten grad beskyttet mot 
slik utnyttelse. De selv kan risikere å miste sin oppholdstillatelse og ovenfor vertsfamilien er 
eneste sanksjonsmiddel bestemmelsen om karantene i utl. § 27b. Utlendingsloven § 108 kan 
kun anvendes i begrenset grad. Realiteten er således at vi har en ordning hvor aupairen i liten 
grad er beskyttet av lovgivningen i de tilfeller det ikke foreligger tvangsarbeid. Det er et lov-
tomt rom. Dette både hva gjelder å straffe vertsfamilier som utnytter aupairer og hva gjelder 
regelverket som beskytter aupairer som er utnyttet. Sammenhold med en uklar grenselinje 
skaper dette utfordringer. Jeg vil komme nærmere tilbake til hvilke i oppgavens del 4.  
 
3.2.3   EØS  innvandrere  
Som følge av at Norges tilknytning til EU gjennom EØS avtalen gjelder det andre regler for 
arbeidsinnvandrere som er EØS borgere enn de reglene som er nevnt ovenfor. EØS avtalen 
omfatter alle de tre EFTA – landene116 og alle EU-landene.117 Hovedformålet med EØS-
avtalen var å utvide EUs indre marked til å omfatte EFTA-landene. Avtalen gir statene ad-
gang til markedet for varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.118 Innvandrende EØS-borgere 
har stått for over to tredjedeler av sysselsettingsveksten i Norge siden 2004, og utgjør mer enn 
ti prosent av arbeidsstyrken.119  

                                                
115 UDI rundskriv 2012 - RS 2012-015 
116 Norge, Liechtenstein og Island. 
117 Lov av 27. Nov 1992  om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske  
      økonomiske samarbeidsområde (EØS loven) - avtalens fortalen punkt 1. 
118 EØS loven av 1992 -fortalen punkt 6. 
119 Arbeidstilsynet mfl. 2014 s. 21. 



32 
 

Det et eget kapittel i  utlendingsloven som regulærere oppholdstillatelse for EØS borgere,  
herunder adgangen til å arbeide. Særlig  relevant for denne fremstillingen er reglene i lovens  
§111 og § 112. Etter utlendingsloven § 111 kan EØS-borgere oppholde seg i Norge inntil tre 
måneder uten å registrere seg eller søke om oppholdstillatelse.  Retten til opphold er betinget 
av at vedkommende har et gyldig pass eller identitetskort, og ikke blir en urimelig byrde for 
offentlige velferdsordninger, jf. Utl.  § 111 første ledd. For opphold utover tre måneder er det 
etter § 112 et registreringskrav og det stilles visse vilkår for videre opphold. Vilkårene som 
fremgår av 112 må imidlertid anses lempeligere enn de krav som stilles for tillatelse for ar-
beidstakere fra tredjeland.   

Ved brudd på reglene om lønns- eller arbeidsvilkår for borgere som kommer fra EØS/EFTA 
land kan det fattes forvaltningsmessige vedtak i henhold til utl § 27. Virkningen av vedtaket, 
altså en begrensning i å kunne ansatte utenlandsk arbeidskraft, gjør seg imidlertid ikke gjel-
dende for borgere av EØS/EFTA- land, jf utl. § 27 sjette ledd.120  

Videre er det ingen regler om lønnsnivå for arbeidsinnvandrere fra EØS området, bortsett fra 
på de områder det er vedtatt allmengjøring. Reglene i utl § 23 første ledd bokstav b, som stil-
ler krav i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, gjør seg ikke gjeldende for EØS borgere.121 Hva 
gjelder utl. § 108 tredje ledd bokstav a og b vil bestemmelsen sjelden kunne anvendes ved 
utnyttelse EØS borgere. EØS borgerne har nødvendig tillatelse til å arbeide jf. § 108 tredje 
ledd bokstav a, og siden utlendingen fritt kan krysse grensen er det mindre aktuelt med ”for-
midling” jf bokstav b. Videre vil ikke bokstav b kunne anvendes hvis de utenlandske arbeids-
takerne bor hos arbeidsgiveren, da foreligger det ikke formidling. For de tilfellene utnyttelsen 
ikke er så alvorlig at det foreligger tvangsarbeid,  kan politiet derfor bli stående uten hjemler 
til å sanksjonere og må henlegge saken.  

Steinlegger saken (Tjare-2008-69332) er eksempel på et tilfelle hvor EØS-borgeres arbeids-
kraft ble utnyttet.  Saken gjaldt rekruttering av flere hjemløse personer fra England til å utføre 
arbeid i form av asfalt og steinlegging på flere steder i Norge. Arbeiderne var hjemløse da de 
ble rekruttert og flere hadde store personlige  problemer knyttet til oppveksten. I denne situa-
sjonen ville således alle tilbud om fast oppholdssted og inntekst fortone seg som bedre enn de 
hadde det, arbeiderne var således i en sårbar situasjon. Denne situasjonen ble misbrukt ved at 
arbeiderne fikk svært dårlig betalt, arbeidet lange dager og bodde under dårlige forhold.                 
      I avgjørelsen av om det forelå tvangsarbeid var det avgjørende spørsmål om de fornærme-
de hadde mulighet for frivillig å komme seg ut av arbeidsforholdet. Arbeiderne hadde fysisk 
mulighet til å komme seg vekk. De fornærmede var imidlertid redde for represalier hvis de 
flyktet,  de var i et fremmed land hvor de ikke kunne språket, og de var uten penger og reise-
dokumenter. Disse momentene syntes å være det avgjørende for retten i avgjørelse av om det 
forelå tvangsarbeid.  

                                                
120 UDI rundskriv 2010 - RS 2010-194. 
121 UDI rundskriv 2010 - RS 2010-131. 
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En konsekvens av at det norske regelverk i liten grad gjør seg gjeldende for EØS borgere, kan 
være at norske arbeidsgivere anvender EØS borgere i stedene for tredjelandsborgere122. Dette 
blant annet for å unngå lønnskravet i utl. § 23. Videre skaper regelverket rom for at vertsfami-
lier som er satt i karantene etter utl § 27b, kan få en aupair som er EØS borger. Reglen i § 27b 
gjelder kun for tredjelandsborgere. De europeiske aupairene kan således komme til Norge 
som arbeidstakere å arbeide som aupair for vertsfamilier som er i karantene uten at politiet 
kan nekte dem dette. Regelverket skaper rom for utnyttelse.  

Hva gjelder ofrene for utnyttelse, stiller disse svakt da det er lite regelverk som beskytter ut-
lendingene mot arbeidsgivere som gir lav lønn og/eller krever lange arbeidsdager. Reglene om 
refleksjonsperiode må sies å ha mindre betydning for EØS borgerne da disse har friere adgang 
til landet en tredjelandsborgere, dette særlig for de 3 første månedene. For de tilfeller hvor 
EØS-borgeren er i landet ut over 3 måneder, er personen avhengig av gyldig kontrakt fra ar-
beidsgiver. Dette gir intensiver for ytterliggere utnyttelse ved av oppholdet avhenger av denne 
kontrakten Trussel om oppsigelse kan således være et middel arbeidsgiver bruker for å holde 
arbeidstakere i arbeid på dårlige vilkår. Det er et lovtomt rom som for de to overnevnte grup-
pene,  men rommet er like tomt uavhengig av om tilfellet er å regne som tvangsarbeid eller 
sosial dumping.  

3.2.4   Irregulære  innvandrere  
Irregulære innvandrere er mennesker som oppholder seg i Norge uten de nødvendige tillatel-
ser. Det er mennesker som har fått avslag på asylsøknader, har falske papirer, blir igjen etter 
at visumet har gått ut, eller har tatt seg inn over grensen skjult.123 

Menneskene som oppholder seg ulovlig i Norge er avhengig av å tjene penger til livsopphold. 
En måte gjøre dette på er å arbeide svart. Mennesker uten lovlig opphold er derfor prisgitt en 
arbeidsgivere som er villige til å bryte loven. Når arbeidsgiver vet at personen oppholder seg 
illegalt, vil dette automatisk skape et overmakts forhold.  

I saker hvor arbeidstakerne er illegale innvandrere er utl. § 108 tredje ledd bokstav a meget 
anvendelig. Illegale innvandrerne vil ikke ha den ”nødvendig tillatelse etter loven” da de opp-
holder seg ulovlig i Norge. Lovens vilkårene er derfor oppfylt. Dette i motsetnings til hva 
tilfellet er for EØS borger, hvor vilkårene for å få arbeidstillatelse er lempeligere. De lempeli-
gere vilkårene fører til at det være færre tilfeller hvor EØS borgere ikke har den ”nødvendig 
tillatelse etter loven”, og således befinner seg ulovlig i Norge. Utlendingsloven § 108 tredje 
ledd bokstav a er derfor anvendbar ovenfor illegale innvandrere og tredjelandsborgere gene-
relt,  men ikke ovenfor EØS borgere.  
 
Hva gjelder spørsmålet om det også foreligger menneskehandel vil dette beror på en helhetlig 
vurdering. I Nepal saken (TNERO-2010-164058) ble en mann dømt for brudd på utl. § 108 

                                                
122 Tredjelandsborger er enhver person som ikke er EU/EØS – borger. 
123 Ekern 2009.  
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tredje ledd bokstav a for å ha brukt arbeidskraften til illegale innvandrere. Mannen hadde an-
vendt innvandrerne som arbeidskraft i sine dagligvarebutikker. Flere av arbeiderne fikk ikke 
utbetalt noe lønn, men bodde gratis hos tiltalte og kunne forsyne seg av mat når de ville. Til-
fellet har således flere likhetstrekk med tilfeller av tvangsarbeid. Hva som skiller er imidlertid 
at arbeiderne ikke direkte var blitt truet med angivelse. Videre var det innvandrerne som had-
de oppsøkt arbeidsgiver og arbeidet bar preg av frivillighet.  

Mer grove tilfeller av utnyttelse finner vi innen bilpleien. I en situasjonsrapport fra 2014 ble 
det meldt om at tvangsarbeid innen bilpleie var et økende problem. De arbeidstakerne som 
arbeider på disse stedene, viser seg ofte å være illegale innvandrere. Utnyttelsen kan være 
svært grov og det uttrykkes bekymring for at enkelte er ofre for menneskehandel. Når kontrol-
letatene reagerer overfor virksomheten, går dette ofte utover arbeidstakerne, som mister ar-
beidet og blir sendt ut av landet.124 

I renholdsarbeider saken (15-164820MED-BBYR/02 – upublisert) var det tatt ut tiltale både 
for brudd på straffeloven 1902 § 224 og utl. § 108 tredje ledd bokstav a. Det var flere for-
nærmede, hvor en av disse kom fra Siri Lanka opphold seg ulovlig i Norge etter avslag på 
asylsøknad. Mannen arbeidet som renholdsarbeider for flere av tiltaltes selskaper, hvor han 
fikk en svært lav timelønn og hadde lite fritid. Flertallet mente at utlendingen var i en sårbar 
situasjon. Han opphold seg ulovlig i landet og var uten inntekter. Videre kunne han verken 
norsk eller engelsk og hadde ingen kunnskaper om det norske samfunn.  
     Hva gjelder vurderingen av om det forelå ”tvangsarbeid” var det avgjørende om den for-
nærmede hadde mulighet til å komme seg ut av arbeidsforholdet. Relevante momenter i vur-
deringen var at den fornærmede hadde lite/ingen tilgjengelige midler, at bopelen han bodde i 
var eid av den tiltalte og at arbeidsgiver hadde truet med angivelse. Disse forholdene skapte 
en maktubalanse mellom tiltalte og fornærmede som levde i konstant frykt for å bli angitt til 
politiet. Flertallet mente imidlertid at fornærmedes frykt grunnet risikoen for å bli angitt måtte 
tillegges begrenset vekt, da dette ville være å stille for lave krav til den tvangssituasjon som 
må foreligge. Retten henter støtte i Rema 1000 saken, hvor aupairenes frykt med grunnlag i 
forhold de kjente til før ankomst til Norge ikke ble tillagt vekt. Fornærmede i denne saken 
(renholder saken) var på samme måte innforstått med de reelle fakta, herunder at han befant 
seg ulovlig i Norge og at arbeidet var illegalt.  

Legges en slik rettsoppfatning til grunn for alle saker som omhandler illegale innvandrere, vil 
imidlertid svært få av disse sakene kunne subsumeres under straffebudet mot menneskehan-
del. De som befinner seg ulovlig i Norge er som regel klar over dette,  hvilket er hovedårsa-
ken til at de aksepterer å arbeide under dårlige lønns - og arbeidsforhold. At arbeidsgivere 
som utnytter denne frykten, ikke skal kunne straffes for menneskehandel vil kunne svekke 
denne gruppen sin rettsikkerhet. På den andre siden kan det fremstå som urimelig at arbeids-
giver skal stilles ansvarlig for det utlendingene føler. For de tilfeller det ikke trues med angi-

                                                
124 Arbeidstilsynet mfl. 2014 s. 34.  
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velse vil arbeidsgiver i mindre grad kunne bebreides for at utlendingen føler seg fanget i ar-
beidsforholdet.   

Illegale innvandrere er lette ”bytter” for utnyttelse, ofte i form av lav eller ingen lønn og lange 
arbeidsdager. En illegal innvandrer er allerede i en sårbar situasjon ved at vedkommende er 
avhengig av penger. Samtidig er de redde for å bli oppdaget av myndighetene da det opphol-
der seg ulovlig i landet. Avgjørende for om det foreligger et tilfelle av sosial dumping eller 
menneskehandel vil være om arbeidsgiver bevisst har misbrukt den vanskelige/sårbare situa-
sjonen til utlendingene, og om arbeidstakerne har mulighet for frivillig å komme seg ut av 
arbeidsforholdet. Om det foreligger trusler om angivelses vil være et viktig moment. På den 
andre siden skal utlendingens subjektive opplevelse i form av frykt for å bli oppdaget,  ikke 
ilegges avgjørende vekt i avgjørelsen om det foreligger en tvangssituasjon.  
 
3.3   Den  nedre  grensen    
Det er i det overnevnte blitt vist til en rekke momenter av betydning for om det foreligger 
menneskehandel ved tvangsarbeid og således for hvor grenselinjen trekkes nedad mot sosial 
dumping.  
 
Rettskildematerialet er preget av at det er få menneskehandel saker med tvangsarbeid som 
utnyttelsesformål som kommer opp for retten. I den rettspraksis som finnes gis det få konkrete 
henvisninger til hvor den nedre grense trekkes. Praksisen gir imidlertid en pekepinn på hvilke 
momenter som er relevante og hva som særlig vektlegges.   
 
Det er i hovedsak tvangselementet som skiller tvangsarbeid fra sosial dumping. Jeg har laget 
en figur125 som oppsummerer hvilke momenter som er av betydning for av om det foreligger 
tvang. Dette med utgangspunkt i den overnevnte rettspraksis.  
 

                                                
125 Antall ord i figuren er lagt til det totale antall ord. Antall ord i figuren er 107. 
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Tvang

Tvangsmidlene

”Misbruk2av2sårbar2
situasjon”

! Arbeidstaker,har,ikke,
noe,reelt,eller,
akseptabelt,valg

”misbruk”
! Bevisst,misbruk

! Årsakssammenheng,med,den,
sårbare,situasjon.,

”Sårbar2situasjon”
! Fornærmedes,reelle,valgmuligheter,,

objektivt,og,subjektivt.,
! Utlendingens,økonomiske,situasjon,
før,den,ankommer,Norge,,krav,om,en,

konkret,nødsituasjon
! Lav,alder

! Dårlige,språkkunnskaper
”Annen2utilbørlig2

atferd”2
! Arbeidstaker,er,blitt,

lokket,inn,i,en,
situasjon,

! Står,i,gjeld,til,arbeidsgiver
! Feil,informasjon/ingen,kunnskap,

om,arbeidsforholdet

”Tvangsarbeid”
!Arbeidstaker,kan,ikke,
komme,frivillig,ut,av,
arbeidsforholdet

! Fysiske,og,psykiske,hindringer.
! Maktubalanse i,arbeidsforholdet
! Ingen,tilgang,til,penger,og/eller,

reisedokumenter
! Kontaktnettverk,i,Norge

 
 
Sakens utfall vil bero på en helhetlig vurdering av alle relevante forhold, men hvor det som 
fremgår av figuren syntes å være særlig relevante momenter i avgjørelsen av om det forelig-
ger tvang. Noe klar grense syntes imidlertid å være vanskelig å trekke, da hvilke momenter 
som vektlegges vil variere ut fra utlendingens individuelle omstendigheter, graden av utnyt-
telse og sakens faktum forøvrig.  
 
Grenselinjen mellom tvangsarbeid og sosial dumping er uklar. Dette skaper flere utfordringer 
for aktørene på feltet. Jeg vil i det følgende se nærmere på disse.  
 
4   Utfordringer  ved  en  uklar  grenselinje  
Jeg vil i dette kapitlet se nærmere på de utfordringene som oppstår ved at det foreligger en 
uklare grenselinje mellom tvangsarbeid og sosial dumping. Dette både for de utenlandske 
arbeidstakerne, de norske arbeidsgiverne og de som anvender regelverket.  
 
4.1   Rom  for  utnyttelse  men  tomt  for  regelverk    -  arbeidstaker  
Det er bred politisk enighet om at Norge trenger arbeidskraft. Lovverket åpner derfor i stor 
grad opp for arbeidsinnvandring. De utenlandske arbeidstakerne kommer til Norge med ønske 
om tjene penger, ofte fra land hvor både lønn og arbeidsvilkår er betydelig dårligere enn i 
Norge. Videre er utlendingene kanskje arbeidsledige og/eller befinner seg i en vanskelig øko-
nomisk situasjon før de ankommer Norge. Utlendingens oppholdstillatelse avhenger i mange 
tilfeller også av en arbeidskontrakt. Oppsigelse av denne kontrakten vil derfor alltid være en 
overhengende trussel. Det skapes et rom for utnyttelse.  
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På den andre siden er det lite eller ikke noe regelverk som beskytter utledningen som blir ut-
nyttet i de tilfeller det ikke foreligger menneskehandel ved tvangsarbeid. Ofre for menneske-
handel kan innvilges oppholdstillatelse og vernes av lovgivningen hvis de har foretatt seg noe 
ulovlig. Motsatt er imidlertid utgangspunktet hvis forholdet ikke er å anse som menneskehan-
del. For disse tilfellene er det lite eller ikke noe regelverk for beskyttelse av den utenlandske 
arbeidstaker. Utlendingene vil i mange tilfeller risikerer å få sin oppholdstillatelse trukket 
tilbake og bli utvist. Denne gruppen er således ikke vernet på samme måte som ofrene for 
menneskehandel.  

Det er problematisk at regelverket behandler utlendingen ulikt. Dette fordi grenselinjen mel-
lom menneskehandel ved tvangsarbeid og sosial dumping er alt annet enn klar. Det kan være 
vanskelig å avgjøre om forholdet er et tilfelle av tvangsarbeid eller sosial dumping. I begge 
tilfeller er det tale om utnyttelse av personers arbeidskraft og det vil ofte være de samme type 
menneskene som blir berørt, det er således mange likhetstrekk. For å fastslå hvilke bestem-
melse forholdet skal subsumeres under, må det foretas en konkret helhetsvurdering av situa-
sjonen hvor utfallet og hvor hvilke momenter som vektlegges på ingen måte er entydig.   
 
Det norske systemet skaper således et rom for utnyttelse. Dette uten å ha godt nok regelverk 
for å beskytte de som blir utnyttet når det ikke foreligger tvangsarbeid. En usikker rettssitua-
sjon hva gjelder hvilke tilfeller som skal omfattes av straffebudet mot menneskehandel, er 
derfor problematisk.  
 
4.2   Ulikhet  i  type  sanksjoner  og  manglende  regelverk    -  arbeidsgiver  
Det er ikke bare for de utenlandske arbeidstakerne det har betydning hvilke regler forholdet 
subsumeres under. Sanksjonene er svært ulike avhengig av om det er et tilfelle av menneske-
handel ved tvangsarbeid eller et tilfelle av sosial dumping. Videre er det i tilfeller hvor vilkå-
rene for tvangsarbeid ikke er oppfylt, manglende eller ikke noe lovverk hva gjelder å sanksjo-
nere arbeidsgiver.  
 
Det er store forskjeller mellom de sanksjoner som kan anvendes i tilfeller hvor det foreligger 
menneskehandel og de som anvendes i kampen mot sosial dumping. For de tilfeller forholdet 
subsumeres under straffebudet mot menneskehandel risikerer arbeidsgiver fengsel opp til 6 år, 
hvilket må anses som en streng straff. For de tilfeller tvangsarbeid ikke kan bevises eller ut-
nyttelsen ikke er alvorlig nok, er sanksjonene lempeligere. Strengest er sanksjonene etter ut-
lendingsloven § 108 tredje ledd hvor arbeidsgiver kan risikere 2 år i fengsel. Et hjemmels-
grunnlag som jeg har vist seg lite anvendbar for flere grupper arbeidsinnvandrere.  
  Alternativt kan det sanksjoneres med karantene for brudd på utl. § 27 og det kan ilegges 
sanksjoner for brudd arbeidsmiljøloven. Sanksjonene for brudd på arbeidsmiljøloven er langt 
lempeligere enn brudd på straffeloven 2005 § 257. Det kan reageres med blant annet pålegg, 
advarsel eller et forelegg jf aml.  §§ 18-6 til 18-10. Grove brudd og overtredelse av pålegg kan 
føre til straffeansvar etter aml § 19-1. Strafferammen er satt til 1 år.  
 
For de tilfeller utenlandsk arbeidskraft er blitt utnyttet men vilkårene i straffeloven § 257 ikke 
er oppfylt står vi derfor ovenfor et lovtomt. Det er et stort gap i lovgivningen hva gjelder den 
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straff som kan ilegges ved brudd på  strl. § 257 og straffen ved brudd på utl. § 108,  som er å 
anse som den ”nest strengeste” hjemmelen det kan sanksjoneres etter. For flere grupper av 
arbeidsinnvandrere vil det imidlertid være slik at flere av reglene i utlendingsloven og ar-
beidsmiljøloven ikke vil gjøre seg gjeldende, herunder utl. § 108 og reglene om arbeidstid i 
aml. kap 10. Ved utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft kan arbeidsgiver således risikere feng-
sel i opp til 6 år men vil også i gitte tilfeller ikke ilegges noe sanksjon for utnyttelsen. Kombi-
ner med en uklar grenselinje gjør dette det svært vanskelig for arbeidsgiver å forutberegne sin 
rettsposisjon.  
 
4.3   Muligheten  til  å  forutberegne  sin  rettssituasjon  -  legalitetsprinsippet    
Straffebudet mot menneskehandel har et bredt nedslagsfelt og en vid definisjon, det samme 
kan sies om sosial dumping. Det oppstår derfor tilfeller hvor det kan være utfordrende å skille 
menneskehandel fra sosial dumping og hvilke av regelverkene som skal anvendes i den gitte 
situasjon. Hvordan stiller dette seg i forhold til legalitetsprinsippet? Herunder arbeidsgiver og 
arbeidstakers mulighet til å forutberegne sin rettssituasjon.  
 
Legalitetsprinsippet stiller som utgangspunkt krav til klarhet og presisjon i lovteksten, ordly-
den bør derfor ikke være for upresist formulert. I lovforarbeidene til straffebudet mot men-
neskehandel uttrykkes det av departementet at det måtte tas hensyn til kravet til klarhet i ut-
forming av straffebudet. Flere av høringsinstansene pekte på utfordringen ved å lage en presis 
nok lovtekst.126  
     I det ovennevnte har det blitt vist til en rekke situasjoner hvor det kan stilles spørsmål ved 
om det foreligger tvangsarbeid. Hva som er tvang er på ingen måte fastlagt da tvang kan utar-
te seg på svært mange ulike måter. Det må alltid foretas en konkret helhetsvurdering av alle 
relevante momenter. Lovens tvangsbegrep er således langt annet enn presist.  
 
Ifølge FNs er det hensiktsmessig å opprettholde en bred definisjon, dette fordi det vanskelig å 
utforme en lovtekst som dekker alle situasjoner. En bred definisjon vil føre til at flere tilfeller 
omfattes og derfor også kan straffeforfølges. FN ser at den brede definisjonen kan skape ut-
fordringer for domstolene da hvert tilfelle må vurderes konkret, men mener at det er viktigere 
å fange opp flest mulig tilfeller av menneskehandel.127 Videre er arbeidsmarkedet stadig i 
utvikling hvilket fører til nye måter for utnyttelse. Hva som regnes som tvangsarbeid vil såle-
des kunne forandre seg over tid. Hvilket gjør det til hensiktsmessig med en vid definisjon for 
å avdekke flest mulige tilfeller av menneskehandel.128 
 
Vi er således i en situasjon hvor ønsket om en vid definisjon står i konflikt med kravet til 
klarhet og presisjon i lovteksten. På strafferettens området er legalitetsprinsippet ufravikelig, 
hvilket er stadfestet i § 96 grunnloven. I bekjempelsen av menneskehandel er imidlertid straff 
kun et av flere virkemidler. En bred definisjon kan således være godt egnet ved anvendelse av 

                                                
126 Ot.prp nr. 62 (2002- 2003) s. 63.   
127 FN UNODC (2013) s. 2-3. 
128 FN UNODC (2013) s. 2-3. 
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andre sanksjonsmidler, men kommer på strafferettens området i konflikt med det ufravikelige 
legalitetsprinsippet.  
 
Begrunnelsen for kravet til klar lovhjemmel er rettsikkerhet og forutberegnelighet for borger-
ne, borgerne skal vite hva de kan straffes for. Lovskravet fremgår både av Grunnloven § 96 
og EMK art. 7 og innebærer at ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling som ikke 
var straffbar etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid da den ble begått. På strafferettens 
område er det derfor klare begrensninger i hvor langt en straffebestemmelse kan strekkes.  
Det mest problematiske med en vid definisjon er at det for borgerne vil være vanskelig å fo-
rutberegne hva som er en straffbar handling. Ved at både menneskehandel og sosial dumping 
er vidt definert vil det skape en usikkerhet for borgerne i forhold til hvilke regelverk som 
gjelder og hvor grenselinjen trekkes.  
 
Hvilket regelverk som anvendes er av stor betydning både hva gjelder sanksjoner mot ar-
beidsgiver og vern av den utenlandske arbeidstaker. Strafferammen for menneskehandel er 
betydelig høyere enn sanksjoner ved brudd på regler om sosial dumping. Videre er det et eget 
regelverk for beskyttelse av ofre for menneskehandel som ikke gjør seg gjeldene for utled-
ninger som er utnyttet men hvor vilkårene for tvangsarbeid ikke anses oppfylt. En vid defini-
sjon i kombinasjon med lite praksis, er således svært uheldig hva gjelder borgernes mulighet 
til å forutberegne sin rettsposisjon. 
 
4.4   Få  domfellelser  –  politiarbeidet  
De siste 10 årene (2006-2015) har politiet mottatt 185 anmeldelser for brudd på straffelovens 
§ 224 første ledd bokstav b tvangsarbeid/tvangstjenester. I samme periode er det registrert kun 
3 domfellelser for tvangsarbeid og 5 for tvangstjenester. Dette sammenlignet med straffeloven 
§ 257 første ledd bokstav a - prostitusjon hvor det er 323 anmeldelser og 35 domfellelser.129  

Det faktum at det er få domfellelser for utnyttelse til tvangsarbeid kan henge sammen med 
den vanskelige grensedragningen mellom tvangsarbeid og sosial dumping. Indikatorene for 
om det foreligger sosial dumping og menneskehandel er mange av de samme. Det er imidler-
tid lettere å bevise om det foreligger brudd på arbeidsmiljølovgivningen enn straffeloven, noe 
som kan gjøre at politi og påtalemyndighet velger å bruke arbeidsmiljølovgivningen for å 
stanse utnyttelsen fremfor straffeloven.130 Årsaken til  at det er få saker om tvangsarbeid for 
domstolen er derfor nødvendigvis ikke begrunnet i at lovbruddet ikke oppfyller lovens vilkår,  
men at dette ikke kan bevises eller vil kreve for stor ressurser å bevise.  

Utfordringene som er knyttet til det å straffeforfølge menneskehandel skyldes blant annet at 
ofrene eller andre vitner ikke tørr eller vil forklare seg, internasjonale forgreininger og mang-
lende ressurser.131 Forhold ved den fornærmede syntes å være en av hovedårsakene til den 

                                                
129 KOM rapport 2015 s. 47-61. 
130 KOM rapport 2015 s. 61. 
131 KOM rapport 2015 s. 62. 
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vanskelige bevissituasjonen og som forgreining av dette få domfellelser. Årsaken til dette kan 
være at de fornærmede i de fleste situasjoner har mye å tape på å anmelde forholdet eller vit-
ne. Deres opphold i Norge er koblet mot deres arbeid og samarbeid med politiet kan føre til at 
de må forlate landet. Riksadvokaten uttaler i sitt rundskriv av 2016 at politiet ikke kan avven-
te anmeldelse fra ofre i disse sakene, det må gjennomføres mer målrettet og finansiell etter-
forskning.132 Mer fokus på andre forhold enn ofret vil således føre til bevis som kan anvendes 
uavhengig av om ofret stiller opp som vitne eller forsvinner i løpet av etterforskningen.  
 
Forskere på feltet stiller spørsmål ved om en medvirkende årsaken til at det er få saker for 
domstolen, er at myndighetene har lagt en for høy terskel hva gjelder forestillinger av hva 
tvangsarbeid innebærer.133 Problemet er kanskje at myndighetene og de som anvender regel-
verket har feil forestillinger om hva tvangsarbeid egentlig dreier seg om. I følge Jahnsen bør 
utnyttelse og tvangsarbeid ses i rammene av den globaliserte markeds - økonomien, der jakten 
på kostnadseffektiv arbeidskraft er drivkraften så vel som menneskelig utnyttelse. Med dette 
vil fenomenene sosial dumping og menneskehandel knyttes tettere sammen som sosiale og 
økonomiske fenomener. Hvilken kan bidra til at terskelen for å igangsette etterforskninger av 
utnyttelse av arbeidstakere senkes.134 
 
5   Rettspolitiske  betraktninger  
Jeg har i det foregående tatt for meg flere av de utfordringer en uklar grenselinje skaper. Fin-
nes det løsninger på noen av disse utfordringene? 
 
Fenomenet tvangsarbeid er relativt nytt sett i norsk sammenheng. Så sent som i 2006 uttalte 
regjeringens at det ikke forelå dokumentasjon på at menneskehandel ved tvangsarbeid fore-
kom i Norge.135 Situasjonen har endret seg siden den tid. Regjeringen syntes nå å ha innsett at 
menneskehandel og tvangsarbeid forekommer i Norge og at det er et voksende problem.136  
 
Det er imidlertid behov for rettsavklaring på feltet. Mer rettspraksis vil kunne bidra til en kla-
rere grensedragning og en mer forutberegnelig rettssituasjon både for de som anvender, be-
skyttes og sanksjoneres etter lovverket. Det er per dags dato fire rettskraftige dommer hvor 
det er blitt tatt ut tiltale for tvangsarbeid og det foreligger ingen Høyesterettspraksis på områ-
det.  
 
En av hovedårsakene til at det er få saker for retten, syntes å være at politiet ikke er i stand til 
å bevise at det er begått lovbrudd eller at det vil kreves for store ressurser. Ofrene for utnyttel-
sen befinner seg ofte i en svært sårbar situasjon og ønsker ikke å ta den risikoen som følger 
med å melde ifra eller være vitne. Når etterforskningen i så stor grad er avhengig av offeret 

                                                
132 Riksadvokatens rundskriv 1/2016 s. 9. 
133 Jahnsen 2014 1 s. 39. 
134 Jahnsen 2014 1 s. 39. 
135 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2006-2009) s. 7. 
136 Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014) s. 7-8. 
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sin forklaring, blir det vanskelig å finne tilstrekkelig bevise for å reise tiltale for brudd på 
straffelovens § 257. Jeg ser to mulig løsninger på dette problemet. Den første mulige løsning-
en er å gjennomføre etterforskning mer uavhengig av ofret sin anmeldelse eller forklaring. En 
slik tilnærming blir også foreslått av Riksadvokaten i rundskrivet fra 2016.137  
 
Den andre løsningen er å lage et mer utfyllende regelverk med andre vilkår og en lavere ters-
kel enn hva som i dag fremgår av straffelovens § 257. Flere hjemmelsgrunnlag med en lavere 
terskel, vil kunne bidra til at flere tilfeller som omhandler utnyttelse av utenlandsk arbeids-
kraft blir etterfulgt. Eksempelvis kan det lages et mer utfyllende regelverk i utlendingsloven 
hvor EØS innvandrere i større grad omfattes, innføre lovfestet minstelønn eller allmenngjøre 
tariffavtaler på flere områder.   
 
Videre er det behov for regelverk som beskytter ofre for utnyttelse i de tilfeller det ikke fore-
ligger menneskehandel. Et forslag kan være å lage retningslinjer/instrukser i politiet og utlen-
dingsforvaltningen, hvor det gis signaler om at i de tilfeller hvor det er ofre for sosial dumping 
som har begått lovbrudd, skal dette i hensynstas i vurderingen. Både politiet og saksbehandle-
re i utlendingsforvaltningen har i mange tilfeller en skjønnsmargin. Ved å implementere en 
slik vurdering i skjønnsutøvelsen, vil utnyttelse kunne være en omstendighet som utelukker 
straff eller utvisning.  
 
Hva gjelder utfordringen med den vide ordlyden og forholdet til det strenge legalitetsprinsip-
pet på strafferettens området, er det vanskelig å gi noe godt løsningsforslag. En mer utfyllende 
lovbestemmelse vil i større grad være i samsvar med legalitetsprinsippet. På den andre siden 
er det en utfordring å avgjøre hva som skal tas inn i bestemmelsen. Det er også en faren for en 
bestemmelsen blir for omfattende. Avklaring gjennom rettspraksis syntes derfor som en bedre 
løsning. Dette vil blant annet ivareta muligheten til å straffeforfølge nye former for utnyttelse.   
 
Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om rettsvitenskapen alene kan løse de overnevnte ut-
fordringene. Det er et generelt behov for økt kunnskap og bevisstgjøring i det norske arbeids-
liv, politiet og utlendingsforvaltningen. Dette for å i større grad kunne fange opp tilfeller hvor 
det foreligger utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Videre er det behov for et mer tverrfaglig 
samarbeid i et arbeidsmarked som forandre seg. Jeg sikter da særlig til den stadig økende ar-
beidsinnvandring. Et bedre samarbeid mellom etatene vil kunne bidra til å avdekke flere tilfel-
ler av utnyttelse. Det vil også i større grad kunne bidra til å koble alvorlig utnyttelse opp mot 
menneskehandel.  
 
 
 
 
 
 
                                                
137 Riksadvokatens rundskriv 1/2016. 
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