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Lovbrudd begått av personer uten eller med svak 

tilknytning til riket 
 

Ass. riksadvokat Knut H. Kallerud, Norge 

 

 

I artikkelen gis en oversikt over kriminalitetsbildet og det oppstilles seks ”teser” 

knyttet til lovbrudd begått av personer med svak tilknytning til det land forbrytelsen 

har funnet sted. For å lykkes i bekjempelsen av kriminalitet begått av utlendinger må 

de rettshåndhevende myndigheter oppnå tillit også i innvandrerbefolkningen. En 

forutsetning for slik tillit er at myndighetene gir troverdig beskyttelse overfor 

lovbrudd begått mot innvandrere og andre utlendinger. Politiet og påtalemyndigheten 

er fortsatt i det vesentlige konsentrert om å bekjempe lovbrudd nasjonalt, selv om 

kriminaliteten i økende grad er internasjonal. Det pekes på en del viktige elementer 

for å bedre bekjempelsen av kriminalitet begått av utlendinger, bl.a. aktiv utnyttelse 

av utlendingslovgivningen i kriminalitetsbekjempelsen og mer bruk av 

soningsoverføring. 

 

1 Innledning 

”Fremmede” som begår kriminalitet mot ”oss” har til alle tider vært et hett tema.  

I nordisk sammenheng kan det være på sin plass å minne om hvordan 

munkene i Lindisfarne kloster opplevde utlendingenes ankomst i året 739: 

 
“Never before has such terror appeared in Britain as we have now suffered from a 

pagan race. . . The heathens poured out the blood of saints around the altar, and 

trampled on the bodies of saints in the temple of God, like dung in the streets.”
1
 

 

Kanskje er det noe allmennmenneskelig både i at vi tillater oss mer når vi er langt 

hjemmefra, og at de lovbrudd ”de fremmede” begår mot oss er mer skremmende enn 

den kriminalitet vi kjenner og har vent oss til. I dag tiltrekker våre velstående nordiske 

land seg mye av den samme oppmerksomhet som ledet våre hardhendte forfedre til å 

søke rask lykke i mer sofistikerte og velstående samfunn på de britiske øyer. 

Hvordan vi i dag bør agere for å redusere kriminaliteten begått av ut-

lendinger, rekker selvsagt langt utover hva strafferettssystemet rår over av 

virkemidler. Stikkord som internasjonal fordelings- og migrasjonspolitikk, de enkelte 

lands innvandringspolitikk og integreringstiltak står her sentralt. Dette må jeg la ligge 

i denne lille artikkel. Men det er utvilsomt sammenheng mellom disse spørsmålene og 

kriminalitetstrykket fra utlendinger. 

Arrangørens valg av formuleringen ”personer uten eller med svak tilknytning 

til riket” er selvsagt gjort med omhu for å rette oppmerksomhet mot det fellestrekk 

ved en del lovbrytere at de ikke har den samme forankring i samfunnet som personer 

som kommer fra familier som har bodd i landet i generasjoner. Lovbryteres forhold til 

landet der forbrytelsen er begått gir et interessant utgangspunkt, selv om ”svak 

                                                 
1
 Alcuin of York, sitert fra engelsk Wikipedia 15.2.2011, oppslagsord ”Lindisfarne”. 
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tilknytning” rommer ulike typesituasjoner, fra en narkotikakurer hvis eneste 

”tilknytning” til landet er at han er pågrepet her, til innvandrerungdom som er født og 

oppvokst i riket, men som likevel ikke oppfatter oppvekstlandet som sitt hjemland. I 

noen sammenhenger er de ulike gradene av tilknytning av betydning, og nedenfor 

bruker jeg av og til uttrykk som ”innvandrer” for å markere at det er tale om personer 

med mer langvarig opphold i landet.  

 

2 Teser 

I tråd med tradisjon og opplegg for de nordiske juristmøtene er det nedenfor satt opp 

noen spissformuleringer, eller ”teser”, som forhåpentligvis kan danne grunnlag for 

refleksjon og debatt. Tesene er særlig konsentrert om forutsetninger og tiltak knyttet 

til effektiv bekjempelse av kriminalitet begått av utlendinger, og er i noen grad 

utdypet under 4 nedenfor. I avsnitt 3 er tatt inn noe statistikk og gitt en beskrivelse av 

enkelte utviklingstrekk. 

 

Tese 1: Effektiv bekjempelse av alvorlig kriminalitet begått av utlendinger forutsetter 

at de rettshåndhevende myndigheter har tillit i innvandrerbefolkningen. 

 

Tese 2: Skal utlendinger ha tillit til myndighetene må de gis troverdig beskyttelse mot 

lovbrudd. 

 

Tese 3: Politiet og påtalemyndigheten er fortsatt i det vesentlige konsentrert om å 

bekjempe lovbrudd nasjonalt, selv om kriminaliteten i økende grad er internasjonal. 

 

Tese 4: Konsekvente reaksjoner mot brudd på utlendingslovgivningen er et viktig 

element i bekjempelsen av alvorlig kriminalitet begått av utlendinger. 

 

Tese 5:Utlendingsforvaltningen – innenfor og utenfor politiet – bør innrettes også mot 

kriminalitetsbekjempelse. 

 

Tese 6: Straffedømte bør i høyere grad overføres til soning i hjemlandet. 

 

3 Hvor kriminelle er utlendingene?  

En nærmere analyse av utlendingers kriminalitet i et nordisk perspektiv rekker langt 

ut over rammen for denne fremstillingen. Her skal bare pekes på noen hovedlinjer 

som bakgrunn for den videre drøftelse. 

 

3.1 Egne statsborgere dominerer totaltallene 

 

Ser en på det samlede antallet lovbrudd tegner det seg et bilde av at det er våre egne 

statsborgere som er problemet. I Norge ble det for eksempel ilagt omtrent 30.000 

straffereaksjoner i forbrytelsessaker i 2009, hvorav egne landsmenn sto for i 

underkant av 25.000, med et ikke helt ubetydelig innslag av svensker og dansker. 

Utenfor våre nærmeste naboland utgjør personer fra Polen, Litauen, Romania, Irak, 
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Somalia og Nigeria hovedtyngden av de domfelte for forbrytelser.
2
 Hovedtrekkene er 

formentlig noenlunde de samme i de øvrige nordiske land, selv om det nok er 

ulikheter mht. hvilke land utlendinger som begår kriminalitet gjennomgående kommer 

fra. Dette skifter også over tid. 

Selv om innvandrere står for en beskjeden del av den totale kriminaliteten, er 

særlig ikke-vestlige menn overrepresentert. Forklaringen på dette er antakelig først og 

fremst at innslaget av unge utenlandske menn er høyere i innvandrerbefolkningen enn 

i den etnisk norske populasjonen, særlig i de store byene.
3
 
4
 

Unge menn begår som kjent mer kriminalitet enn eldre, og langt mer enn 

kvinner. I tillegg kommer at kriminalitetsbelastningen er høyere i byene enn på landet. 

 

3.2 Mange innsatte i fengslene er utlendinger 

 

Ser en på hvem som på en tilfeldig valgt dag soner i våre fengsler, blir bildet et annet. 

I årene 2004 -2008 var innslaget av utenlandske statsborgere i de nordiske fengslene 

slik (i prosent):
5
 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Danmark ….. 13,6 14,3 13,7 15,7 

Finland 5,9  4,8 6,9 7,0 6,6 

Island 5,7 9,9 10,9 13,6 18,3 

Norge 13,8 13,0 15,4 14,2 18,6 

Sverige 25,6 27,3 28,2 27,7 28,3 

 

I en stortingsmelding fra september 2008 heter det:  

 

”5. august 2008 satt det 801 utenlandske statsborgere i norske fengsler. Av 

disse var 363 varetektsinnsatte og 418 sonet dom. De 801 utenlandske 

borgerne tilsvarer 24 % av belegget den dagen. For ti år siden var andelen 

13,5 %. I gruppen norske statsborgere er det også etniske minoriteter.”
6
 

 

I Regjeringens melding til Stortinget om bekjempelse av organisert kriminalitet avgitt 

17. desember 2010 uttales:  

 

”Per i dag er ca. 30 % av de innsatte i norske fengsler utenlandske 

statsborgere. Mange av disse personene har ikke tilknytning til Norge, men 

kommer hit sannsynligvis med den hensikt å begå kriminalitet.”
7
 

                                                 
2
 Statistisk sentralbyrås kriminalstatistikk for 2009, tabell 34: Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter 

forbrytelsesgruppe og statsborgerskap. 
3
 Se for eksempel Frants Gundersen, Ulla Haslund, Arnt Even Hustad og Reid Jone Stene, 

”Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn”, Statistisk sentralbyrå rapport 2000/18. 
4
 Unge menn begår som kjent mer kriminalitet enn eldre, og langt mer enn kvinner. I tillegg kommer at 

kriminalitetsbelastningen er høyere i byene enn på landet. 
5
 Ragnar Kristoffersen (red.), Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, 

Norge og Sverige, 2004 – 2008, Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, Oslo, mars 2010. 
6
 St.meld. nr. 37 (2007-2008) ”Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn” side 44. 

(Totalsummen (801) samsvarer ikke med delsummene (363+418) uten at det er forklart i meldingen.) 
7
 Meld. St. nr. 7 (2010-2011) ”Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats” side 95. 
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Antallet utlendinger i norske fengsler stiger som det fremgår ganske 

betydelig. 

Et av de største norske fengslene (Ullersmo landsfengsel) opplyste at en 

tilfeldig valgt dag i fjor høst (15. oktober 2010) hadde 132 av totalt 191 av de innsatte 

der utenlandsk bakgrunn. 
8
 

 

3.3 Flere utlendinger i varetekt 

 

Antallet varetektsinnsatte har i Norge økt med over 70 % siden 2006. Særlig stor har 

økningen vært det siste året.
9
 Det er grunn til å tro at en vesentlig del av denne 

økningen skyldes forsterket innsats fra politiet mot utlendinger som begår 

kriminalitet, typisk personer som selger narkotika på offentlige steder og omreisende 

vinningskriminelle.I en undersøkelse statsadvokatene i Oslo gjennomførte i februar 

2010 var 67 % av de varetektsinnsatte i Oslo politidistrikt uten tilknytning til Norge. 

70 % var siktet for vinnings- eller narkotikalovbrudd.
10

 ”Unndragelsesfare” blir 

selvsagt en meget aktuell fengslingsgrunn overfor utlendinger uten tilknytning til 

landet. 

Uregistrerte utlendinger, som det er mange av i de større byene, og enkelte 

asylsøkere ser ut til å begå atskillig kriminalitet. Oslo politidistrikt analyserte for 

eksempel pågripelsene i ”det åpne rusmiljøet” i byen i mai, juni, oktober og november 

2009. Av de i alt 328 pågrepne (noen ble pågrepet flere ganger) var 50-70 % 

asylsøkere som nokså nylig hadde søkt asyl. De pågrepne hadde til sammen over 5000 

treff i politiets registre (”Strasak”), hvilket indikerer høy kriminell aktivitet. Mange av 

de pågrepne har oppgitt flere identiteter. Illustrerende er det også at i 2010 ble det for 

første gang pågrepet flere utlendinger enn norske statsborgere i Oslo politidistrikt:  
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8
 Med ”utenlandsk bakgrunn” menes her utenlandsk fødte med utenlandsk statsborgerskap (noe over 

100 innsatte) og utenlandsk fødte med norsk statsborgerskap (i overkant av 20 innsatte). 
9
 Prop. 1 S (2010–2011) side 63. Se også Meld. St. nr. 7 (2010-2011) ”Kampen mot organisert 

kriminalitet – en felles innsats” side 95. 
10

 Ikke publisert. 
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Mange av pågripelsene har sammenheng med ulovlig narkotikaomsetning og bruk av 

falske dokumenter og falske opplysninger i egen sak etter utlendingsloven. I 2010 ble 

hele 737 utlendinger pågrepet for salg av narkotika el. i Oslo.
 11

 

 

3.4 Personer med svak tilknytning til riket står for relativt mye alvorlig 

kriminalitet 

 

Et felles trekk ved den organiserte kriminaliteten i Norge er at den gjennomgående har 

internasjonale forgreninger, og regelmessig utlendinger som sentrale aktører. I de 

nordiske landene innføres for eksempel nesten all narkotika fra utlandet, enten av 

egne statsborgere med kontakter i utlandet eller av utlendinger som står for det hele. I 

vårt land har vi de senere år også hatt en betydelig økning i profesjonelt utført 

vinningskriminalitet begått av omreisende utlendinger som har utnyttet politiets 

manglende evne til å se saker i sammenheng over politiets distriktsgrenser.
12

 

Bekjempelsen av denne kriminalitetsformen er nå heldigvis i bedring, men det er 

grunn til å tro at omfanget av dette vil utvikle seg i negativ retning i alle de nordiske 

landene. 

En del av kriminaliteten begått av utlendinger innbefatter bruk av vold på en 

måte som representerer noe nytt, i alle fall i fredelige Norge. Til illustrasjon nevnes en 

dom fra Borgarting lagmannsrett hvor det ble domfellelse bl.a. for forhold som i 

riksadvokatens tiltalebeslutning var beskrevet slik:  

 

”Lørdag 19. juli 2008, forut for drapet nevnt i post I, i X-veien 2 i Frogn 

kommune, stakk de G i overkroppen med kniv og slo ham gjentatte ganger 

med balltre. De bandt Gs føtter, tapet hans munn og skar av ham venstre 

hånds pekefinger. Deretter stakk og skar de i Gs overarm, rygg og skuldre. 

Fingeren ble varig amputert og Gs sår måtte sys og behandles av 

helsepersonell. Handlingen ble begått av flere personer i fellesskap mot en 

forsvarsløs person og hadde karakter av mishandling.”  

 

Lagmannsretten la til grunn at de domfelte kom fra Litauen til Norge med det ene 

formål å mot betaling utføre voldsoppdrag.
13

 

Dessverre er det ikke en myte at personer med innvandrerbakgrunn er 

overrepresentert i voldtektsstatistikken, i alle fall ikke i Oslo. I en rapport fra Oslo 

politidistrikt fra 2007 heter det: 

 

”Selv om majoriteten av de registrerte gjerningsmennene har norsk 

statsborgerskap, har en høy andel en annen landbakgrunn enn norsk. 

Personer med annen landbakgrunn enn norsk blir stadig mer 

overrepresentert blant gjerningspersonene i de anmeldte voldtektene, sett i 

forhold til befolkningssammensetningen i Oslo. I 2007 hadde gjernings-

                                                 
11

 Opplysningene i dette avsnittet er basert på informasjon fra forvaltningsavdelingen ved Oslo politi-

distrikt og er ikke tidligere publisert.  
12

 I Norge er det 27 politidistrikter. 
13

 Borgarting lagmannsretts dom 24. juni 2010, LB-2010-21302. 
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personen i 72,8 % av forholdene en annen bakgrunn enn norsk. Det 

tilsvarende tallet i 2004 var 63,2 %, mens det i 2001 var 53 %.”
14

 

 

En ikke utbetydelig del av voldtektene er begått av flere i fellesskap og hvor 

fornærmedes beruselse er utnyttet.
15

 

Uten å gå i dybden, må det kunne konstateres at arrangørene av det nordiske 

juristmøtet har valgt et høyst aktuelt tema når det bes om synspunkter knyttet til 

”lovbrudd begått av personer uten eller med svak tilknytning til riket”. 

 

3.5 Hva bestemmer mengden internasjonal kriminalitet rettet mot et land? 

 

I tillegg til historie og geografi, som det naturligvis er lite å gjøre med, er det trolig 

først og fremst to faktorer som er styrende for hvor mye internasjonal kriminalitet et 

land tiltrekker seg: 

 

 Fortjenestemulighet 

 Risiko (sjansen for å bli oppdaget og konsekvensen av å bli tatt) 

 

Fortjenestemulighetene i de nordiske landene er kanskje bedre enn noe annet sted: Vi 

er blant de rikeste land i verden og sammenliknet med mange andre land er vi lite vant 

til å beskytte oss mot profesjonell kriminalitet. I tillegg kommer at den ønskede frie 

flyt av kapital, varer, tjenester og personer innenfor EU har sitt motstykke i fri be-

vegelse også av mennesker som har uærlige hensikter. Særlig markant blir dette for 

oss om det passfrie Schengen-området utvides med stadig flere land hvor de 

økonomiske levekårene er vesentlig dårligere enn hos oss.  

Selv om en del nok kan gjøres for å øke beskyttelsen, uten at det går for mye 

på bekostning av de åpne og tillitsfulle samfunn vi ønsker å beholde, er det grunn til å 

tro at vi i overskuelig framtid vil være meget attraktive for profesjonelle kriminelle.
16

 

Siden vi kan gjøre lite med fortjenestemuligheten, er det potensielle lovbryteres 

opplevelse av risikoen vi må forsøke å gjøre noe med, om vi skal lykkes i bedre 

kriminalitetsbekjempelse. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Veslemøy Grytdal og Pål Meland , Voldtekt i Oslo 2007, Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte 

voldtekter ved Oslo politidistrikt side 17 flg. 
15

 Se for eksempel Borgarting lagmannsretts dom 25. mai 2010 (LB-2009-198618) . 
16

 For en nærmere beskrivelse av den organiserte kriminaliteten i Europa vises til OCTA 2009, EU 

Organised Crime Threat Assessment, Europol.  

(http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)

/OCTA2009.pdf) og for norske forhold: Meld. St. 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet - 

en felles innsats.(http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-7-

20102011.html?id=629113). 

http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)/OCTA2009.pdf)
http://www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)/OCTA2009.pdf)
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4 Nærmere om tesene 

4.1 Effektiv bekjempelse av alvorlig kriminalitet begått av utlendinger forutsetter 

at de rettshåndhevende myndigheter har tillit i innvandrerbefolkningen 

 

Etterforsking er en formålsstyrt og systematisk innhenting av informasjon om mulige 

straffbare forhold.
17

 Bortsett fra mer trivielle lovbrudd som politiet selv kan observere 

eller som fanges opp ved trafikkovervåking etc., er tilgang til personer som er villig til 

å gi opplysninger oftest avgjørende for å kunne lykkes i oppklaring av lovbrudd. Dette 

gjelder i høy grad for lovbrudd begått av utlendinger. Selv om en del av lovbruddene 

begås av utlendinger helt uten tilknytning til Norge, og som ikke har noe forhold til 

våre myndigheter, har ofte utlendinger som bor her avgjørende informasjon om 

lovbruddet, som fornærmede, vitner eller medskyldige. Dette gjelder ikke bare 

innførsel og handel med narkotika, hvor personer med utenlandsk bakgrunn er særlig 

aktive, men også for eksempel terrorhandlinger, menneskesmugling og handel med 

mennesker (”trafficking”), hallikvirksomhet, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og 

tvangsekteskap. 

Det er ikke sjelden forbundet med atskillig risiko å gi informasjon om straff-

bare handlinger av den type som er nevnt ovenfor. Skal de rettshåndhevende 

myndigheter i slike situasjoner få opplysninger, må befolkningen ha alminnelig tillit 

til myndighetene, i første omgang politiet. En forutsetning for slik tillit er formulert i 

tese 2 nedenfor.
18

 

I Norge - og formentlig de andre nordiske landene - har befolkningen høy 

tillit til de rettshåndhevende myndigheter. Det fremgår for eksempel av den årlige 

innbyggerundersøkelsen for 2010 at ”andelen som har tillit til politiet følger en positiv 

trend og har økt fra hhv. 83 og 84 prosent i 2008 og 2009 til 86 prosent i 2010”.   

Men unge med ikke-vestlig bakgrunn har mindre tillit til politiet enn befolk-

ningen for øvrig. (71 % av ikke-vestlige har tillit til politiet, mot 82 % i referanse-

gruppen.)
19

 Dette er urovekkende av flere grunner, men i vår sammenheng særlig med 

tanke på hvor viktig tillit er for effektiv kriminalitetsbekjempelse. 

Hvordan myndighetene i et land skaper og opprettholder tillit i befolkningen, 

herunder innvandrerbefolkningen, er et meget vidtfavnende tema og hvor retts-

myndighetene neppe er de viktigste. Tese 2 peker imidlertid på ett enkelt forhold hvor 

nettopp politiet og rettsvesenet har en nøkkelrolle. 

 

4.2 Skal utlendinger ha tillit til myndighetene må de gis troverdig beskyttelse 

mot lovbrudd 

 

Det er grunn til å anta at en viktig forutsetning for utlendingers tillit til de retts-

håndhevende myndigheter er at de opplever at myndighetene behandler dem med 

                                                 
17

 Se for norske forhold straffeprosessloven § 226, riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999 om 

etterforsking og Georg Fr. Rieber-Mohn i Nytt i strafferetten nr. 2/1996 side 30. 
18

 Det er også svært viktig at informanter og kilder gis beskyttelse i den enkelte sak, se nærmere NOU: 

15 Skjult informasjon – åpen kontroll, del 5 og riksadvokatens høringsuttalelse 7. juli 2010. 

(http://www.riksadvokaten.no/ra/ra.php?artikkelid=295). 
19

 Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010, utført av TNS Gallup, side 12 og side 96 flg. 

(https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_999.pdf). 
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respekt, ivaretar deres rettigheter og gir dem beskyttelse. Dette gjelder selvsagt alle 

offentlige organer som arbeider med utlendinger, ikke minst utlendingsmyndighetene. 

Selv om utlendinger som har kort botid i landet kanskje ikke skiller skarpt mellom de 

ulike myndigheters innsats, praksis og holdninger, er det god grunn til å se spesifikt 

på de rettshåndhevende myndigheter i denne sammenheng.  

Et samfunn som har som målsetting å være ”tough on crime” begått av ut-

lendinger, må også vise at det håndterer overgrep mot innvandrerbefolkningen godt 

om det skal lykkes. Det er selvsagt mange gode grunner til å bekjempe lovbrudd 

begått overfor landets utlendinger, men i vår sammenheng er det særlig hensynet til 

kriminalitetsbekjempelsen for øvrig som er det sentrale.  

Med økende kriminalitetstrykk mot våre land fra utlendinger, er vi avhengig 

av best mulig informasjonstilgang. Innvandrerbefolkningen er her en viktig kilde. 

Skal vi bygge den tillit som er nødvendig for å få informasjon, tror jeg et viktig 

virkemiddel på vårt område er at rettsvesenet i vid forstand viser at det er i stand til å 

sikre også innvandrerbefolkningens rettigheter og behov for beskyttelse.  

Viktige tiltak vil bl.a. være at anmeldelser av overgrep mot utlendinger 

etterforskes raskt og godt, at de følges opp på adekvat måte av påtalemyndigheten og 

at domstolsbehandlingen er tillitvekkende. Det bør i alle ledd brukes dyktige tolker 

der det er nødvendig, gis god informasjon og legges særlig vekt på saklig og verdig 

saksbehandling. 

 

4.3 Politiet og påtalemyndigheten er fortsatt i det vesentlige konsentrert om å 

bekjempe lovbrudd nasjonalt, selv om kriminaliteten i økende grad er 

internasjonal 

 

Kriminalitetsbekjempelse har i lang tid blitt ansett som et nasjonalt anliggende, – i 

mange tilfeller også som et lokalt problem i den enkelte kommune eller by. Inntil for 

noen tiår siden var det lite å innvende mot dette. Til tross for enkelte eksotiske innslag 

av farende folk, som antakelig fikk skylden også for en del av den hjemmeavlede 

kriminaliteten, ble forbrytelsene i alminnelighet begått av personer som hørte hjemme 

på ”åstedet”. 

Vi har som kjent lenge hatt ordninger for rettshjelp over landegrensene. Men 

det har – som det ligger i navnet – vært tale om ”hjelp” til å løse et nasjonalt problem. 

Konvensjonene om ”rettsanmodninger” har tradisjonelt også vært preget av at det 

legges stor vekt på nasjonal suverenitet og respekt for statenes jurisdiksjon overfor 

handlinger begått på deres territorium.
 20

 

Selv om smugling over landegrensene ikke er noe nytt fenomen, ble krimi-

nalitetsbildet – som allerede berørt – dramatisk endret med den internasjonale 

narkotiakriminaliteten. I et historisk perspektiv skjedde endringene raskt.
21

 Debatten 

                                                 
20

 Se for eksempel Europarådskonvensjonen om gjensidig rettshjelp i straffesaker, Strasbourg 20. april 

1959 artikkel 2 bokstav b hvoretter rettshjelp kan bli avslått bl.a. ”…  if the requested Party considers 

that execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, ordre public or other 

essential interests of its country.” 
21

 Først i 1968 ble det registrert narkotikaforbrytelser i Norge og vi passerte ikke 10.000 etterforskede 

forbrytelser av denne typen før i 1992. De siste årene har det blitt etterforsket om lag 40.000 

narkotikaforbrytelser årlig. Kilde Statistisk sentralbyrå: 

http://www.ssb.no/vis/emner/03/05/lovbrudda/art-2010-04-15-01.html. 

http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2010-12-03-05.html. 
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om straff for misbruk av narkotika er både viktig og vanskelig, men utenfor rammen 

for denne lille artikkel. Men at de kyniske bakmenn som driver profesjonell import og 

distribusjon av narkotika fortjener å bli effektivt straffeforforfulgt, kan det etter mitt 

syn vanskelig herske tvil om. Det samme gjelder dem som står for menneskehandel, 

utnyttelse av prostituerte og andre former for internasjonal kriminalitet. 

I dette perspektivet, og med den kunnskap vi har om utbredelse av inter-

nasjonal kriminalitet og drivkreftene bak disse lovbruddene, er det nødvendig med en 

samlet kriminalitetsbekjempelse, uten hinder av landegrensene. Den alvorlige, 

internasjonale, kriminaliteten kan bare bekjempes effektivt om vi går fra å se dens 

utslag i de enkelte land som et nasjonalt problem hvor vi er avhengige av ”hjelp” fra 

utenlandske kolleger, til å betrakte den som et felles problem som vi må løse sammen. 

For igjen å gripe til et nærliggende eksempel: Det hjelper lite om vi stanser 

narkotikakurerer på grensene dersom vi ikke også klarer å ramme noen av 

oppdragsgiverne. 

Mye er gjort på dette området de siste år, særlig innenfor EU. Eurojust, Euro-

pol, European Arrest Warrant (EAW) og Joint Investigation Teams (JITs) er sentrale 

stikkord her. Dette er en utvikling vi antakelig bare så vidt har sett begynnelsen på. 

Skal vi ha håp om å gjøre noe effektivt for å øke risikoen for dem som driver 

profesjonell, organisert kriminalitet over landegrensene, må denne utviklingen 

fortsette, og den må forsterkes.  

Samtidig bør det understrekes at politiet og påtalemyndigheten må være 

underlagt det enkelte lands lover og bli kontrollert av landets domstoler. Jeg er 

skeptisk til om det er mulig å beholde den nødvendige rettslige kontroll dersom så 

sentrale funksjoner frigjøres fra den enkelte nasjon, for eksempel ved at det bygges 

opp frittstående europeiske politistyrker eller en ”European Prosecutor”
22

 med selv-

stendig påtalekompetanse. Men mye kan gjøres uten å gjøre vold på dette 

grunnprinsippet. 

 

4.4 Konsekvente reaksjoner mot brudd på utlendingslovgivningen er et viktig 

element i bekjempelsen av alvorlig kriminalitet begått av utlendinger. 

 

Overtredelse av utlendingsregelverket er en betydelig utfordring for de retts-

håndhevende myndigheter, bl.a. fordi lovbruddene vanskeliggjør utlendingsmyndig-

hetenes arbeid, medfører betydelig ressursbruk og kan undergrave asylinstituttet.  

Utlendinger som oppholder seg i landet med ukjent bakgrunn og identitet, eller som 

ikke forlater landet til tross for pålegg om dette, kan dessuten utgjøre en betydelig 

sikkerhetsrisiko.  

Oppklaring av lovbrudd er, som tidligere fremholdt, avhengig av infor-

masjon. Det gjør selvsagt etterforskingen vanskeligere om mulige mistenkte, og 

vitner, har ukjent identitet og gjennomgående frykter politiet fordi de oppholder seg 

ulovlig i landet. Tradisjonell etterforsking kommer lett til kort overfor utlendinger 

                                                                                                                                            
 
22

 Se nærmere bl.a. Lisboa-traktaten av 13. desember 2007 (endring av EU’s ”grunnlov”) artikkel 69 E 

som omtaler en slik institusjon. Den er i traktaten begrenset til ”crimes affecting the financial interests 

of the Union” og knyttes til det allerede etablerte Eurojust. Se dog muligheten for utvidelse av 

myndighetsområdet i artikkel 69 E (4). 
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som ikke er registrert noe sted, som tilhører miljøer ukjente for politiet og som 

kanskje bare er i landet en kort tid for å begå kriminalitet. 

Brudd på utlendingsloven er også ofte en forutsetning for utlendinger som 

ønsker å begå kriminalitet i landet de kommer til, for eksempel ved at de benytter 

falske dokumenter og ikke søker om oppholds- eller arbeidstillatelse. 

Mye kriminalitet kan forebygges ved effektiv håndheving av brudd på 

utlendingsloven. Som påvist i avsnitt 3 ovenfor, står utlendinger for atskillige 

lovbrudd og mange av dem har ikke grunnlag for opphold i riket. Det er derfor 

åpenbart at identifisering av slike personer og rask effektuering av vedtak om 

bortvisning og utvisning mv. vil ha direkte effekt for kriminalitetsbekjempelsen. 

I Norge var tankegangen lenge at rene brudd på utlendingsloven først og 

fremst burde håndteres av forvaltningen, og at det ikke var hensiktsmessig å benytte 

straffebestemmelsene overfor de mer ordinære tilfeller av ulovligheter knyttet til 

utlendingssaken. På bakgrunn av den utvikling som er beskrevet, besluttet den norske 

riksadvokaten i 2008 å endre påtalepraksis slik at det i høyere grad legges opp også til 

en strafferettslig reaksjon overfor brudd på utlendingsloven.
23

 Men er en utlending 

allerede pågrepet, og utvisning eller bortvisning kan gjennomføres raskt, bør likevel 

uttransportering eller annen gjennomføring av det fremmedrettslige vedtak gis forrang 

fremfor full avsoning av straff.
24

 

 

4.5 Utlendingsforvaltningen – innenfor og utenfor politiet
25

 – bør innrettes også 

mot kriminalitetsbekjempelse 

 

”Tverretatlig samhandling” er et av tidens moteuttrykk, i alle fall i Norge. I 

kriminalitetsbekjempelsen overfor utlendinger må samarbeid mellom offentlige 

myndigheter være mer enn løst prat. Tradisjonell rettsforfølgning av begåtte lovbrudd 

gjennom politietterforsking, påtaleavgjørelser og domstolsbehandling er åpenbart 

utilstrekkelig, ikke minst fordi slike tiltak i sin natur er reaktive.  

Selv om reaksjoner på lovbrudd forhåpentligvis har en preventiv effekt også 

overfor personer med svak tilknytning til landet, er det neppe urimelig å anta at 

påvirkningsmuligheten gjennom straffereaksjoner her er svakere enn overfor den 

veletablerte delen av befolkningen. I alle fall gjelder nok det overfor utlendinger som 

kommer til landet for å begå kriminalitet.
26

  Bl.a. av denne grunn er det på dette 

området særlig viktig å satse på å forhindre at kriminalitet begås.  

Når det gjelder potensielle eller begåtte lovbrudd av utlendinger uten 

tilknytning til landet finnes et virkemiddel som ikke står åpent overfor landets egen 

befolkning; simpelthen å hindre dem i å komme til landet eller å sørge for at de 

forlater landet etter endt rettsoppgjør. Jeg lar i denne sammenheng de mange 

                                                 
23

 Se nærmere riksadvokatens brev 1. desember 2008 til statsadvokatene og politimestrene m.fl., bl.a. 

publisert på www.riksadvokaten.no. 
24

 Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for politiet 2010, punkt III,2. 
25

 I Norge har politiet også forvaltningsmessige oppgaver, bl.a. en del ”førstelinjetjeneste” overfor 

utlendinger. Denne ordningen er under endring. 
26

 Innførsel av narkotika straffes strengt etter norsk rett. Basert på deres politiforklaringer kan det se det 

ut til at de strenge straffene ofte kommer overraskende på dem som pågripes etter kureroppdrag. (Men 

neppe for bakmennene som antakelig jevnlig utnytter kurerenes ressursfattigdom og uvitenhet.) 
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vanskelige spørsmål knyttet til hvordan dette virkemiddel kan og bør brukes ligge.
27

 

Poenget her er bare å peke på det opplagte: I det som er utgangspunktet for vår 

problemstilling – den svake tilknytning til riket – ligger også et virkemiddel i 

kriminalitetsbekjempelsen vi ellers ikke har til rådighet.  

Sterkt forenklet bør siktemålet være å: 

 

 redusere antallet potensielle utenlandske lovbrytere mest mulig, og 

 sørge for en mest mulig effektiv håndtering av utlendinger som har begått 

kriminalitet i landet og som ikke har grunnlag for videre opphold. 

Det er selvsagt en lang rekke problematiske sider ved dette, og de fleste må ligge her. 

Men det er grunn til å fremheve at én viktig forutsetning for at vi skal lykkes er at 

utlendingsforvaltning og kriminalitetsbekjempelse ses i sammenheng.  

Vi bør forsøke å øke risikoen for potensielle lovbrytere, jf. punkt 3.5 foran, 

også ved effektiv utlendingskontroll. Med den kunnskap vi har om utlendingers 

kriminalitet, ville det være nokså meningsløst om vi ikke sørget for å begrense antallet 

utlendinger uten lovlig opphold i landet mest mulig. Etter at lovbrudd er begått, bør 

utlendingsforvaltningen (innenfor og utenfor politiet) og øvrige myndigheter raskt 

samordne seg, bl.a. for å hindre at fremmedrettslige og strafferettslige vedtak virker 

mot hverandre. Detaljene må også her få ligge, men eksempelvis kan nevnes 

umiddelbar effektuering av utvisingsvedtak etter endt soning. Det er selvsagt også 

viktig at politiet og påtalemyndigheten raskt og konsekvent rapporterer lovbrudd som 

kan få konsekvenser for en utlendings fremmedrettslige status til fremmedmyndig-

hetene. 

 

4.6 Straffedømte bør i høyere grad overføres til soning i hjemlandet 

 

Tradisjonelt har straffedømte utlendinger sonet straff i det land lovbruddet har blitt 

begått. Det kan sikkert være flere grunner til dette, både av prinsipiell og praktisk art. 

Muligens har det vært sett som en ”rettighet” - eller jurisdiksjonsutøvelse - for det 

land hvis lov er brutt ikke bare å pådømme handlingen, men også å gjennomføre 

straffen.
 28

 Det kan også tenkes at man har sett det som en ”rett” for domfelte å sone i 

det land han har begått forbrytelsen.
29

 Innenfor Norden kan som kjent 

soningoverføring gjennomføres uten domfeltes samtykke, noe som skaper få 

problemer i praksis.
30

 

Det er nå god grunn til å diskutere disse utgangspunktene nærmere. I dagens 

europeiske rettssamfunn, med stadig økende vekt på samarbeid og anerkjennelse av 

                                                 
27

 Sentralt her står bl.a. hvor alvorlige lovbrudd som bør føre til utvisning, hvilken tilknytning til landet 

som bør hindre utsendelse og vernet mot å bli sendt til land hvor vedkommende kan risikere overgrep. 
28

 I den tidligere nevnte stortingsmeldingen om organisert kriminalitet heter det endog at 

”utgangspunktet i internasjonal strafferett er at en domfelt skal gjennomføre straffen i det land hvor 

vedkommende er dømt, og det straffbare forhold er begått”, se Meld. St. nr. 7 (2010-2011) ”Kampen 

mot organisert kriminalitet – en felles innsats” side 96. 
29

 Den europeiske overføringskonvensjon av 21. mars 1983 artikkel 3 nr. bokstav d) fastsetter for 

eksempel at overføring bare kan skje med domfeltes samtykke. Dette modifiseres av artikkel 3 nr. 1 i 

tilleggsprotokoll av 18. desember 1997.  
30

 Lov om fullbyrding av nordiske dommer av 15. november 1963. 
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hverandres rettslige avgjørelser, er det langt fra gitt at det ”normale” bør være soning 

på gjerningsstedet. Sett fra de rettshåndhevende myndigheters ståsted er lite vunnet 

ved å insistere på selv å fullbyrde idømt straff i nasjonale institusjoner dersom 

domfelte skal forlate landet etter endt soning. I alle fall i et nordisk perspektiv er det 

vanskelig å tenke seg at de preventive hensyn som bærer våre fengselsstraffer skulle 

få mindre vekt om soningen ble gjennomført for eksempel i et av de baltiske land eller 

Polen, for å nevne noen nærliggende eksempler. Kanskje snarere tvert imot. Og skulle 

soningen av en narkotikadom gå noe raskere i Nederland enn her hjemme, må det 

være til å leve med.
31

 

Det er heller ikke lett å se at den som begår et straffbart forhold i utlandet 

ved det skulle få en ”rett” til å sone i gjerningslandet istedenfor i sitt hjemland. Skulle 

en tenke i rettighetsbaner, er det kanskje vel så naturlig at en EU/EØS-borger kunne 

kreve å få sone i sitt hjemland for å kunne opprettholde kontakt med sin familie mv.
32

 

En annen sak er selvsagt at en del domfelte vil foretrekke å sone i nordiske fengsler 

hvor den materielle standard er høyere enn i hjemlandet, men dette burde ikke hindre 

overføring innenfor EU, eller til andre land hvor fengselsstandarden forutsetningsvis 

er tilfredsstillende.
33

 

 

 

 

                                                 
31

 Etter artikkel 11 i den europeiske konvensjon om overføring av domfelte kan mottakerlandet 

redusere den idømte straff. 
32

 Innenfor EU ble det den 27. november 2008 vedtatt en rammebeslutning med sikte på mer smidig 

soningsoverføring. ”Council Framework Decision 2008/909/JHA on the application of the principle of 

mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures 

involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union.” 

Utgangspunktet er imidlertid også her at domfelte må samtykke i overføringen, se artikkel 4 nr. 1, men 

det er gjort viktige unntak fra samtykkekravet i artikkel 6 nr. 2. 
33

 Den norske regjeringen har nylig inngått en bilateral avtale om soningsoverføring med Romania og 

ønsker å inngå flere slike, se nærmere Meld. St. nr. 7 (2010-2011) ”Kampen mot organisert kriminalitet 

– en felles innsats” side 96. 

 


