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Supplerende tildelingsbrev nr. 9 for 2020  

 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2020 til 

Politidirektoratet (POD) av 14. januar 2020.  

 

Supplerende 

tildelingsbrev nr:  

9 

Oppdrag: Utrede menneskehandelfeltet 

Frist for tilbakemelding:   

Budsjettkapittel, post og 

evt. prosjektnummer: 

 

 

Bakgrunn for oppdraget 

Granavolden-plattformen fastslår at regjeringen vil intensivere arbeidet med å bekjempe 

menneskehandel, bl.a. ved å straffeforfølge bakmenn, sikre et helhetlig tilbud til ofre og 

forebygge at mindreårige asylsøkere blir ofre for menneskehandel. Videre vil 

regjeringen styrke frivillige organisasjoner som arbeider for å forebygge og bekjempe 

menneskehandel, og styrke samarbeidet mellom politiet, offentlige etater og frivillige 

organisasjoner.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag det koordinerende ansvar på feltet, mens 

ansvaret for gjennomføring av de ulike tiltak etter sektorprinsippet tilligger flere berørte 

departementer.  
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En rekke direktorater er involvert i arbeidet med å forebygge og bekjempe 

menneskehandel. 

 

«Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel» (KOM) er en enhet 

administrativt plassert i Politidirektoratet som har i oppgave å bedre samordningen 

mellom myndigheter og organisasjoner. KOMs årsrapporter gir detaljerte opplysninger 

om utfordringene på feltet. 

 

Nylig opprettet Bufdir etter oppdrag fra Barne- og familiedepartementet en nasjonal 

veiledningsfunksjon for arbeidet med mindreårige ofre for menneskehandel. Det er her 

ansatt tre personer som skal gi råd i enkeltsaker til ansatte i tjenesteapparatet, samt 

bidra til kompetanseutvikling og styrket samarbeid. 

 

Utfordringer 

Et prosjekt gjennomført av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Difi 

fastslår behovet for å etablere en tydeligere struktur rundt organisering og ansvars-

deling på feltet. Det brukes i dag betydelige ressurser på å bekjempe menneskehandel, 

men mye kan vinnes på en sterkere samordning. Utfordringsbildet er i endring ved at 

utnytting av mennesker i økende grad finner sted innen ulike arbeidsforhold, og ikke 

bare innen prostitusjonsvirksomhet. Arbeidsdelingen mellom berørte myndigheter og 

organisasjoner er i dag ikke tilstrekkelig avklart eller effektiv. Dagens organisering av 

og rolle til «Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel» er ikke 

hensiktsmessig. 

 

Regjeringens handlingsplan fra 2016 samt anbefalinger fra Europarådet, påpeker videre 

behovet for en bedre organisering. Behovet for en styrket koordinering av den videre 

innsatsen på feltet er godt dokumentert også gjennom det nevnte prosjektet til Difi.  

 

 

Beskrivelse av oppdraget 

Direktoratene gis i oppgave å: 

 

1. Utrede og foreslå en eller flere alternative løsninger for organisering og/eller 

organisatorisk plassering av innsatsen mot menneskehandel, herunder 

forvaltningen av tilskuddsordningen på feltet. Minst ett av forslagene skal være 

innenfor dagens samlede utgiftsnivå.  

2. Tydeliggjøre de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. 

 

Arbeidet ledes av Politidirektoratet og påbegynnes snarest. Deltagere i arbeidet er 

Utlendingsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og 

Politidirektoratet. 

 

Relevante frivillige organisasjoner skal involveres i utredningsarbeidet. 
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Ved behov for nødvendige avklaringer kontaktes Justis- og beredskapsdepartementet. 

Arbeidet er forankret i en etablert tverrdepartemental gruppe. 

 

Frist for oppdraget er 31. desember 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Dag Egil Adamsen  

fung. ekspedisjonssjef      Astri Tverstøl 

          avdelingsdirektør  
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