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Mindreårige ofre  

for menneskehandel 



Dommer 

 Fellende dom for utnytting av mindreårige til 

«prostitusjon (3) eller andre seksuelle formål 

(2)» eller «tvangsarbeid eller tvangstjenester, 

herunder tigging (4)» etter Strl. § 224 tredje 

ledd i ni saker. 

 



Utfordringer 

 Hva menes med ‘tvang’? 

 Hva betyr det at offer og tiltalt er i familie? 

 Hva skal til før noe er ‘grov menneskehandel’? 

 Hvilke formål inngår i tvangsarbeid og 

tvangstjenester? 

 Differensiering av alder? 

 



Hvordan styrke håndteringen av handel 

med barn? 

  Mer og bedre etterforskninger gir mer 

rettspraksis  

 Mer rettspraksis gir klarere føringer for 

innsats i andre etater 

 Klarere føringer for innsats i andre etater 

hindrer utglidning i fenomenforståelsen og 

klargjør ansvarsforhold 
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Oppfølging av mindreårige 

 

 Politiet – barnevernet  

 Utekontakten – barnevernet 

 

 Transitt-/asylmottaket  - barnevern - politi 

 PU/representant – transittmottak 

 UDI/representant – transittmottak 

 

 



Oppfølging av mistanke 

 Sviktende innsats i transittfasen: 

 Begrenset beredskap ved:  

 Transittmottaket  

 Lokal barneverntjeneste 

 Lokalt politidistrikt  

 

Uenighet om når ansvaret er UDIs vs lokale etater 



Egen paragraf menneskehandel i 

barnevernloven 

 

 Bestemmelsen gjelder: 

  midlertidig plassering i en institusjon. Ved fare for 

utnytting av et barn til menneskehandel, kan barnet, 

uten eget samtykke, plasseres i institusjon med det 

formål å ivareta barnets umiddelbare behov for 

beskyttelse og omsorg. 

 



Barnevernlovens § 4-29 

 

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om plassering 

dersom 

a) politiet finner at det er en nærliggende og 

alvorlig fare for at barnet utnyttes eller kan bli 

utnyttet til menneskehandel, og at plassering er 

nødvendig for å beskytte barnet, og 

fylkesnemnda, basert på politiets vurdering og 

øvrige opplysninger i saken, finner det sannsynlig 

at det foreligger en slik nærliggende og alvorlig 

fare at plassering er nødvendig 

 

b) for å beskytte barnet, og at barnet ikke kan 

oppnå tilstrekkelig beskyttelse gjennom andre 

tiltak etter loven her eller på annen måte. Om 

plassering er den beste løsningen for barnet. 



Beskyttelsestiltak:  

 begrense barnets adgang til å motta besøk, 

 å kommunisere gjennom post, telefon eller 

annet kommunikasjonsutstyr  

 å bevege seg fritt utenfor institusjonens 

område. 



Reintegrering 

 Palermoprotokollen 

 Europarådets konvensjon om tiltak mot 

menneskehandel  

 

 Myndighetene er forpliktet til assistanse og 

oppfølging som kan sikre «fysisk, psykologisk og 

sosial rehabilitering». 



Oppfølging: tre kategorier 

 

 1) Får opphold i Norge og følges opp av 

barnevernet, eventuelt ettervern eller bosettes 

i en kommune 

 2) Returneres til hjemlandet, enten via IOM 

eller i regi av myndighetene, eller reiser selv 

 3) De som myndighetene mister kontakt med 

og som man ikke vet hvor befinner seg  
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