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•Politiets mål: 
• Igjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet skal 

være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste 
borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig. 

 

•Politiets oppgaver: 
• Beskytte personer, eiendommer og fellesgoder samt verne om lovlig 

virksomhet og opprettholde offentlig orden og sikkerhet. 
• Verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet 
• I tillegg skal politiet yte befolkningen hjelp og tjenester i faresituasjoner 
• Samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som 

berører politiets virkefelt… 
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Utfordringer i 2016  
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Asyl og migrasjon  
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Forebygging på flere nivå 
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Tillitsskapende arbeid 

Kriminalitet 

Terror PST 

Politi 

Politi 
   Skole 
       Barnevern 
          Asylmottak 
             NAV 

  

Politiet skal på kort og lang sikt 
forebygge kriminalitet begått av 
eller mot asylsøkere 
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Kriminalitet på internett 

•3 milliarder brukere av internett i dag  
• Internett er laget for å 

• Gi tilgang til informasjon 
• Flytte filer mellom A og B 
• Sette personer i kontakt med hverandre 
• Sørge for (en opplevd) anonymitet 

•Påvirker alle kriminalitetstyper. 
•Økning på områder som bedrageri, misbruk av kredittkort 

og identiteter, fildeling av ulovlige overgrepsbilder og utpressing via 
nettet. 

•Det er svært sannsynlig at flere kriminelle vil utnytte mulighetene 
teknologien gir, og at det dukker opp flere kriminelle metoder. 
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Arbeidsmarkedskriminalitet (AMK) 

• En trussel mot den legale 
økonomien 

• Stort spenn i kriminaliteten 
• Brudd på arbeidsmiljøloven og 

allmenngjøringsloven 
• Ulovlig arbeid 
• Menneskehandel for utnyttelse til tvangsarbeid 
• Skatte-, avgifts- og trygdekriminalitet 
• Kamuflering av straffbare handlinger i legal 

virksomhet 

• Økt tverretatlig satsning i 2016 
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Menneskehandel 

• Kontroll over en annen ved hjelp av 
ulike former for trusler, vold, forledelse 
eller misbruk av sårbar situasjon.  

• F.eks - Utnyttelse til prostitusjon, andre 
seksuelle formål, tvangsarbeid, til å 
fjerne sine organer eller til å utføre 
krigstjeneste. 

 
• Egen menneskehandelgruppe opprettet 

januar 2016 
• Målsetning i år: 

• Styrke grunnetterretningen 
• Etablere tettere tverrfaglig samarbeid 
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•Fremdeles store mørketall  
•Komplekse saker som 

krever stor kompetanse  
•Fokus på frister for 

Tilrettelagte avhør av barn 
•SARA - Risikovurdering og 

forebyggende tiltak 
•Mange av de viktigste 

tiltakene foregår i de 
kommunale tjenestene 

 

Vold i nære relasjoner 


