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Hordaland politidistrikt 2005; 

Menneskehandelsaker skal etterforskes av

Seksjon for organisert kriminalitet.

To store §224 saker omtrent samtidig i Bergen i 2006

Hva gjør vi??

Hvem kan noe om menneskehandel?

Hvem gjør hva??
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Ingen etterforskere kunne noe om 

menneskehandel. 

Alle hadde nok med egne saker

Ingen utpekt etterforskningsleder

Lav motivasjon

Ofrene "spiste" oss opp..

KAOSFASE

Menneskehandelgrupper i alle politidistrikt ( 2019)
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Formelt opprettet etter mandat fra kommunaldirektør i våren 2007

TOT trer sammen der personer i Bergen kommune er identifisert som mulige 
ofre for menneskehandel. 

Målet er:
Sikre offeret rettmessig bistand og beskyttelse
Innebærer å avklare behov og hvilke tjenester som må tre inn 

TOTs mandat er ikke å avdekke, men yte bistand

TOT – Tverretatlig Operativt Team
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Teamets rolle er koordinering i akuttfase og veiledning i arbeidsfase

Koordineres av leder Utekontakten

Politiet ved menneskehandelgruppen ( EXIT)

Barnevern, barnevernsvakt og/eller sosialtjeneste

Utvides ved behov med andre instanser: bistandsadvokater, UDI, kontaktperson i 

oppfølgingstjeneste, institusjon eller krisesenter ++.

Alle har møteplikt

TOT er et samarbeidsforum med autonome tjenester, ikke et forvaltningsorgan. 

Forvaltning av sakene skjer i de enkelte tjenestene. Styrken er forankring i 

mandat og koordinators plassering i det kommunale systemet.

TAUSHETSPLIKT !?
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Samarbeid i praksis… OP ASKEPOTT

Bergen oktober 2010;

To jenter 15 og 17 år pågripes for naskeri og forsøk på salg av falske 

gullvarer

Stavanger oktober 2010:

En jente på 13 år ble tatt for naskeri 

Stockholm september 2010:

En jente på 13 år tatt for naskeri og falsk id.

Begått kriminalitet i Norge/ Sverige over flere år; 

tyveri – bedrageri – ulovlig arbeid mm.
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Ofre / fornærmede

TOT:
Nesten ukentlige møter innledningsvis

Politi

Barnevern – representanter fra 

institusjonene

Bufetat

UDI

”Fri” Kirkens Bymisjon

Verger/ bistandsadvokater Datter 
f. April 2010

De fornærmede barna utsatt for grov utnyttelse, bl.a. 

gjennom;
Kidnapping 

Tvangsekteskap

Voldtekt

Seksuelle overgrep
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UDI

IOM Norge

Støttekontakt

Bistandsadvokat

NAV

Verge

Barnevernsvakten

Barnevern

ROSA 
Andre frivillige

Suksessfaktorer
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Et bredt fundament for samarbeid er avgjørende, men oppstår ikke av seg selv. Å 

invitere og involvere er også del av TOT koordinators rolle.

Mange tjenester er interessert i å bidra og delta, - Utekontakten tilrettelegger for 

fellesmøter mellom samarbeidspartnere, målet er kompetanseheving og drøfting 

rundt generelle problemstillinger. 

TOT koordinator er også tilgjengelig for veiledning i konkrete saker.

MEN

1)TOT trer i dag bare sammen når politiet trenger en koordinerende instans å 

forholde seg til.

2)De som inviteres i en aktiv sak er kun de som er, eller vil komme til å bli direkte 

involvert i denne konkrete saken

Når det går på skinner….
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Når det ikke går på skinner…

Håndtering av mulige ofre som faller inn under Barnevernloven §4-29

 Vilkår at politiet finner nærliggende og alvorlig fare for menneskehandel.

 Forutsetter aktivt samarbeid mellom barnevern, politi og utlendingsmyndighet

for å ivareta etter at plasseringsperioden.

 Max 6 mnd

Plasseringer Av 7 sjømenn..?

Søskenflokk på 4?

Ofre som ikke samarbeider?
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Lykke til med deres TOT samarbeid

Linda.ervik@politiet.no

mailto:Linda.ervik@politiet.no

