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FORORD
D

en 6. januar 2020 døde Jan
Egil Presthus brått. Da Presthus
døde, hadde han vært sjef for
Spesialenheten i 15 år. Han ble 3. desember
2004 utnevnt av Kongen i statsråd som
den første sjefen for den nyopprettede
Spesialenheten for politisaker. Oppdraget fra
regjeringen og Stortinget var like klart som
det var vanskelig: Det skulle etableres en
etterforskings- og påtaleenhet som kunne
få den tilliten i befolkningen som tidligere
ordninger ikke hadde oppnådd.
Å løse samfunnsoppdraget på best mulig
måte var Presthus sin rettesnor for hva som
var riktig kvalitet for Spesialenhetens arbeid.
Spesialenheten skulle selvfølgelig til enhver
tid ha den kvalitet som kunne forventes av et
profesjonelt etterforskings- og påtaleorgan.
I tillegg stilte han seg selv og oss andre hele
tiden spørsmålet: Gjør vi de riktige tingene
for å innfri forventningene samfunnet med
rimelighet kan stille til Spesialenheten? Vi skal
hedre Presthus sitt minne ved å forvalte og
videreutvikle den samfunnsinstitusjonen han
bygget opp. Spesialenhetens ansatte minnes
Presthus med dyp respekt og takknemlighet for
jobben han gjorde og for hvem han var for oss
som leder.

I 2019 var Spesialenhetens virksomhet preget
av arbeidet med flere seksuallovbruddssaker.
To saker ble ført for tingrett og lagmannsrett.
I tillegg ble det iverksatt etterforsking
i ytterligere tre saker som gjelder
seksuallovbrudd. Disse sakene er fortsatt
under etterforsking. Det var nok ikke denne
typen saker som sto i fokus ved opprettelsen
av Spesialenheten. Ved siden av saker om
korrupsjon, er det likevel saker om misbruk av
stillingen for å oppnå seksuell omgang som
utgjør de alvorligste sakene Spesialenheten
har ført for domstolene. Vår vurdering er
at Spesialenhetens uavhengighet har vært
avgjørende for å avdekke og etterforske disse
sakene. Det er videre klart at etterforsking og
iretteføring av seksuallovbruddssaker krever en
slagkraftig og kompetent enhet.

for grov korrupsjon og medvirkning til grov
narkotikaforbrytelse.
I 2019 påbegynte sjefen et arbeid med å
vurdere fremtidig organisering av enheten,
for å sikre at vi på best mulig måte skal løse
samfunnsoppdraget også for fremtiden. Dette
arbeidet vil fortsette i 2020.

Guro Glærum Kleppe
Assisterende sjef

I 2019 hadde Spesialenheten flere
straksetterforskinger i saker hvor politiet
hadde avfyrt skudd og skadet eller drept noen.
Dette er saker i enhetens kjerneområde som
skal etterforskes uavhengig av mistanke om
straffbare forhold fra politiets side.
Også i 2019 gikk en del av Spesialenhetens
kapasitet til ankeforhandling i straffesak
mot en tidligere ansatt i Oslo politidistrikt

Liv Øyen
Fungerende sjef
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POLITIETS MØTE

MED BARN
OG UNGE
Tilleggsprotokollen til FNs
konvensjon mot tortur og
annen grusom, umenneskelig
og nedverdigende behandling
eller straff pålegger Norge å ha
et uavhengig nasjonalt organ
som kan besøke alle steder
der noen er eller kan være
fratatt friheten. I 2019 markerte
Sivilombudsmannen fem år som
nasjonalt forebyggingsorgan.

Politiarrester - ny nasjonal arrestinstruks
I årene 2014-2016 gjennomførte
forebyggingsenheten seks besøk til
politiarrester. Mange av funnene vi påpekte
etter besøk til arrestene, omhandlet de
samme forholdene. Da Politidirektoratet i
mars 2016 sendte ut et forslag om et felles
nasjonalt regelverk for arrestene, besluttet
Sivilombudsmannen å avvente flere besøk og
følge opp våre funn gjennom høringsuttalelser
til arbeidet med nasjonal arrestinstruks. Denne
ble iverksatt i november 2018.
En rekke av våre anbefalinger fra besøk til
arrestene, ble reflektert i den nye instruksen:
•	at alle celler som hovedregel skal ha klokke,
fargekontrast mellom gulv og vegger,
mulighet for dempet belysning og innfall av
dagslys;
•	at retten til å varsle pårørende og kontakte
advokat, samt rett til å ta kontakt med lege
ved behov for helsehjelp, tydeliggjøres;
•	at arrestanter har krav på å få
informasjonen skriftlig og skal orienteres
om sine rettigheter på et språk de forstår,
om nødvendig med tolk;
•	at kroppsvisitasjon ved avkledning ikke kan
skje uten en individuell vurdering og kun

på en slik måte at arrestanten ikke er helt
naken;
•	strengere regler for å plassere flere på
samme celle;
•	uttømmende regler for bruk av maktmidler
som f.eks. håndjern i arresten, og tiltak for å
ivareta arrestantens helse og trygghet når
maktmidler benyttes;
•	regler om arrestantenes rett til helsehjelp
og tiltak for å ivareta taushetsplikten når
det gis helsehjelp til arrestanter;
•	tiltak for å hindre isolasjon og motvirke
skadevirkninger der isolasjon er strengt
nødvendig.
Politiets møter med barn i barnevern eller
psykisk helsevern
Når politiet utfører oppgaver som berører
barn og unge har politiet ansvar for å sikre
at bestemmelsene i FNs barnekonvensjon
overholdes. FNs tidligere Spesialrapportør
mot tortur og umenneskelig behandling eller
straff, Juan Mendez, pekte på at terskelen for
krenkelser er lavere for barn enn for voksne,
fordi de er mer sårbare.
De siste ti årene har det vært en tydelig
nedgang i antall barn som blir satt i arrestene.
Under våre besøk til arrester erfarte vi at blant

Seniorrådgiver Mette Jansen Wannerstedt,
Forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen.

annet bruk av barnevernsvakt og tilrettelegging
og bruk av andre lokaler, gjorde at arrestene
ble langt mindre brukt til barn.
Samtidig har det vært overraskende å erfare
politiets omfattende inngrep overfor barn i
andre situasjoner. Fra 2016 har vi gjennomført
20 besøk til barnevernsinstitusjoner og to
besøk til institusjoner under tvungent psykisk
helsevern for barn og unge. Funnene fra disse
besøkene har gitt oss grunn til bekymring om
hvorvidt barns rettigheter blir ivaretatt i møte
med politiet. Barnekonvensjonens artikkel
20 om barns rett til særlig beskyttelse når
de er midlertidig eller permanent fratatt sitt
familiemiljø, og artikkel 37 om barns rett til
frihet fra tortur og umenneskelig behandling,
og fra vilkårlig frihetsberøvelse er særlig viktige
i denne sammenheng.
Når politiet bruker makt mot barn
og unge
Mange barn og unge som plasseres på
barnevernsinstitusjoner eller i psykisk helsevern
opplever å bli transportert av politiet når
de skal flyttes dit eller innlegges, og mange
opplever å bli hentet av politiet hvis de rømmer.
I tillegg ser vi at politiet i enkelte situasjoner
også brukes inne på noen av institusjonene.

Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik,
Forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen

FNs spesialrapportør påpeker at barn og unge
er spesielt sårbare under polititransport og at
risikoen for bruk av tvang og makt er spesielt
høy her. Under besøkene har vi funnet mange
eksempler på at politiet har transportert barn til
barnevernsinstitusjoner og sykehus i håndjern,
og i noen tilfeller med strips eller fotjern
rundt anklene og spyttemaske. Barn er blitt
transportert i timevis i politibiler, noen ganger
i «bur» bak i en politibil, andre ganger med
politieskorte og i såkalt bodycuff på fly. Noen
institusjoner beskriver barn som har merker
etter pågripelser, fra håndjern eller etter å ha
blitt lagt i bakken.
I flere rapporter har vi påpekt at bruk av
slike tvangsmidler under transport kan ha
stort skadepotensiale, oppleves ydmykende
og stigmatiserende og innebærer risiko for
umenneskelig og nedverdigende behandling.
I de aller fleste tilfellene har institusjonene
ikke hatt bruk for å opprettholde tvangsmidler
på disse ungdommene når politiet har forlatt
stedet.
Det fremgår av retningslinjene til forskriften
etter barnevernloven («rettighetsforskriften»)
at en institusjon ikke kan bruke politiet til å
løse egne oppgaver. Likevel ser vi at dette

noen ganger skjer, blant annet at politiet
kroppsvisiterer barn inne på institusjonen.
Ved flere av stedene vi har besøkt ser vi
at politiet, når de har blitt bedt om å bistå,
har kommet bevæpnet, med skjold og i
stort antall når det har skjedd hendelser.
Noen av disse situasjonene dreier seg om
ungdom som skader seg selv. I flere tilfeller
er også andre barn på institusjonene vitne til
politiets håndtering. Dette kan være svært
skremmende.
Ved enkelte barnevernsinstitusjoner har politiet
pålagt institusjonen å gjennomføre tvangstiltak
overfor barn som er plassert der, som å
begrense deres bevegelsesfrihet. Dette har
politiet ikke anledning til, men det kan oppleves
vanskelig for institusjonen å nekte. Resultatet
kan være at barn blir utsatt for tvang som
ikke har hjemmel i barnevernlovgivningen
selv når de befinner seg inne på en
barnevernsinstitusjon.
Politiets bruk av makt i ulike situasjoner
reiser flere problemstillinger. I et
forebyggingsperspektiv har vi vært spesielt
bekymret for at politiets maktbruk er
uforholdsmessig og at den ikke tar hensyn til
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«Barn er blitt transportert i timevis i politibiler, noen
ganger i «bur» bak i en politibil, andre ganger med
politieskorte og i såkalt bodycuff på fly. Noen institusjoner
beskriver barn som har merker etter pågripelser, fra
håndjern eller etter å ha blitt lagt i bakken.»
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barns sårbarhet. Utfra dokumentasjonen kan
det være vanskelig å forstå hvorfor politiet har
ment at det var behov for så omfattende tiltak.
Vi har også erfart at politiet har hentet
barn tilbake til barnevernsinstitusjon
med omfattende bruk av tvang, også der
ungdommen er plassert på grunnlag av et
vedtak som krever ungdommens samtykke.
Selv om barnevernstjenesten har et ansvar for
å sikre at politiet har riktig informasjon og god
informasjon i situasjoner der de bes om å bistå,
må det være viktig for politiet at det ikke bidrar
til unødvendig og overdreven bruk av tvang og
makt eller vilkårlig og ulovlig frihetsberøvelse
av barn.
Manglende dokumentasjon skaper utfordringer
for barns rettssikkerhet og for muligheten til
kontroll og tilsyn. Både barnevernsinstitusjoner
og psykisk helsevern er pålagt å fatte vedtak
ved bruk av tvang og makt. Tvangsbruk skal
dokumenteres og dersom det oppstår skader
når det brukes tvang, skal dette avviksføres.
Reglene er ikke like tydelige når det gjelder
om og hvordan disse institusjonene skal sikre
dokumentasjon av tvang som politiet utøver
mot barn og unge som er tvangsplassert på en
barnevernsinstitusjon eller i psykisk helsevern.
Politiet selv dokumenterer maktbruken i liten
grad. Vi anbefaler både barnevernsinstitusjoner
og psykisk helseverninstitusjoner å dokumen
tere det i sine systemer når barn og unge har
vært påført tvangsmidler under transport.
Vi anbefaler også at skader som barn og
unge kan ha fått i møter med politiet blir
dokumentert av helsepersonell og rapportert
dersom det er mistanke om at skader er et
resultat av politiets maktbruk. Det er imidlertid
for lav kompetanse blant helsepersonell om at
slike skader skal dokumenteres og enda mindre
om hvordan de skal rapporteres.
Disse forholdene innebærer at det ikke er mulig
å få et dekkende bilde av det totale omfanget

av tvang og makt som barn utsettes for når de
er plassert i barnevern eller psykisk helsevern.
Den såkalte «Glassjenta-saken» satte søkelys
på at noen barn utsettes for omfattende,
skremmende og uforholdsmessig tvang og
makt blant annet av politiet uten at andre enn
barnet er kjent med det totale tvangsomfanget.
Behov for å styrke politiets kompetanse
om og rutiner overfor barn
Forskningen forteller oss at hjernens utvikling
hos barn og unge gjør dem mye mindre i stand
til å respondere logisk og rolig i pressede
situasjoner enn voksne. Vi vet også at denne
utviklingen kan henge tett sammen med barns
opplevelser av traumer og krenkelser. Dette er
kunnskap som både barnevernsinstitusjoner
og psykisk helsevern nå har begynt å jobbe
ut fra. Men kunnskapen ser foreløpig ikke ut
til å ha fått konsekvenser for hvordan politiet
møter barn. Spesielt peker vi på at politiet
mangler egne retningslinjer for politiets
maktbruk mot mindreårige og at det mangler
kunnskap om omfanget av politiets maktbruk
mot barn.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) og Politidirektoratet (POD)
gav i juni 2016 ut en retningslinje som
klargjør ansvarsfordelingen mellom
barnevernsinstitusjon, barnevernstjeneste
og politi når barn rømmer fra institusjoner.
Retningslinjene tar imidlertid ikke for seg
politiets rolle i andre situasjoner eller politiets
bruk av makt mot mindreårige. Vi har
merket oss at Politiets Utlendingsenhet i år
publiserte en barnefaglig veileder for Politiets
Utlendingsenhet (PU). Det er god grunn til å
etterlyse det samme for politiets øvrige arbeid
overfor barn.
Manglende kompetanse om barns særlige
sårbarhet skaper risiko for uforholdsmessig
og unødvendig bruk av makt og tvang,
og innebærer derfor også en risiko for
umenneskelig behandling. Det er et stort behov
for at det tas tak i dette.
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BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

BRUK AV
MAKT MOT
BARN
Spesialenheten har behandlet
flere saker der politiet har
benyttet makt mot barn i
forbindelse med bistand til
barneverntjenesten. Selv
om ingen av sakene har
resultert i straffansvar for
tjenestepersonene, mener
Spesialenheten at det er
viktig å ha oppmerksomhet
om saker der politiet under
noen oppdrag benytter makt
mot barn.

P

olitiet plikter på anmodning å bistå
barneverntjenesten. Politiet avgjør
selv på hvilken måte og med hvilke
midler bistandsoppdraget skal gjennomføres,
og oppdraget skal løses innenfor de vanlige
rammene for bruk av makt. Politiinstruksen
presiserer at dersom det er mulig, skal politiet
varsle personen om at politiet kan benytte
fysisk makt for å gjennomføre vedtaket.
Personen skal, hvis forholdene tillater det, gis
anledning til å gjennomføre vedtaket frivillig.
Nedenfor følger noen eksempler på saker
der politiet har bistått barneverntjenesten,
både etter reglene om bistandsoppdrag og
etter politiets alminnelige oppgave med å yte
offentlige myndigheter vern og bistand.
En 14-årig jente tok kontakt med
Spesialenheten fordi en politimann hadde
dunket hodet hennes i gulvet slik at hun
måtte sy tre sting. Foranledningen til
hendelsen var at hun «var på rømmen» fra
barneverntjenesten da politiet tok kontakt
med henne på kjøpesenteret. Jenta forsøkte
å stikke av, men politimannen løp etter og
nådde henne igjen. Spesialenheten la til
grunn at barneverntjenesten ba politiet
om bistand til å finne jenta og føre henne

tilbake til barneverninstitusjonen. Det
var Spesialenhetens vurdering at det var
nødvendig av politimannen å løpe etter og
stanse henne. Opptaket fra overvåknings
kameraene viste at jenta umiddelbart satte
seg imot at politimannen tok tak i henne. Hun
sparket ham, spyttet ham i ansiktet og slo
mot ansiktet hans i forsøk på å komme løs. I
forbindelse med nedleggingen slo hun hodet
i gulvet slik at hun fikk sår i pannen, muligens
forårsaket av brillene hennes. Spesialenheten
viste til at politiet har anledning til å bruke,
og har som ledd i studiet, innlært ulike
teknikker for nedleggelse av personer i visse
situasjoner. Spesialenheten mente det ikke
var holdepunkter for at politimannens grep
for å holde jenta var uforsvarlig. Selv om hun
bare var 14 år, og dette i utgangspunktet tilsa
forsiktig bruk av makt, måtte det likevel trekkes
inn i vurderingen jentas egen og alvorlige ut
agering mot politimannen. Han var også alene
om å få kontroll på jenta. Saken ble henlagt
som intet straffbart forhold anses bevist.
En mor anmeldte politiet for kroppskrenkelse
mot hennes sønn på 16 år. Gutten var på
barnevernvakten i påvente av transport til
barneverninstitusjonen, hvor han etter vedtak
skulle tvangsplasseres. Ifølge moren ble sønnen
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dyttet av politiet, og da han lå på gulvet, satte
den ene politimannen kneet sitt i hodet hans.
Sønnen fikk store hevelser, blått øye og mistet
sidesynet.
Spesialenheten la til grunn at gutten var ruset,
og var på barnevernvakten i påvente av at hans
helsetilstand tillot at han kunne transporteres
til institusjonen. To tjenestepersoner var på
stedet for å holde vakt. Da det ble besluttet
at gutten skulle reise, brukte ansatte fra
barneverntjenesten flere timer på å forhandle
med ham, fordi han motsatte seg å bli med.
Det ble til slutt besluttet at tjenestepersonene
skulle hjelpe til. De tok tak i guttens armer for at
han skulle reise seg fra sofaen. Gutten reagerte
med å sparke og å komme med trusler.
Tjenestepersonene måtte bruke makt for å
få kontroll på ham og roe ham ned. De satte
også på ham håndjern. På vei ut av rommet
ble gutten "helt vill". Han sparket rundt seg,
og knuste noe inventar. Tjenestepersonene la

ham ned på gulvet i påvente av forsterkninger.
Tjenestepersonene avviste at de hadde satt
kneet mot guttens hode, men hadde holdt
hånden på hodet hans for å unngå spytting
eller biting. Etterforskingen kunne ikke med
sikkerhet si på hvilken måte og eventuelt
hvem som hadde påført gutten et blått øye.
Han hadde på håndjern under transporten til
barneverninstitusjonen slik at han ikke igjen
skulle gå til angrep. Spesialenheten bemerket
at bruk av håndjern og annen maktbruk mot
mindreårige fordrer særlig grundig vurdering
før maktmiddelet benyttes. I denne saken

fremsto maktbruken, også bruken av håndjern,
som nødvendig og forholdsmessig sett i
sammenheng med guttens oppførsel.
En av de ansatte i barneverntjenesten var
kritisk til at tjenestemennene ikke tok seg
bedre tid til å snakke med gutten før de tok
tak i ham. Det følger av politiloven § 6 første
ledd at oppdragets formål skal søkes oppnådd
med opplysning, råd, pålegg eller advarsel.
Barnevernansatt hadde i lang tid, både alene
og sammen med andre, forsøkt å overtale ham.
Til slutt hadde hun bedt om tjenestepersonenes
bistand. Spesialenheten mente det vanskelig
kunne kritiseres tjenestepersonene at de
ikke fortsatte dialogen med gutten, sett i
lys av at det allerede i lang tid var forsøkt å
overtale ham, noe tjenestepersonene kjente
til. Det var uansett ikke opplysninger i saken
som ga bevismessige holdepunkter for at
tjenestemennenes løsning av oppdraget kunne
innebære tjenestefeil. Saken ble henlagt som

intet straffbart forhold anses bevist. Saken
ble sendt til politimesteren for administrativ
gjennomgang i læringsøyemed.
Spesialenheten behandlet i 2018 sak
der en tjenesteperson hadde trukket
sitt tjenestevåpen mot en 14 år gammel
gutt i forbindelse med et oppdrag på en
barneverninstitusjon. Politiet mottok melding
om at to gutter hadde brukt vold mot ansatte
ved barneverninstitusjonen og at de ansatte
hadde stengt seg inne for å verge seg. Det ble
gitt beslutning om bevæpning på oppdraget.

Kontakten mellom de to guttene og de to
polititjenestemennene forløp først rolig,
men situasjonen endret seg plutselig da den
ene politimannen reiste seg for å skru av en
mobiltelefon, som sendte direkte (livestreamet)
til Instagram. Guttene satte seg til motverge,
og den ene gutten ble lagt i gulvet og påsatt
håndjern. Den andre gutten hentet en
trestokk, som han hevet mot politiet. Den ene
politimannen trakk da våpenet og påla gutten å
slippe stokken. Politimannen hylstret våpenet,
trakk i stedet pepperspray og påla gutten å
legge ned stokken. Gutten gjorde dette. Han
la seg ned på gulvet og ble påsatt håndjern.
Våpenet ble ikke avfyrt og peppersprayen ble
ikke benyttet. Spesialenheten bemerket at
det å trekke våpen i seg selv er et maktmiddel
høyt på maktstigen. Sett i sammenheng med
opplysningene gitt om guttene, hendelsen
på institusjonen som utløste politioppdraget,
guttenes angrep på tjenestepersonene og at
gutten truet politiet med en trestokk, mente
Spesialenheten at det ikke var bevist utover
rimelig tvil at politimannen hadde opptrådt
straffbart ved å trekke våpenet. Saken ble
henlagt som intet straffbart forhold anses
bevist. Henleggelsen er opprettholdt av
Riksadvokaten.
En 17 år gammel jente anmeldte politiet
for å ha slått henne i ansiktet, lugget
henne og dyttet henne under biltransport
til barneverninstitusjonen hun bodde på.
Spesialenheten la til grunn at den ene
politimannen skjøv jenta inntil seteryggen og
holdt armen over brystkassen hennes. Årsaken
til dette var at jenta hang over bilbeltet og
virket livløs. De måtte derfor stanse bilen
og undersøke jenta. Spesialenheten mente
politimennenes opptreden var nødvendig
og forholdsmessig. Det var ikke bevis for at
politimennene hadde slått og lugget jenta.
Jenta hadde på håndjern under transporten.
Dette var begrunnet i jentas utagerende
oppførsel forut for transporten, og bekymring
for at hun skulle skade seg selv. Spesialenheten
bemerket at bruk av håndjern mot
mindreårige fordrer særlig grundig vurdering
før det benyttes. I denne saken var det ikke
bevismessige holdepunkter for at politiet
hadde opptrådt straffbart. Saken ble henlagt
som intet straffbart forhold anses bevist.
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POLITITJENESTEPERSONERS
KOMPETANSE TIL SELV Å

BESLUTTE
RANSAKING
Politiet kan ransake
en person eller hans/
hennes bolig, rom eller
oppbevaringssted når det er
skjellig grunn til å mistenke
personen for en handling
som etter loven kan medføre
frihetsstraff, og det er grunn
til å anta at ransakingen kan
føre til oppdagelse av bevis
eller av ting som kan tas i
beslag.

R

ansaking skal som hovedregel besluttes
av retten, men om det er fare ved
opphold, kan beslutningen treffes av
påtalemyndigheten.
I tillegg gir straffeprosessloven § 198 hjemmel
for at en polititjenesteperson i nærmere
angitte tilfeller kan ransake uten beslutning fra
retten eller påtalemyndigheten. Bestemmelsen
er ment som en snever unntaksregel.
Etter § 198 første ledd nr. 2 kan en
polititjenesteperson selv beslutte å foreta
ransaking «når mistenkte treffes eller forfølges
på fersk gjerning eller ferske spor». Med «fersk
gjerning» menes ikke bare når mistenkte
oppdages mens lovbruddet begås, men
også når mistenkte oppdages umiddelbart
etterpå og det er klart at vedkommende er
gjerningspersonen. Et klassisk eksempel er
at politiet påtreffer en person med tyvgods
i hånden utenfor en nylig oppbrutt dør. Med
«ferske spor» menes at forfølgingen skjer i
direkte tilknytning til lovbruddet eller at det er
klart hvilken vei gjerningspersonen har tatt. Det
vises i tilknytning til dette til Riksadvokatens
avgjørelse 4. september 2018 i en av
Spesialenhetens saker, der Riksadvokaten
sluttet seg til følgende uttalelse fra

Politihøgskolens retningslinjer om opplæring i
metoden tegn- og symptomer:
«Derimot kan en ikke legge til grunn at noen
«treffes eller forfølges på fersk gjerning
eller ferske spor» bare fordi vedkommende
fremtrer som ruset av annet enn alkohol.
Den straffbare handlingen består i å bruke
narkotika, ikke å være ruset av den. Rusen
kan være et utslag av et inntak som er gjort
timer i forveien og på et helt annet sted.
For å kunne gjennomføre ransaking etter
straffeprosessloven § 198 første ledd nr. 2 må
det derfor foreligge observasjoner som ganske
klart viser at inntaket er gjort på stedet kort tid
i forveien.»
Etter § 198 første ledd nr. 3 kan en
polititjenesteperson selv også beslutte å
foreta ransaking «når det er sterk mistanke
om en handling som etter loven kan medføre
straff av fengsel i mer enn 6 måneder, og
det er nærliggende fare for at formålet
med ransakingen ellers vil forspilles». Også
her er det altså fastsatt et skjerpet faktisk
grunnlag for mistankens styrke. Dette
ved at det kreves en situasjon med «sterk
mistanke», mens kravet til sammenligning er
«skjellig grunn til mistanke», altså alminnelig
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sannsynlighetsovervekt, når retten eller
påtalemyndigheten beslutter ransaking. I
Rt. 1993 side 1025 er det presisert at det må
foreligge «betydelig sannsynlighetsovervekt»
for at handlingen er begått. På den annen side
kreves det ikke like høy sannsynlighet for skyld
som ved en domfellelse.

og fått påtalemyndighetens vurdering av
om det var «skjellig grunn til mistanke» mot
mannen. Det var både tid og anledning til dette.
Spesialenheten uttalte følgende:

Spesialenheten behandler jevnlig anmeldelser
der det anføres at ransakingen var uhjemlet.
Fra tid til annen er polititjenestepersoners
kompetanse til å beslutte ransaking et sentralt
tema.

«All den tid lovens ordning gir tingretten og
påtalemyndigheten, henholdsvis primærog sekundærkompetanse i å vurdere bruk
av nevnte tvangsmiddel, bør det etter
Spesialenhetens vurdering utvises varsomhet
av politiets tjenestemenn med å beslutte
ransaking såfremt de ikke er sikre på at lovens
vilkår er oppfylt i situasjonen.»

I èn sak, ble en mann, kjent for politiet for
tidligere befatning med narkotika, observert
gående inn i en blokk hvor politiet visste det
ble omsatt narkotika. Da mannen kom ut
igjen etter noen minutter, ble han stanset og
ransaket av politiet. Politiet vurderte ham
som ruset på annet enn alkohol, og han
ville ikke fortelle hvem han hadde oppsøkt.
Polititjenestepersonene mente mannen kunne
ransakes etter § 198 første ledd nr. 2, mistenkt
for nylig å ha kjøpt narkotika. Spesialenheten

I en annen sak behandlet av Spesialenheten,
ble en person (sjåfør) stanset i bil sammen
med sin kjæreste. Søk i politiets registre
viste at både sjåfør og kjæresten var omtalt
i narkotikasaker. Det ble tatt spyttest av
sjåføren i medhold av vegtrafikkloven. På
grunn av resultat av tegn- og symptomtest
mot kjæresten, begges bakgrunn/historikk
og deres egne forklaringer om jevnlig
bruk av hasj og nylig hasjbruk, besluttet
politiet å ta en titt i en snusboks og en

at tjenestepersonene selv hadde kompetanse
til å beslutte ransaking, sett opp mot vilkåret
fersk gjerning/ferske spor, eventuelt sterk
mistanke om handling som kunne medføre
straff av fengsel i mer enn 6 måneder.
Spesialenheten kunne ikke se at det var
forhold, slik som bevisforspillelsesfare, tidsnød
eller annet, som hindret tjenestepersonene
i å kontakte jourhavende jurist for å
be om ransakingsbeslutning. Brudd på
straffeprosesslovens bestemmelser innebærer
imidlertid ikke at det direkte må legges til
grunn at tjenestehandlingen (her ransakingen)
er straffbar. Spesialenheten fant det i denne
saken ikke bevist utover enhver rimelig tvil
at tjenestepersonene, ved selv å beslutte
ransaking, hadde opptrådt straffbart.
I de fleste sakene Spesialenheten har
behandlet, har tjenestepersonene begrunnet
ransakingen med «fersk gjerning» eller «ferske
spor». Det er svært sjelden ransaket på
grunnlag av «sterk mistanke», selv om dette
etter Spesialenhetens syn i mange saker ville
vært korrekt hjemmelsgrunnlag.

«Det bør etter Spesialenhetens vurdering utvises varsomhet av
politiets tjenestemenn med å beslutte ransaking såfremt de ikke
er sikre på at lovens vilkår er oppfylt i situasjonen.»

mente politiets mistanke mot mannen ikke
tilfredsstilte kravene til «fersk gjerning» eller
«ferske spor». Det forelå ikke en situasjon
hvor politiet med sikkerhet kunne fastslå
at det nettopp hadde skjedd en straffbar
handling og hvem som var gjerningspersonen.
Spesialenheten var også i tvil om kravet
til «sterk mistanke» var oppfylt, da det var
grunn til å stille spørsmål ved om det var
tilstrekkelig klare og objektive holdepunkter
for høy grad av mistanke om at mannen nylig
hadde kjøpt narkotika. Tjenestepersonene
burde derfor ha kontaktet jourhavende jurist

røykpakke i midtkonsollen i bilen i påvente
av analyseresultatet av spyttesten. De
ransaket også lommene til både sjåføren
og kjæresten. Ransakingen var begrunnet
i «friske spor». Spyttprøven var negativ,
og det ble ikke gjort funn av narkotika eller
brukerutstyr. Spesialenheten bemerket at
straffeprosesslovens regler om personell
kompetanse til å beslutte bruk av tvangsmidler
er vesentlige rettssikkerhetsgarantier,
og at unntakshjemlene derfor må tolkes
snevert. Ut fra beskrivelsen av hendelsen og
mistankegrunnlaget tvilte Spesialenheten på

Det er viktig at polititjenestepersoner har god
kunnskap om innholdet i begge alternativene,
og at beslutning om ransaking skjer på korrekt
grunnlag.
Viktigheten av god notoritet rundt gjennom
førte ransakinger, også i tilfeller der det blir
ransaket uten funn, er omtalt i Spesialenhetens
årsrapport for 2013 på side 18. Det er særlig
i situasjoner hvor polititjenestepersoner
selv treffer beslutning om ransaking at
rapporteringen synes å svikte.
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D

et er i Spesialenhetens tidligere
årsrapporter skrevet om straffbare
søk i politiets registre og sporingsog analyseprogrammet for politiets sentrale
registre og systemer. I årsrapporten for
2017 ble det vist til at Spesialenheten ved
vurderingen av straffbarhet ikke har ansett
antall søk å være avgjørende.
For at politiet skal kunne løse samfunns
oppdraget på best mulig måte er
tjenestepersoner gitt stor tilgang til
informasjon gjennom de ulike registrene.
Korrekt håndtering av denne informasjonen
er viktig, både av hensyn til personvernet til
den enkelte borger og for tilliten til politiet.
Bruk av politiets registre uten tjenestemessig
behov innebærer brudd på en lovfestet og
klar tjenesteplikt som tjenestepersoner i
politiet forutsettes å kjenne godt til. Det er

derfor grunn til å slå hardt ned på misbruk av
registrene.
I 2019 har Spesialenheten gitt forelegg
på kr. 2 500 til syv tjenestepersoner for
overtredelse av straffeloven § 171 om grovt
brudd på tjenesteplikt etter at samtlige hadde
gjort ett søk i en sak i saksbehandlingssystemet
BL. Saken gjaldt en dødsulykke som ble
omtalt i pressen. Spesialenheten la til
grunn at tjenestepersonene ikke hadde
tjenestemessig behov for de enkelte søkene,
og at de innebar grovt brudd på tjenesteplikt.
Tjenestepersonene hadde ikke noen tjenstlig
rolle i saken, og hendelsen skjedde ikke i det
politidistrikt de tjenestegjorde. Det ble lagt vekt
på at søkene ble gjort av ren nysgjerrighet,
og at motivet for søkene var snoking etter
opplysninger som ikke var tilgjengelig gjennom
pressen.
Spesialenheten har oppfattet at det på
bakgrunn av påtalepraksisen på dette området
har spredt seg usikkerhet innad i politiet for når
bruk av registrene er straffbart. Spesialenheten
mener at både regelverket for bruk av politiets
registre og Spesialenhetens påtalepraksis
gir forutsigbarhet og stort handlingsrom for
tjenestepersoners bruk av registrene.
I politiregisterforskriften § 8-3 annet ledd
fremgår at vilkåret om tjenestemessig behov
er oppfylt «dersom tjenestepersonen vil
settes i stand til å treffe en riktigere eller
mer velbegrunnet avgjørelse, eller utføre
en mer effektiv og hensiktsmessig tjeneste,
enn om vedkommende ikke hadde hatt
tilgang til opplysningene.» I forarbeidene til
politiregisterloven, Ot.prp. nr. 108 (20082009) s. 99, er følgende uttalt:
«Lovens utgangspunkt er fri informasjonsflyt
innad i politiet så sant vedkommende
tjenesteperson har tjenestelig behov. Om
tilgang til opplysninger er rettmessig vil
derfor først og fremst være avhengig av
om vedkommende har tjenestemessig
behov eller ikke. I praksis vil dette innebære
at politiet gis nokså store friheter, idet
begrepet tjenestemessig behov ikke kan sies
å være et snevert avgrensningskriterium.
Dersom politiet for eksempel etterforsker
et ran eller kartlegger et kriminelt miljø i

forbindelse med kriminaletterretning, vil det
være tjenestemessig behov å søke i andre
tilgjengelige opplysninger for eventuelt å
finne likheter eller et mønster eller andre
ledetråder. I denne forbindelse vil politiet få
tilgang til mange opplysninger, som viser seg
ikke å være av interesse, men vilkåret om
tjenestemessig behov vil like fullt være oppfylt.
Derimot vil bruken være urettmessig dersom
søkingen er motivert av ren nysgjerrighet,
som for eksempel søk i straffesaker med stor
medieoppmerksomhet, uten at det ellers
foreligger noen saklig grunn for søkingen.»
I saker om registersøk har Spesialenheten
kun reagert med straff i tilfeller der
tjenestepersoner åpenbart ikke har hatt et
tjenestemessig behov for søkene. De tilfellene
straff har vært ilagt gjelder blant annet søk på
kollegaer og familie, samt kjente personer ut
fra rene underholdningshensyn.
I dom avsagt av Oslo tingrett 9. januar 2020,
ble en tjenesteperson dømt til en bot på
kr. 3 000 for brudd på straffeloven § 171 om
grovt brudd på tjenesteplikten for å ha gjort
et søk i ett av politiets registre på en person
som var pågrepet av politiet. Tjenestepersonen
erkjente å ha gjort søket og at han ikke
hadde tjenestemessig behov for dette, men
mente at pliktbruddet ikke var grovt. Etter
en helhetsvurdering kom retten til at søket
utgjorde grovt brudd på tjenesteplikten.

Når er søk i
politiets registre
straffbart?
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POLITITJENESTEPERSONERS BRUK

AV SOSIALE
MEDIER
Spesialenheten har i løpet
av de siste årene mottatt
flere anmeldelser av
polititjenestepersoner i
forbindelse med bruk av sosiale
medier. De fleste sakene gjelder
deling av informasjon fra
politiets arbeid.

D

eling av informasjon mottatt gjennom
tjenesten på sosiale medier kan være
straffbart brudd på taushetsplikt.
Selv om informasjonen som deles ikke er
taushetsbelagt, kan bruken av sosiale medier
innebære brudd på plikten i politiinstruksen
§ 4-1 om at det skal «opptres slik både i og
utenfor tjenesten at politimannen oppnår den
respekt og tillit hos borgerne som stillingen
krever», og at enhver polititjenesteperson
«må være seg bevisst at resultatet av egne
tjenestehandlinger ofte avhenger av den tillit
han nyter blant allmennheten, og at egen
klanderverdig adferd ikke bare går ut over
ham selv, men også skader politiets anseelse
i sin alminnelighet». Brudd på denne plikten
kan etter omstendighetene, for eksempel
dersom opplysninger brukes i humoristisk
sammenheng, være straffbar tjenestefeil etter
straffeloven §§ 171 eller 172.
Politihøgskolen har utgitt en veileder for
studenter ved bruk av sosiale medier. Av
denne fremgår at studentene ikke skal dele
informasjon som er konfidensiell, bryter
personvern eller som eies av Politihøgskolen.
Det fremgår også at for deltakelse i sosiale
medier gjelder de samme strenge krav til
skikkethet og opptreden som for studiet for

øvrig. Det er fremhevet at man som privat
person oppfattes som politistudent, og at dette
har betydning for type bilder, språk og øvrig
innhold man kan bruke. Enkelte politidistrikter
har bruk av sosiale medier som tema under
innføringsukene i politistudentenes praksisår,
og det formidles til studentene at de ikke skal
dele informasjon om tjenstlige forhold. Det
legges også jevnlig ut påminnelser på politiets
intranett om at det må vises varsomhet med
hva som legges ut på sosiale medier.
Spesialenheten behandlet i 2016 en sak som
gjaldt anmeldelse av en polititjenesteperson
for å ha sendt sensitiv informasjon fra sitt
arbeid i politiet via blant annet Facebook
og Snapchat. Det kunne ikke bevises utover
rimelig tvil at tjenestepersonen hadde brutt
taushetsplikten og opptrådt straffbart. Deler
av forholdene var også foreldet. Saken ble
oversendt politidistriktet for administrativ
vurdering med anmodning om oppfølging
av tjenestepersonens bruk av sosiale medier
i tjenesten. Spesialenheten uttalte at en
tjenesteperson skal være tilbakeholden med
å dele opplysninger fra polititjenesten via
sine private sosiale mediekonti. Slik deling av
informasjon kan lett komme i konflikt med
hensynet til blant annet taushetsplikten,
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personvern, opplysninger om politiets
etterforsking og publikums generelle tillit til
politiet, og kan også lett få andre konsekvenser
enn det publiseringen opprinnelig var tenkt å
skulle ha.
Spesialenheten behandlet også i 2016 en sak
der en politihøgskolestudent ble anmeldt for å
ha videreformidlet taushetsbelagt informasjon
om ulike saksforhold i politiet da han
tjenestegjorde i praksisår ved politidistriktet.
I bekymringsmeldinger til Politihøgskolen
fra bekjente av studenten ble det opplyst
at de hadde mottatt bilder av politiregistre,
rapporter, åsted, beslag mv. via Snapchat. Tre
vitner mente å ha fått bilder på Snapchat fra
studenten som inneholdt sensitiv informasjon
eller andre opplysninger om noens personlige
forhold. Ingen av vitnene hadde lagret bildene.
Etterforskingen avdekket at studenten ofte
brukte Snapchat mens han var i tjeneste. Det
kunne vanskelig bevises utover rimelig tvil at

fra tjenestepersonen på bildet etterlot
ingen tvil om at det var opplysninger fra
en straffesak. Bildet ble sendt til mellom
40 og 50 personer. Spesialenheten fant
det bevist at tjenestepersonen brøt sin
taushetsplikt. Hun hadde ikke i tilstrekkelig grad
anonymisert bildet. Spesialenheten mente
også at tjenestepersonen hadde brutt plikten
i politiinstruksen § 4-1. Spesialenheten uttalte
at deling av informasjon mottatt gjennom
tjenesten på sosiale medier, og særlig når
det som i denne saken gjøres humoristisk,
klart var i strid med denne bestemmelsen.
Spesialenheten mente at tjenestepersonens
forsøk på å gjøre underholdning av en alvorlig
straffesak bidro til å svekke tilliten til henne
som tjenesteperson og politiet generelt. Bildet
ble sendt til mange personer og det forelå fare
for videre spredning. Tjenestepersonen hadde
ikke kontroll over hvem som ville kunne motta
bildet. Plikten til å opptre sømmelig er sentral
for polititjenestepersoner. Spesialenheten

til at tjenestepersonens kontakt med jenta
var opprettet på bakgrunn av hennes
vanskeligheter med rusmiddelbruk. Han jobbet
med henne i forebyggende øyemed, og var
kjent med at hun tidligere var misbrukt seksuelt.
Spesialenheten viste til at det må forventes
at en voksen polititjenesteperson i kontakt
med ungdom opptrer ansvarlig, og klarer å
stå i mot forventninger og ønsker som jenta
ga uttrykk for. I kontakten med jenta utviste
tjenestepersonen både dårlig dømmekraft og
manglende rolleforståelse, og han holdt ikke
nødvendig profesjonell avstand til henne. Hans
opptreden ble ansett å være ødeleggende for
den tjenstlige relasjonen han hadde til henne
og formålet med denne.
Spesialenheten behandlet i 2018 en sak
der en kvinne hadde mottatt en melding på
Facebook fra en tjenesteperson som hadde
kontrollert passet hennes. Tjenestepersonen
hadde ved tre anledninger tatt kontakt på

«Enhver polititjenesteperson må være seg bevisst at
resultatet av egne tjenestehandlinger ofte avhenger av den
tillit han nyter blant allmennheten, og at egen klanderverdig
adferd ikke bare går ut over ham selv, men også skader
politiets anseelse i sin alminnelighet».
studenten hadde opptrådt straffbart. Saken
ble oversendt politidistriktet og Politihøgskolen
for administrativ vurdering med anmodning
om oppfølging av studentens behandling av
informasjon mottatt gjennom tjenesten, hans
bruk av sosiale medier i tjenesten og hans
rolleforståelse.
I 2016 behandlet Spesialenheten en sak som
gjaldt en tjenesteperson som i forbindelse med
etterforskingen av en større familievoldssak
laget et familiekart med personer involvert i
straffesaken. Etter å ha sladdet etternavnene,
bortsett fra ett, fotograferte tjenestepersonen
oversikten og la denne ut på Snapchat og
MyStory. Familiekartet og en tekstkommentar

kom til at bruddet på tjenesteplikten var grovt.
Det ble vist til at det av hensyn til politiets
legitimitet og anseelse er av grunnleggende
betydning at de ansatte behandler saker
med det nødvendige alvor og respekt.
Tjenestepersonen ble gitt påtaleunnlatelse.
En polititjenesteperson ble i 2018 gitt forelegg
for å ha overtrådt straffeloven § 171 om
tjenestefeil. I egenskap av polititjenesteperson
sendte han et nakenbilde av seg selv på
Snapchat til en 17 år gammel jente, som han
hadde oppfølging av i forebyggende tjeneste.
Spesialenheten mente at tjenestepersonen
hadde opptrådt i strid med politiinstruksen
§ 4-1 og at bruddet var grovt. Det ble vist

Facebook med kvinner han hadde kontrollert
i grensekontrollen. Formålet med kontakten
hadde vært «en liten flørt». Han hadde ikke
møtt noen av kvinnene. Spesialenheten
uttalte at tjenestepersonen hadde benyttet
seg av informasjon han hadde fått tilgang til
i tjenesten som grensekontrollør for å kunne
flørte med en person som ikke hadde invitert til
dette. I tillegg skjedde handlingen i forbindelse
med grensepassering inn til Norge, og det var
lett å forstå at kvinnen opplevde kontakten
fra tjenestepersonen som ubehagelig.
Tjenestepersonen hadde ingen forutsetninger
for å vurdere hvordan kvinnen ville oppfatte
kontakt på Facebook fra en grensekontrollør
rett etter en grensepassering, og han skulle

16

Spesialenheten for politisaker
Årsrapport 2019

Polititjenestepersoners bruk av sosiale medier forts.

17

selvfølgelig ha avstått fra kontakten. En
polititjenesteperson skal ikke benytte seg av
informasjon han får gjennom tjenesten til å
innlede en flørt som av publikum oppleves som
uprofesjonell og krenkende. Spesialenheten
mente at tjenestepersonens opptreden ikke
var straffbar, og mente at dette var en sak som
burde behandles i personalsporet. I denne
saken hadde også arbeidsgiver iverksatt tiltak
mot tjenestepersonen. Spesialenheten mente
at saken i tillegg var egnet for erfaringslæring
og saken ble derfor sendt politimesteren for
administrativ vurdering.
En politihøgskolestudent ble i 2019 gitt påtale
unnlatelse for overtredelse av straffeloven §
171 om tjenestefeil. Som politihøgskolestudent
i praksis ble han kjent med sensitiv
taushetsbelagt informasjon om en person.
Han skrev en melding på sin Snapchat-konto
til denne personen, som personen oppfattet
som krenkende og truende. Meldingen var
ment å skulle sendes til en medstudent, men
ble sendt til personen informasjonen gjaldt.
Spesialenheten mente politihøgskolestudenten
hadde opptrådt i strid med de føringene
som var gitt ham gjennom Politihøgskolens
opplæring og veiledningsskriv. Det ble også
uttalt at deling av informasjon på sosiale
medier, som han hadde fått gjennom sitt arbeid
i politiet, klart var i strid med politiinstruksen
§ 4-1. Spesialenheten mener at hans forsøk
på å gjøre underholdning av taushetsbelagte
opplysninger som gjelder andre svekker
tilliten til ham som tjenesteperson og politiet
generelt. Hans befatning med taushetsbelagte
opplysninger innebar en tjenestefeil uavhengig
av hvem han skulle sende meldingen til og
hvem han faktisk sendte den til.
Samme politihøgskolestudent ble etterforsket
for mulig straffbar bruk av sosiale medier i
tjenesten. Han hadde på en fest vist frem
et bilde på sin mobiltelefon. Bildet var av
en knivskade, og bildet var tatt under et
tjenesteoppdrag. Han hadde også sendt

flere Snapchat-meldinger til medstudenter/
bekjente. Meldingene gjaldt hendelser
fra tjenesten og oppdrag han var ute på.
Spesialenheten vurderte om han hadde
brutt taushetsplikten og opptrådt grovt
uaktsomt i tjenesten. Spesialenheten påpekte
at taushetsplikten skal være en trygghet
for sakens parter og for publikum slik at de
kan ha tillit til at personlige opplysninger
ikke gjøres kjent for uvedkommende. De
offentlige interessene bak taushetspliktreglene
er blant annet at det skal kunne føres
fortrolige drøftelser eller korrespondanse
mellom tjenestepersoner eller offentlige
organer, samt av hensyn til etterforskingen
av straffesaker og et rent sikkerhetsmessig
aspekt. Politihøgskolestudenten erkjente å
ha sendt Snapchat-meldinger fra tjenesten.
Snapchat-meldinger slettes automatisk,
og ingen av mottakerne hadde spart på
meldingene. Det var derfor ikke mulig å fastslå
meldingenes innhold. Det var ikke bevismessige
holdepunkter for at han gjennom Snapchatmeldingene eller på annen måte hadde gitt
opplysninger som var egnet til å identifisere
personer eller kjøretøy. Etterforskingen
viste at politihøgskolestudenten hadde fått
grundig opplæring i regelverk og retningslinjer
for hvordan opplysninger i tjenesten skal
behandles. Det var også tydelig formidlet
at sosiale medier ikke skal brukes i relasjon
til tjenesten. Spesialenheten mente at
politihøgskolestudenten hadde brutt de
føringene som var gitt ham, og at han hadde
opptrådt i strid med politiinstruksen § 4-1. Han
hadde brutt en tjenesteplikt, men bruddet ble
etter en konkret vurdering ikke ansett som
grovt. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.
Spesialenheten mente at politihøgskole
studentens bruk av sosiale medier ga grunn
til å stille spørsmål ved hans forståelse av sin
rolle som politiansatt og regelverk som følger
stillingen. Saken ble sendt til administrativ
vurdering.
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POLITILEDELSENS ANSVAR FOR

UTVIKLING
AV METODER

Spesialenheten har i noen
saker gitt politidistrikter
foretaksstraff som følge
av at tjenestepersoner i
sin tjenesteutøvelse har
brukt metoder det ikke er
hjemmel for. I disse tilfellene
har Spesialenheten lagt til
grunn at det har utviklet seg
en praksis for bruk av slike
metoder, og at dette har vært
et resultat av arbeidsgivers
manglende kontroll med
tjenesteutførelsen.

S

pesialenheten har i noen saker gitt
politidistrikter foretaksstraff som
følge av at tjenestepersoner i sin
tjenesteutøvelse har brukt metoder det
ikke er hjemmel for. I disse tilfellene har
Spesialenheten lagt til grunn at det har
utviklet seg en praksis for bruk av slike
metoder, og at dette har vært et resultat
av arbeidsgivers manglende kontroll med
tjenesteutførelsen.
Det må forventes at politiet har en organisering
og en ledelse som sikrer at tjenesten utføres
i samsvar med lov og retningslinjer. Særlig
vil dette gjelde for oppdrag som politiet
regelmessig må forventes å stå overfor. Det
er også overordnedes ansvar å ha kunnskap
om hvilke utfordringer de ansatte møter ved
utførelsen av tjenesten og å føre kontroll med
hvilke metoder som brukes av de ansatte i
oppdragsløsningen. Når det oppstår spørsmål
om utvikling av nye metoder er nødvendig for
å løse oppdraget, er dette også et ansvar for
ledelsen. Dette gjelder særlig for metoder som
innebærer maktbruk mot person.
I 2019 ga Spesialenheten Politiets utlendings
enhet foretaksstraff på kr. 100 000 for
overtredelse av straffeloven § 171 om

tjenestefeil. Grunnlaget var at en person i
2017 ble hentet i celle på sikkerhetsavdelingen
ved Politiets utlendingsinternat Trandum, for
tvangsmessig retur med fly fra Oslo lufthavn
Gardermoen til Somalia. Inne på cellen ble
personen blant annet påsatt ørepropper og en
kampsporthjelm tildekket med gaffatape, slik
at han ble fratatt muligheten til å se og høre.
Han ble deretter ført rundt i et kontorbygg på
Trandum og opp og ned trapper. Personen ble
kjørt til Gardermoen og også der ført opp og
ned en trapp. Hjelmen ble tatt av etter flyets
avgang. Hjelm tildekket med tape var brukt på
uttransporter også før denne uttransporten.
Tidspunktet for når hjelmen ble påsatt var ikke
klarlagt fullstendig. Det var imidlertid på det
rene at den allerede hadde vært på en stund
da følget forlot Trandum kl. 07.30. Den ble tatt
av etter takeoff ca. kl. 12.
Spesialenheten la til grunn at formålet med
bruken av ørepropper og den gjentapede
hjelmen, samt å føre personen rundt på
Trandum og opp trappen på flyplassområdet,
var å desorientere ham. Det var på det rene at
personen ved to tidligere forsøk på uttransport
hadde satt seg kraftig til motverge på vei inn
i flyet, og at uttransportene dermed måtte
avbrytes. Tanken var derfor at personen
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ikke skulle vite hvor han var, og dermed
heller ikke vite når han skulle sette seg til
motverge. Tiltakene hadde ønsket virkning for
tjenestepersonene ved at personen forholdt
seg rolig og at uttransporten ble gjennomført
som planlagt.
Spesialenheten kom til at det ikke var rettslig
grunnlag for bruk av gjentapet hjelm i
kombinasjon med ørepropper, og øvrige tiltak
som ble foretatt med formål å desorientere
personen. Den eneste regulerte bruk av hjelm
knyttet til PUs virksomhet var på tidspunktet
for uttransporten en intern retningslinje ved
Trandum for bruk av beskyttelseshjelm. Det
fremgår av denne at beskyttelseshjelm er ment
brukt for innsatte i situasjoner hvor det er fare
for at vedkommende skal skade seg selv ved å
slå hodet i vegger/dører eller gulv.
Det ble vist til at hjelmen dekket til personens
hode slik at ansiktet hans ikke var synlig.
Det måtte legges til grunn at dette hemmet
mulighetene for både kommunikasjon
og observasjon. Spesialenheten mente
imidlertid at hjelmbruken ikke kunne sies å
omfattes av forbudet mot tildekking av hode
i Politidirektoratets rundskriv 2007/11 om
halsgrep, mageleie ved pågripelse/innbringelse
og transport av arrestanter mv.

det kreves klar hjemmel for bruk av et slikt
maktmiddel. Slik hjemmel forelå ikke. Bruken av
den modifiserte hjelmen, tiden den var i bruk og
de øvrige tiltak som ble gjort for å desorientere
personen, kunne heller ikke ses å være i tråd
med kravet til forholdsmessighet i politiloven
§ 6 første ledd. Spesialenheten mente derfor
at bruken av hjelmen innebar brudd på
tjenesteplikt.
Bruk av et maktmiddel som ikke har hjemmel
innebar i seg selv at pliktbruddet må anses som
grovt. Grovheten ble blant annet forsterket av
at maktmiddelet måtte sies å ha vært svært
inngripende for personen og at det ble brukt
over tid.
Spesialenheten la til grunn at det er et stort
press på tjenestepersonene i PU for å få
gjennomført oppsatte utreiser. Presset ble
antatt å skyldes krav til antall uttranspor
teringer, videreført av PU som arbeidsgiver,
som også har fokus på gjennomføring
av uttransportene innenfor foreliggende
økonomiske rammer. Både de mistenkte og
vitner viste til at kansellering av planlagte
uttransporter medfører store utgifter til re-

Spesialenheten la til grunn at det hadde
vært en åpen og uregulert praksis for bruk
av beskyttelseshjelm under uttransport for å
hindre personen i å skade seg selv eller andre.
Etterforskingen viste også at bruken av hjelm
under uttransport har utviklet seg til også å ha
blitt brukt for å hindre spytting og biting, og at
hjelmer har blitt tapet for å hindre støy og for å
hindre personen i å se og høre.
Det var klart at hjelmen, i den forfatning den
var under uttransporten, ikke kunne anses
som et beskyttelsesmiddel. Personen fikk
ørepropper i ørene og ble påsatt hjelmen med
tape med det formål at han ikke skulle se og
høre. Tiltaket måtte karakteriseres som en
form for isolasjon, ved at personen ikke hadde
mulighet til å orientere seg og fikk begrenset
mulighet for å kommunisere med de rundt
seg. Sett i lys av hjelmens formål og virkning
fremsto det klart at den må anses som et
maktmiddel. Ut fra legalitetsprinsippet må

Bilde: Fra beslag i Spesialenhetens sak

fengslinger, fortsatt opphold på Trandum
og billetter og mannskap til nye forsøk på
uttransportering. Det ble også vist til at antall
ledsagede uttransporteringer i de senere år har
økt betraktelig, og at gruppen personer som
uttransporteres er mer utfordrende å håndtere.
Likevel påpekte Spesialenheten at det må
være klart for tjenestepersoner som skal utføre
oppgaven at denne må gjennomføres i tråd
med foreliggende regelverk, og at det ikke er
anledning til selv å lage og bruke remedier
som må karakteriseres som maktmidler.
Etterforskingen ga ikke bevismessige
holdepunkter for at det fra ledelsen i PU eller
fra andre tjenestepersoner i lederstillinger
er gitt åpning for bruk av ukonvensjonelle
maktmidler eller metoder for å få utført
oppgaven på mest mulig kostnadseffektiv
måte. Spesialenheten mente imidlertid at
utfordringene tjenestepersoner står overfor
ved gjennomføringer av uttransporter er et
moment som måtte tillegges noe vekt ved
vurderingen av om bruken av hjelm i dette
tilfellet var kvalifisert klanderverdig.
Alle de fire mistenkte viste som grunnlag for
bruken av hjelmen til at dette var en hjelm
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Politiledelsens ansvar for utvikling av metoder forts.
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arbeidsgiver hadde, og som de visste eller
la til grunn at var benyttet under tidligere
uttransporter. Også flere av vitnene som
ble avhørt i saken viste til at gjentapet
hjelm tidligere var brukt under uttransport.
Forklaringene rundt tidligere bruk var uklare,
både med hensyn til omfang, hvordan hjelmen
er tapet og brukt, og konkretisering av aktuelle
uttransporter. Spesialenheten mente at den
praksis som åpenbart hadde utviklet seg blant
tjenestepersoner i PU måtte trekke i retning av
at tjenestepersonene ikke har opptrådt grovt
uaktsomt. Alle de mistenkte beskrev bruken av
hjelm under uttransporten som forsvarlig med
hensyn til ivaretakelse av personens fysiske
helse. De har begrunnet dette med at det
dreide seg om en kampsporthjelm med god
lufting ment brukt under hard fysisk aktivitet
over lengre tid. Videre fulgte en tjenesteperson
særskilt med på personens helsetilstand
underveis. Spesialenheten kom under tvil til at
tjenestepersonene ikke hadde opptrådt grovt
uaktsomt.
Spesialenheten la til grunn at bruk av hjelm
som beskyttelsesutstyr under uttransport
av særlig utagerende personer hadde vært
nokså vanlig, uten at det var nærmere regulert
i instruks eller retningslinje. Det ble antatt at
dette var en praksis som var kjent og godtatt,
og bruken burde derfor på et tidligere tidspunkt
vært regulert. Det ble også vist til at PUs
virksomhet i løpet av få år har vokst betraktelig,
både med hensyn til antall ansatte og antall
uttransporteringer. I denne perioden hadde
det også vært et ikke ubetydelig press på
organisasjonen, blant annet med fastsettelse
av minstekrav for antall uttransporter per
måned. Det ble også forutsatt at ledelsen i PU
var kjent med at det hadde vært en økning i
antall krevende uttransporter. Det fremkom
ikke opplysninger som tilsa at spørsmål om
metodebruk, ei heller bruk av gjentapet hjelm,
var blitt løftet opp til ledelsen i PU. I stedet
hadde personell utviklet egne metoder for å
få oppdrag utført. Tilsynelatende var det først

etter at den foreliggende saken kom opp og
hjelmer med visir ble inndratt, at spørsmål om
metodebruk ble brakt opp til ledelsen.
Spesialenheten ble gjennom etterforskingen
av saken kjent med ett annet tilfelle hvor
gjentapet hjelm var tatt i bruk i forbindelse
med uttransport. Det var ikke mulig å få brakt
på det rene i hvilket omfang og hvor langt
tilbake i tid slik hjelmbruk hadde funnet sted.
Dette skyldtes blant annet manglende og/
eller utilstrekkelige rutiner for rapportering
og kontroll med bruk av metoder og
maktmidler under uttransport, og mangelfull
intern kommunikasjon om utfordringer og
oppgaveløsning.
I vurderingen av nødvendigheten av å reagere
med foretaksstraff vektla Spesialenheten
grovheten ved bruk av gjentapet hjelm, og at
bruken kunne ha vært forebygget ved bedre
retningslinjer, opplæring, kommunikasjon og
kontroll av oppgaveutførelse. Det ble også
lagt vekt på straffens preventive virkning
ved å sikre at PU sørger for rettslig grunnlag
for inngripende tvangsmiddelbruk overfor
personer som skal uttransporteres.
Spesialenheten avgjorde også i 2014 en
sak hvor ledelsens ansvar for praksis og
metodeutvikling var tema. Det fremgikk av
Spesialenhetens vedtak at det klart må være
et lederansvar å ha kjennskap til hvordan
tjenesten utføres og forsikre seg om at
tjenesteoppdrag/situasjoner som er av
en tilnærmet rutinemessig karakter gripes
an på lovlig vis. Oslo politidistrikt ble ilagt
foretaksstraff på bakgrunn av en praksis
hos ansatte i politidistriktet, hvor det ved
pågripelser av personer der det var mistanke
om oppbevaring av narkotika i munnhulen, ble
brukt batong i munnen på dem for å hindre
dem i å svelge narkotika. En nærmere omtale
av denne saken finnes i Spesialenhetens
årsrapport for 2014 side 14.
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ETTERLEVELSE AV

AVGJØRELSER
I DOMSTOLEN
Mulig straffansvar ved ikke
å etterleve avgjørelser i
domstolen.

S

aker som har reist tvil, og som i noen
tilfeller har ledet fram mot en konklusjon
om at det er opptrådt straffbart, har
særlig dreid seg om påtalejuristers opptreden i
sammenheng med at domstolen har besluttet
at personer som har vært holdt i varetekt skal
løslates.
Spesialenheten henla i juni 2019 en anmeldelse
mot en politijurist som var anmeldt av
siktedes forsvarer for ikke å ha etterkommet
lagmannsrettens kjennelse om løslatelse.
Siktede hadde vært varetektsfengslet i
ca. 5 uker begrunnet i gjentakelsesfare,
da lagmannsretten onsdag 6. desember
2017 besluttet at han skulle løslates mot
meldeplikt. Politijuristen anket samme dag
over lagmannsrettens kjennelse og begjærte
oppsettende virkning. Begjæringen om
oppsettende virkning ble ikke besvart av
lagmannsretten innen kontortidens slutt
onsdag. Politijuristen effektuerte likevel ikke
lagmannsrettens avgjørelse om løslatelse,
men valgte å holde siktede i varetekt fram
til påfølgende dag, torsdag 7. desember. Da
lagmannsretten torsdag besluttet at anken
ikke gis oppsettende virkning, besluttet
politijuristen at siktede skulle løslates og
deretter umiddelbart pågripes på nytt.

Siktede ble lørdag 9. desember framstilt for
tingretten og begjært varetektsfengslet. Det
ble i begjæringen både vist til at det forelå
fare for nye straffbare handlinger og fare for
forspillelse av bevis. Tingrettens vurdering
var at det var skjellig grunn til mistanke og at
det var kvalifisert fare for gjentakelse, men at
fengsling ville være et uforholdsmessig inngrep.
Tingretten bestemte at siktede skulle løslates.
Påtalejuristen anket over avgjørelsen og anken
ble av tingretten gitt oppsettende virkning. Da
lagmannsretten 14. desember behandlet anken,
ble siktede løslatt mot meldeplikt.
Spesialenheten mente at det ikke var rettslig
grunnlag for å holde siktede i varetekt etter at
det ved kontortidens slutt onsdag 6. desem
ber var klart at lagmannsretten ikke ville
behandle påtalemyndighetens begjæring
om oppsettende virkning. Siktede skulle
da ha vært løslatt og påtalejuristen hadde
brutt en tjenesteplikt ved ikke å løslate
siktede. Spesialenheten mente under tvil at
pliktbruddet ikke var grovt, jf. straffeloven
§ 172 jf. § 171, og henla saken etter bevisets
stilling. Spesialenheten foretok videre en
samlet vurdering av hvorvidt politijuristen
hadde opptrådt straffbart da siktede 7.
desember ble pågrepet på nytt og framstilt
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for varetektsfengsling to dager senere. I
begjæringen til retten var det, i tillegg til
straffbare forhold som siktede tidligere var
siktet for, vist til en ny siktelse omfattende
nye forhold. Etter Spesialenhetens vurdering
var ikke pågripelsen og den nye fengslingen
av siktede, en straffbar omgåelse av
lagmannsrettens beslutning om løslatelse.
Siktedes forsvarer klaget over Spesialenhetens
avgjørelse til Riksadvokaten.
Riksadvokaten var i sin vurdering av saken - i
likhet med Spesialenheten - av den oppfatning
at det var en klar feil av påtalejuristen,
ikke å løslate siktede når lagmannsretten
hadde besluttet løslatelse, og ikke gitt
påtalemyndighetens anke oppsettende
virkning innen kontortidens slutt onsdag
6. desember. Riksadvokaten påpekte i
sammenheng med dette at varetektsfengsling
er et alvorlig inngrep overfor borgerne, og at
ordningen med rettslig kontroll er en meget
viktig rettssikkerhetsgaranti.
Riksadvokaten uttalte videre:
«Det er således en selvfølge at, og av største
viktighet, at påtalemyndigheten respekterer
og innretter seg lojalt etter domstolenes
avgjørelser i fengslingsaker. Åpenbart uhjemlet
tvangsmiddelbruk vil som utgangspunkt
medføre straffansvar for grovt uaktsom
tjenestefeil, jf. HR 2017-1667 A som gjaldt
bestemmelsen i straffeloven 1902 § 325. Det
er ikke omstendigheter som tilsier en annen
vurdering i den foreliggende sak, og således
innebærer allerede unnlatelsen av å løslate
siktede om ettermiddagen 6. desember 2017 at
grensen for det straffbare er overtrådt.»
Riksadvokaten så i den videre vurderingen
av politijuristens opptreden først på
beslutningen om pågripelse 7. desember
og dernest på fengslingsbegjæringen 9.

desember. Påtalejuristen hadde begrunnet
pågripelsen med et av de straffbare forholdene
som siktede allerede var siktet for da
lagmannsretten 6. desember besluttet at han
skulle løslates. Politijuristen hadde til dette
forklart at han ikke hadde noen intensjon om
at pågripelsesbeslutningen skulle beskrive
et fullstendig grunnlag for pågripelsen, og
at han ville lage et fullstendig grunnlag i
forbindelse med begjæringen om fengsling.
Etter Riksadvokatens vurdering var ikke dette
akseptabelt i den foreliggende situasjonen,
selv om bevisforspillelsesfare ble påberopt
som en ny pågripelsesgrunn. Riksadvokaten
viste til at den aktuelle bevisforspillelsesfaren
hadde vært kjent for påtalemyndigheten da
fengslingsbegjæringen var inngitt i saken,
og at den måtte ha vært påberopt om den
skulle legges til grunn for frihetsberøvelsen.
Riksadvokaten viste videre til at pågripelsen var
et alvorlig inngrep, og at reelle begrunnelser
er nødvendig for å sikre korrekte overveielser
fra påtalemyndighetens side, og for at
forsvarer skal ha mulighet til meningsfull
imøtegåelse. Riksadvokatens vurdering var
at pågripelsesbeslutningen som ble truffet 7.
desember ikke gjorde fortsatt frihetsberøvelse
av siktede rettmessig.
Riksadvokaten vurderte ikke den nye
fengslingsbegjæringen som en straffbar
tjenestefeil. Det ble lagt til grunn at de nye
forholdene som ble påberopt som grunnlag
for fengslingen var reelle. Det ble likevel stilt
spørsmål ved hvor skjønnsomt det i den
aktuelle situasjonen var å framsette en ny
fengslingsbegjæring.
Riksadvokaten ba Spesialenheten utferdige
en vilkårsløs påtaleunnlatelse etter
straffeprosessloven § 69 mot påtalejuristen
for overtredelse av straffeloven § 172 jf. §
171. I grunnlaget ble vist til påtalejuristens
beslutning om ikke å løslate siktede

6. desember og at pågripelsen 7. desember
var begrunnet i et forhold som var omfattet
av den fengslingsbegjæringen som
lagmannsrettenallerede hadde behandlet.
Siktede hadde således vært urettmessig
frihetsberøvet fra onsdag 6. desember til
lørdag 9. desember.
Påtalejuristen har ikke erkjent straffeskyld og
har krevd at påtalemyndigheten bringer saken
inn for retten, jf. straffeprosessloven § 70.
Riksadvokaten ba i 2011 Spesialenheten
utferdige påtaleunnlatelse til en politijurist
for å ha overtrådt straffeloven (1902) §
325 nr. 1 i sammenheng med et lignende
forhold. Spesialenheten hadde her selv først
utferdighet påtaleunnlatelse for overtredelse
av straffeloven (1902) § 223. En kort omtale av
saken finnes i Spesialenhetens årsrapport for
2011 s. 25.
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STATISTIKK 2019
Registrerte meldingar

Meldarar (kjønnsfordeling)

2016

1188

2017

970

2018

1226

2019

1169

77%
23%

Kven er meldarar?

Spesialeininga sjølv

Andre (F.eks. vitner)

Politidistriktet sjølv

Fornærma v/advokat

4%
3%
10%
6%

77%

Fornærma
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Ikkje rimeleg grunn til å etterforske (del lagt bort utan etterforsking)

45%

49%

48%

50%

(2016)

(2017)

(2018)

(2019)

Spørsmålet om det skal iverksetjast etterforsking er ei skjønnsmessig
avgjerd. I følgje straffeprosesslova § 224 foretas etterforsking når
det som følgje av melding eller andre forhold er rimeleg grunn til
å undersøkje om det er straffbart forhold som blir forfølgt av det
offentlege. Ved vurderinga av om det er rimeleg grunn til å iverksetje
etterforsking, vil sentrale moment vere sannsynlege grunnar for at
det har funne stad ein eller fleire straffbare handlingar, kor alvorlege
dei eventuelle straffbare handlingane antas å vere ,- og ein konkret
sakleghetsvurdering.

Spesialeininga har ein låg terskel for å iverksetje etterforsking.
At Spesialeininga legg bort 50% av sakene utan etterforsking
skuldast mellom anna at mange meldingar gjeld fullt ut lovlege
tenestehandlingar, og at ein del meldingar er klart usaklege eller
heilt utan grunngjeving. Spesialeininga mottek også meldingar kor
meldar klart har som motiv å hindre politiet sitt arbeid i ein pågåande
etterforsking. Sjølv om saka blir lagt bort utan etterforsking, er det
som regel gjort ein del undersøkingar og det blir skrive eit skriftleg
velgrunna vedtak.

(Samandrag av alle avgjerder blir lagt ut på Spesialeiningas nettside.)

Saksbehandlingstid (dagar)
Målet til Spesialeininga er at gjennomsnittleg saksbehandlingstid ikkje skal overskride 150 dagar.

2016

183

2017

180

2018

190

2019

187
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STATISTIKK 2019
Administrative vurderingar (Sakar send politimeister/sjef for særorgan)
Nærare omtale av saker sendt til administrative vurderingar, sjå side 32-39.

54

39

45

39

(2016)

(2017)

(2018)

(2019)

saker

saker

saker

Kven er meldt/mistenkt?

Klagar til Riksadvokaten

17% av sakane blir avgjord på saksnivå, dvs. at ingen er gitt
status som mistenkt i saka.
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Riksadvokaten har i 2019 behandla 169 klagar
over Spesialeininga sine avgjerder.

Spesialeiningas avgjerd blir oppretthalde i 163
av sakene. Riksadvokaten har i ei sak, som
Spesialeininga hadde lagt bort etter provet si
stilling bedt om at det blir utferda førelegg. I
to saker som Spesialeininga hadde lagt bort
har Riksadvokaten bedt om at det blir utferda
påtaleunnlating. I to saker som var lagt bort
av Spesialeininga har Riksadvokaten beordra
etterforsking. Sakene er seinare lagt bort som
ikkje noko straffbart forhold bevist. I ei sak som
er lagt bort, som Riksadvokaten klagebehandla
både i 2017 og 2018 har fornærma på nytt
begjært bortleggingen omgjort. Riksadvokaten
har beordra ytterlegare etterforsking. Saka er
ikkje ferdig behandla.

Delen klagar utgjer 20 % av påtalegjorte saker
i 2019.
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Positive påtaleavgjerder
Positive avgjersle

Personar/foretak ilagt straffreaksjon

Behandla meldingar

1353
52

1266

(4%)

1003

55

(4%)

1218
57

41

(5%)

(4%)

29

29

(2016)
I 2019 blei det i 57 av 1218 behandla
meldingar reagert med førelegg, tiltale eller
påtaleunnlatingar (5%). Det var i alt 42
personar og eit føretak som blei ilagt ein
straffereaksjon. Sakene er nærare omtalte på
side 42-47.

(2017)

43

31

(2018)

Spesialeininga må som påtalemakt avgjere
saker i samsvar med rammer som følgjer
av lovgjeving og rettspraksis. Politiet har
gjennom lovgjevinga vide fullmakter, mellom
anna til å bruke makt for å gjennomføre
tenesteoppdrag. Både lovgjevar og

(2019)
domstolane har slått fast at politiet
skal ha eit breitt rom for feilvurderingar
før straff kjem til bruk på ei elles lovleg
tenestehandling. Straffansvar skal vurderast
ut i frå tenestepersonens si oppfatning av
situasjonen der og då.
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INTER
NASJONALT
SAMARBEID
Spesialeininga blir jamleg
invitert til å delta i ulike
internasjonale fora.

Nordisk samarbeid i 2019
I februar 2019 var Den Uafhængige
Politiklagemyndigheten i Danmark vert for
det som etter kvart har blitt eit årleg nordisk
samarbeidsmøte. Sjefen for Spesialeininga
deltok på møtet som var i Århus og som hadde
erfaringsdeling som hovudtema.
Som følgje av eit initiativ på møtet i Århus, vart
det våren 2019 satt ned ei arbeidsgruppe med
mål om å utvikle og betre samarbeidet mellom
einingar i Norden med liknande oppgåver som
Spesialeininga. Gruppa har hatt to møter, eit i
Stockholm og eit i Hamar. Gruppa skal i oktober 2020 ha klar ein rapport om arbeidet sitt.
Spesialeininga har ved fleire høve hatt kontakt
med kollegaer i Finland som har arbeida
med det som har vært omtala som Aarniosaken. Denne saka gjeld den tidligare sjefen
for narkotikapolitiet i Helsinki, Jari Aarnio,
som mellom anna er dømd for grove brot på
finsk narkotikalovgjeving. I mars 2019 kom
statsadvokatane som førte saken mot Aarnio
for retten saman med personar som hadde
delteke i etterforskinga til Spesialeininga. Dei
fortalde om sine erfaringar på ei fagsamling for
Spesialeininga sine medarbeidarar. På samlinga
deltok også personer frå Danmark og Sverige.

Europeisk samarbeid
European partners against corruption
(EPAC) og European contact-point network
against corruption (EACN) er uavhengige
organisasjonar som arbeider med å førebygge
og kjempe mot korrupsjon over landegrensene.
EPAC/EACN held årleg ein konferanse, som i
2019 vart halden i Stockholm. Spesialeininga
har gjennom fleire år vært til stades på
konferansen. Hovudtemaet for konferansen i år
var antikorrupsjonsarbeid i offentleg forvaltning
og i politiet, også behandling av varslingssaker.
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Bilde: Fra Nordisk samling i Århus
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UTRYKNINGER

2019
Når noen har blitt alvorlig
skadet eller mistet livet
som følge av politiets
eller påtalemyndighetens
tjenestehandlinger, iverk
setter Spesialenheten
etterforsking straks. Også
i andre saker vil det kunne
være viktig å komme raskt
i gang med etterforskingen.
I 2019 iverksatte Spesial
enheten umiddelbare
etterforskingstiltak i 9 saker.
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22. MARS 2019
Øst politidistrikt
Flere politipatruljer rykket ut etter melding
om at en person hadde slått en kvinne i hodet
med en øks. Da politiet kom til stedet, så de en
person som kom ut av et leilighetskompleks
med hund. Personen truet politiet med kniv
og tok deretter fram en øks før han gikk mot
politiet. Politiet anropte personen flere ganger
og ga beskjed om at han kunne bli skutt
om han ikke overga seg. Det ble også brukt
pepperspray mot personen uten at det hadde
synlig effekt. Siden personen hadde med seg
hund, kunne ikke politiet bruke sine hunder mot
ham. Det ble skutt to ganger mot personen.
Han ble truffet av det andre skuddet, som gikk
på skrå inn i ryggen. Spesialenheten la til grunn
at personen hadde vridd seg etter det første
skuddet og at dette var grunnen til at han ble
truffet skrått bakfra. Saken er henlagt som intet
straffbart forhold anses bevist.

4. APRIL 2019
Agder politidistrikt
Politiet opptok forfølgelse av en bilfører på
grunn av hans kjøreadferd. Forfølgelsen ble
avbrutt etter kort tid. Deretter kjørte bilfører
over i motgående kjørefelt og frontkolliderte
med et vogntog. Fører av personbilen omkom.
Saken er henlagt som intet straffbart forhold
anses bevist.
15. MAI 2019
Sør-Øst politidistrikt
En politipatrulje rykket ut etter melding om en
suicidal person som hadde stukket seg flere
ganger med kniv i låret. Personen hadde også
slått en person. Da politiet ankom stedet, gikk
personen mot et boligområde med en stor
stein i hånden. Politiet anropte mannen og ga
ham flere pålegg om å kaste fra seg steinen.
Personen etterkom ikke påleggene, men gikk
mot patruljen. Det ble avfyrt varselskudd, uten
at han slapp steinen. Deretter ble det avfyrt
rettede skudd. Personen ble truffet av et
skudd i høyre legg. Saken er henlagt som intet
straffbart forhold anses bevist.
18. JUNI 2019
Oslo politidistrikt
Politiet fikk melding om en trikkefører som var
truet med kniv av en person. Personen hadde
opplyst at han hadde en granat i en koffert han
hadde med seg. Politiet avfyrte et varselskudd
og et rettet skudd mot beinet til personen.
Spesialenheten har ikke truffet avgjørelse i
saken.
5. AUGUST 2019
Innlandet politidistrikt
Politiet mottok en anmodning fra AMK om
bistand til undersøkelse av person med mulige
psykiske problemer. AMK hadde mottatt opplysninger fra en nabo om at personen kunne
ha skytevåpen. Personen hadde barrikadert
seg i huset. En patrulje tok kontakt på døra og
personen stakk da en kniv ut gjennom døra. En
av tjenestepersonene ble truffet av kniven og
påført en liten rift. Det ble besluttet bevæpning og flere patruljer kom til stedet. Etter en
pågående aksjon over flere timer, ba politidistriktet om bistand fra Beredskapstroppen.
Tjenestepersoner fra Beredskapstroppen
aksjonerte mot huset om kvelden. Det ble brukt
elektrosjokkvåpen mot personen uten at dette

fungerte. To tjenestepersoner tok seg inn i
huset. Personen kom mot dem med motorsag.
Det ble avfyrt rettede skudd mot personen.
Han ble erklært død av lege på stedet. Spesial
enheten har ikke truffet avgjørelse i saken.
10. SEPTEMBER 2019
Sør-Øst politidistrikt
Politiet meldte om en alvorlig trafikkulykke.
En patruljebil hadde forsøkt å kontrollere en
bil, men den ville ikke stanse. I høy hastighet
hadde bilen kjørt i veggen i Bragernestunnelen
i Drammen og fører var alvorlig skadet.
Spesialenheten har ikke truffet avgjørelse i
saken.
22. OKTOBER 2019
Oslo politidistrikt
Politiet avfyrte en rekke skudd på åpen gate
i forbindelse med en bilforfølgelse etter at en
person hadde stjålet en ambulanse. Personen
hadde kjørt på flere sivile personer og påført
dem skade. Spesialenheten har ikke truffet
avgjørelse i saken.
11. DESEMBER 2019
Øst politidistrikt
Politiet oppsøkte en adresse etter å ha
mottatt melding om en person som drev
med selvskading. Patruljen ble truet av
personen med et balltre og noe blankt som
vedkommende holdt i hånden. Patruljen
avfyrte et varselskudd og et rettet skudd i låret
til personen. Spesialenheten har ikke truffet
avgjørelse i saken.
28. DESEMBER 2019
Vest politidistrikt
Politiet rykket ut til en hytte i en av Bergens
omegnskommuner der det var meldt om
innbrudd. En mann hadde forskanset seg i
hytta. Politiet forsøkte gjennom et lengre
tidsrom å komme i dialog med mannen.
Situasjonen eskalerte gradvis og mannen kom
til slutt med påslått motorsag mot politiet.
En polititjenesteperson avfyrte skudd mot
personen. Skuddet traff personen i foten.
Spesialenheten har ikke truffet avgjørelse i
saken.
Spesialenheten har i 2019 iverksatt rask etterforsking
også i andre saker hvor det er benyttet tvangsmidler.
Disse omtales ikke i denne oversikten.
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ADMINISTRATIVE
VURDERINGER

2019
Spesialenheten har i
2019 sendt 39 saker til
politimester eller sjef for
særorgan for administrativ
vurdering. Her gjengis noen
av sakene.

ØST POLITIDISTRIKT
Bruk av sosiale medier i tilknytning til
polititjeneste
Spesialenheten iverksatte etterforsking mot
en politihøgskolestudent for å ha benyttet
sosiale medier til å videreformidle opplysninger
om tjenesteoppdrag og politiets operative
virksomhet. Studenten erkjente å ha sendt
meldinger via sosiale medier om hendelser fra
tjenesten. Han hadde blant annet på en fest
vist frem et bilde han hadde tatt på et åsted
av en person som var skadet etter knivstikking,
han hadde sendt en Snapchat-melding til en
blogger med truende innhold, sendt Snapchatmelding til en medstudent med bilde av
avisartikkel om en bombetrussel og teksten
«nå skal vi ut og ta han» og Snapchat-melding
til en medstudent fra et trafikkoppdrag han
var på.
Spesialenheten fant det ikke bevist
utover rimelig tvil at studenten hadde gitt
opplysninger gjennom sosiale medier som var
egnet til å identifisere personer eller kjøretøy
som hadde vært i befatning med politiet.
Sending av meldingene ble vurdert å være
brudd på en tjenesteplikt, men ikke å innebære
grovt brudd. Saken ble henlagt på grunn av
bevisets stilling.

Spesialenheten mente at studentens bruk av
sosiale medier ga grunn til å stille spørsmål ved
hans forståelse av sin rolle som politiansatt og
regelverk som følger stillingen.
Saken ble sendt rektor ved Politihøgskolen og
politidistriktet til administrativ vurdering.
ØST POLITIDISTRIKT
Kroppskrenkelse mot mindreårig
En mindreårig anmeldte politiet for maktbruk.
Vedkommende var på tidspunktet for
hendelsen 16 år. To tjenestepersoner var
hjemme hos gutten på uanmeldt besøk
fordi han ikke hadde møtt til urinprøver slik
ruskontrakten tilsa. Politiet hadde anledning
til å komme uanmeldt for å ta urinprøve.
Urinprøven var positiv, og gutten skulle bli med
til politistasjonen for avhør. Han nektet å gi
fra seg to mobiltelefoner han holdt i hånden.
Politiet ønsket å gå gjennom telefonene for
å undersøke om det var opplysninger der
som kunne være bevis. Gutten kastet begge
telefonene i gulvet slik at de knuste. Han ble
oppfattet som aggressiv, og ble lagt i gulvet og
påsatt håndjern. Spesialenheten la til grunn at
han hadde på håndjernene i ca. 10 minutter.
Håndjernene ble tatt av forut for avhøret på
politistasjonen.

33

Spesialenheten uttalte at politiet skal være
tilbakeholdne med å bruke håndjern på
mindreårige. Spesialenheten fant imidlertid
ikke at tjenestepersonene hadde opptrådt
straffbart. Det ble vurdert som nødvendig å ha
på håndjern under transporten. Også guttens
mor støttet politiets vurdering. Det var videre
ikke holdepunkter for at selve nedleggelsen av
gutten gikk utover det som var nødvendig og
forholdsmessig i situasjonen.
Det var ikke bevismessige holdepunkter for at
politiet hadde opptrådt straffbart.
Politiet ransaket også gutten, men det ble
ikke skrevet rapport eller på annen måte sikret
notoritet om ransakingen. Spesialenheten
mente dette var meget uheldig, men ikke
så klanderverdig at det ga grunnlag for
straffansvar.
Saken ble sendt til administrativ vurdering i
politidistriktet i erfarings- og læringsøyemed
på grunn av manglende notoritet om
ransakingen.
ØST POLITIDISTRIKT
Unnlatelse av å oversende
besøksforbud til retten
En mann anmeldte en politiadvokat for
ikke å ha sendt besøksforbud til tingretten
for behandling. Mannen var ilagt flere
besøksforbud mot sin tidligere samboer og
deres felles datter.
Gjennomgang av saksdokumentene ga
grunn til å tro at tre av besøksforbudene
ikke var sendt til retten for behandling. Etter
Spesialenhetens mening var dette kritikkverdig.
Spesialenheten iverksatte imidlertid ikke
etterforsking for å avklare nærmere hva
som var årsaken til at besøksforbudene ikke
ble oversendt retten i tråd med gjeldende
regelverk. Det ble ved vurderingen lagt
vekt på at det ikke fremsto sannsynlig at
forholdet vil kunne medføre straffansvar for

påtaleansvarlig eller andre ansatte i politiet
eller påtalemyndigheten. Det fremsto å være
mangelfulle rutiner og forglemmelser, og
ikke grunn til å tro at påtaleansvarlig hadde
opptrådt kvalifisert klanderverdig eller med
forsett unnlatt å oversende besøksforbudene
til tingretten.
Saken ble sendt til administrativ vurdering i
politidistriktet for gjennomgang av rutinene for
oppfølging av besøksforbud.
INNLANDET POLITIDISTRIKT
Brudd på våpenlovgivning mv.
En tjenesteperson ble av politidistriktet
anmeldt for brudd på taushetsplikt. Det var
mistanke om at han hadde gitt opplysninger
til en kvinne om planlagte ransakinger og
aksjoner mot henne, og at han hadde gitt
opplysninger til en annen person om en
straffesak mot vedkommende, og opplyst
hva han burde forklare i avhør. Det var
også mistanke om at tjenestepersonen
hadde opptrådt straffbart i forbindelse med
håndtering av våpen som var levert inn til
lensmannskontoret han jobbet ved.

kjennelse om løslatelse av personen mot
meldeplikt til politiet. Politiadvokaten anket
kjennelsen til Høyesterett samme dag noe
før kontortidens slutt og ba om at anken ble
gitt oppsettende virkning. Lagmannsretten
behandlet ikke begjæringen om oppsettende
virkning samme dag. Advokaten til vedkom
mende mente da at han måtte løslates og at
det ikke var hjemmel for å holde ham i arrest
inntil lagmannsretten fikk behandlet politiets
begjæring påfølgende dag. Politiadvokaten
nektet å løslate personen før lagmannsretten
hadde tatt stilling til begjæringen. Da
begjæringen om oppsettende virkning ble
avslått av lagmannsretten dagen etter, ble
personen løslatt kl. 11.00. Politiadvokaten
mente imidlertid at etterforskingen ga grunnlag
for mistanke om at personen hadde begått
flere straffbare forhold, og pågrep ham på nytt.
Han ble noe senere fremstilt for fengsling for
tingretten, og politiet mente det både forelå
gjentakelsesfare og bevisforspillelsesfare.
Tingretten fant at det var skjellig grunn til
mistanke også for det nye forholdet i siktelsen.
Tingretten konkluderte likevel med at personen
måtte løslates da videre varetektsfengsling ville

Spesialenheten ila tjenestepersonen et
forelegg på kr. 25.000,- for brudd på
taushetsplikt ved at han hadde sendt
tekstmelding til en person om at en annen
navngitt person ikke hadde førerkort.
Forelegget omfattet også grovt brudd på
tjenesteplikt ved at han hadde unnlatt å
behandle innleverte skytevåpen i henhold
til gjeldende retningslinjer for dette og søk i
politiets registre uten tjenestemessig behov.
Saken ble sendt politimesteren til administrativ
vurdering i læringsøyemed.
SØR-VEST POLITIDISTRIKT
Manglende løslatelse etter rettslig
kjennelse om løslatelse
En person anmeldte en politiadvokat for
tjenestefeil. Lagmannsretten hadde avsagt

være uforholdsmessig. Politiadvokaten påanket
løslatelsen og tingretten gav anken oppsettende
virkning. Lagmannsretten fant også at det forelå
skjellig grunn til mistanke for det nye forholdet
som var tatt med i siktelsen, men fant også at
videre fengsling av personen frem til berammet
hovedforhandling ville være uforholdsmessig.
Han ble deretter løslatt mot meldeplikt.

Spesialenheten mente at politiadvokaten ikke
hadde hatt hjemmel i straffeprosessloven
§ 382 første ledd til å holde personen i
varetekt etter at han var besluttet løslatt av
lagmannsretten. Det var ikke tilstrekkelig at
politiadvokaten hadde begjært oppsettende
virkning og at begjæringen hadde blitt levert
til lagmannsretten før kontortidens slutt.
Politiadvokaten skulle ha løslatt personen, og
unnlatelsen av å gjøre dette innebar brudd på
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en tjenesteplikt. Det var imidlertid bevismessig
tvil om forholdet var tilstrekkelig grovt til at det
kunne belegges med straff. Politiadvokaten
hadde trodd at det var grunnlag for å holde
personen i varetekt og det var ikke en grov
uaktsom opptreden å ha misforstått en noe
uklar straffeprosessuell bestemmelse.
Spesialenheten vurderte deretter lovligheten
av den etterfølgende pågripelsen av personen.
Spesialenheten kom til at det ikke var
skjedd noe som nådde opp til terskelen for
straffbarhet. Det ble vist til at politiadvokaten
hadde kompetanse til å pågripe vedkommende
og at politiet mente han kunne mistenkes for
å ha begått ett nytt forhold. Han ble dessuten
fremstilt for retten for fengsling, og tingretten
og lagmannsretten fant at det var skjellig grunn
til mistanke for det nye forholdet.
Saken ble sendt politimesteren til
administrativ vurdering. Spesialenheten
viste til at Riksadvokaten i tidligere
avgjørelser har forutsatt at politimesteren
og statsadvokaten sørger for å gi veiledning
om hvordan påtalejuristene skal forholde
seg dersom de ønsker å anke over
løslatelseskjennelser og be om oppsettende
virkning. Riksadvokaten har også ment at det
er hensiktsmessig å ta spørsmålet opp med
lagmannsretten. Spesialenheten mente at
dette også burde gjøres i foreliggende sak.
SØR-ØST POLITIDISTRIKT
Søk med narkotikahund etter anmodning
fra privat aktør
En person anmeldte tjenestepersoner i politiet
for brudd på taushetsplikt og tjenestefeil
etter at politiet søkte med narkotikahund på
hans arbeidsplass. Politiet hadde foretatt
søk i garderobeanlegget til de ansatte og
narkotikahunden hadde markert på et par sko
som angivelig tilhørte denne personen.
Spesialenheten la til grunn at en
tjenesteperson hadde inngått avtale med
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den aktuelle bedriften om å kunne søke med
narkotikahund ved tre anledninger. Søkene
ble fra politiets side ansett som trening av
hunden i nye omgivelser. Bedriftens formål
med avtalen var at aktuelle deler av området
og lokaler systematisk ble gjennomgått for
å klarlegge om det i lokalene var spor etter
narkotika. Dette var knyttet til generelt
sikkerhetsbehov på arbeidsstedet og
opplysninger om mulig misbruk blant et
begrenset antall ansatte. Bedriften var åpne
overfor tjenestepersonen om hva som var
deres ønske og formål med politiets bistand,
nemlig å sikre at det ikke ble oppbevart
narkotika på området og avdekke eventuelle
ansatte med rusproblemer.
Spesialenheten mente at tjenestepersonen
med samtykke fra ledelsen både kunne trene
og søke etter narkotika på bedriftens område.
Saken ville stilt seg annerledes dersom søkene
var personrettet. Etterforskingen ga ingen
bevismessige holdepunkter for at det fra
politiets side ble gjennomført målrettede søk
med narkotikahunden opp mot de personene
bedriften hadde opplysninger om. Det var
imidlertid slik at tjenestepersonen var kjent
med at de under besøkene ble ledet inn i
områder som det var av særlig interesse
for bedriften å få undersøkt, herunder på
kontorer og ved garderobeskap som kunne
knyttes til enkeltpersoner. Det ble også lagt
til grunn at enkelte personlige skap ble åpnet.
Handlingene grenset derfor opp mot hva
som måtte karakteriseres som en ransaking i
straffeprosesslovens forstand, hvor det er krav
om skjellig grunn til mistanke og beslutning fra
kompetent myndighet, jf. straffeprosessloven
§ 192 og § 197.
Spesialenheten mente at tjenestepersonen
ikke kunne klandres for bedriftens videre bruk
av opplysninger fra søkene, heller ikke at
hundens atferd ble tolket som markeringer
og således brukt videre av ledelsen som bevis
på befatning med narkotika. Det vises til at

tjenestepersonen som søkte med hunden
ga klart uttrykk for at hunden ikke på noe
tidspunkt markerte på en måte som var
interessant for politiet, og at han da hunden
kunne se ut til å markere, tilkjennega at det
var mange feilmarginer. Det var dermed ikke
bevismessig grunnlag for at tjenestepersonen
begikk taushetspliktsbrudd overfor bedriften.
Saken ble henlagt etter bevisets stilling.
Saken reiste flere problemstillinger knyttet
til trening og søk med politiets hunder på
bakgrunn av anmodning fra privat aktør. Saken
ble sendt til politimesteren for administrativ
vurdering i læringsøyemed.
NORDLAND POLITIDISTRIKT
Funn av narkotika blant materiell sendt
forsvaret til destruksjon
Politidistriktet opprettet anmeldelse etter
at en ansatt i forsvaret kontaktet politiet og
opplyste at det sannsynligvis lå narkotika blant
materiell forsvaret hadde mottatt fra politiet
for destruksjon.
Spesialenhetens undersøkelser viste at
forsvaret og politiet ikke hadde rutiner for
innkvittering og utkvittering av materiale
politiet overleverte forsvaret for destruksjon.
Det forelå derfor ikke opplysninger om hvem
som hadde overlevert det aktuelle materialet
til forsvaret.

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Manglende informasjon om rettigheter i
avhør
En person anmeldte politiet for å ha blitt
stanset og satt i arrest selv om det ikke var
mistanke om at han hadde gjort noe straffbart.
I arresten hadde politiet tatt avstryk av
fingrene hans og tatt underbuksen hans. Han
ble avhørt som vitne og ble da ikke gjort kjent
med sine rettigheter.
Spesialenheten fant ikke bevismessige
holdepunkter for at ansatte i politiet hadde
opptrådt straffbart. Politiet ble tilkalt fordi
en kvinne ble funnet liggende i vegen. På
sykehuset opplyste hun å ha blitt voldtatt
i et klubblokale like ved der hun ble funnet.
Noen timer senere stanset politiet en bil ved
åstedet og som kunne knyttes til aktuelle
klubb. To av personene ble besluttet pågrepet
av påtalejuristen, mens en person ble anholdt
og satt i arrest. Ifølge politiloven § 8 kan
politiet anholde personer i inntil 4 timer når
de påtreffes i nærheten av åstedet hvor det
«antas å ha skjedd en forbrytelse umiddelbart
forut». Spesialenheten mente at anholdelsen
i tid hadde skjedd for lenge etter at den
angivelige voldtekten hadde funnet sted, men
at forholdet ikke var så alvorlig at det var å
anse som en grov tjenestefeil.
I medhold av straffeprosessloven § 195
tredje ledd kan politiet ransake «andre

Spesialenheten hadde ikke grunnlag for å
undersøke saken videre fordi verken forsvaret
eller politiet hadde opplysninger som kunne
oppklare saken. Saken er henlagt på grunn av
manglende opplysninger om gjerningsperson.

enn mistenkte» såfremt det angivelig
har skjedd en meget alvorlig forbrytelse
og det foreligger «særlige grunner».
Spesialenheten mente at dette var tilfelle
i foreliggende situasjon og at politijuristen
således hadde anledning til å beslutte

Saken er sendt til administrativ gjennomgang
i politidistriktet fordi politiet ikke hadde rutiner
for å sikre notoritet om hvem som besluttet
destruksjon, hva som skulle destrueres,
hvem som hadde overlevert materialet til
forsvaret og hvem i forsvaret som har mottatt
materialet.

dette, og sikre biologisk materiale og ta
beslag i underbuksen. Beslutningene ble
truffet muntlig, og ikke nedtegnet skriftlig i
henhold til straffeprosessloven § 197 tredje
ledd. Spesialenheten mente dette innebar
en tjenestefeil, men mente at bruddet
ikke var grovt. Forholdet syntes å skyldes
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en misforståelse eller forglemmelse av
avtroppende og/eller påtroppende påtalejurist.

Etterforskingen viste at personen
innledningsvis i avhøret ikke hadde blitt gjort
kjent med sine rettigheter som vitne. Han var
imidlertid gjort kjent med det på et senere
tidspunkt og hadde sagt at det var «ok». Det
var ikke nødvendig for ham å endre på noe av
det han allerede hadde forklart. Spesialenheten
mente at dette var kritikkverdig av politiet,
men at forholdet ikke var så alvorlig at det
var å anse som en grov tjenestefeil. Saken ble
henlagt etter bevisets stilling.
Saken er sendt til administrativ vurdering i
politidistriktet i læringsøyemed fordi det ble
avdekket kritikkverdig opptreden av ansatte i
politiet.
OSLO POLITIDISTRIKT
Manglende notoritet ved bruk av tegn og
symptomtest og ransaking
En kvinne anmeldte to tjenestepersoner for å
ha brukt ulovlig makt mot henne og for ulovlig
å ha ransaket henne.
Spesialenheten la til grunn at kvinnen nektet
å opplyse personalia og å fremvise ID selv om
tjenestepersonene gjentatte ganger ba om
dette. Hun strittet imot og forsøkte å u
 nndra
seg en lovlig kontroll. Tjenestepersonene
hadde lovlig adgang til å bruke makt for å
holde henne tilbake. Tjenestepersonene
mistenkte at kvinnen hadde brukt narkotika/
hadde n
 arkotika på seg, og de ønsket å
ransake henne. Hun samarbeidet ikke, og
det er beskrevet at situasjonen eskalerte
i garderoben slik at hun måtte legges mot
benken og påsettes håndjern.
Spesialenheten fant det ikke bevist at
tjenestepersonenes bruk av makt gikk utover
det som var nødvendig og forholdsmessig i
situasjonen. Bruken av makt var foranlediget
av kvinnens egen opptreden.

Tjenestepersonene forklarte at kvinnen ble tatt
med inn i garderoben fordi de ønsket å visitere
henne for å se om hun hadde legitimasjon på
seg. Tjenestepersonene kunne lovlig visitere
henne for å se om hun hadde legitimasjon
med seg. Hennes opptreden ga også grunnlag
for mistanke om bruk av narkotika. Ved tegnog symptomtesten ble det ikke funnet tegn
til narkotikabruk, men de var likevel i tvil på
grunn av hasjlukten. Spesialenheten fant ikke
holdepunkter for at tjenestepersonene hadde
opptrådt straffbart ved å benytte tegn- og
symptomtest på kvinnen for å undersøke om
hun var påvirket av narkotika.

vanskelig å holde kontroll med om materielle
og personelle vilkår for ransaking har vært
oppfylt.

Det var noe uklart for Spesialenheten
om tjenestepersonenes mistanke mot
henne endret seg til å omhandle mulig
besittelse av narkotika, og at de som følge
av dette mente at vilkårene for ransaking
var oppfylt. Spesialenheten oppfattet det
uansett slik at mistanken gjaldt besittelse
og/eller bruk av narkotika som omfattes
av legemiddelloven § 24. Mistanke for
overtredelse av legemiddelloven § 24 gir
ikke tjenestepersonene kompetanse til å
ransake uten beslutning fra påtalejurist.
Spesialenheten oppfattet det også slik at det
var påtalejurister til stede på festivalen, og
at det var anledning til å rette spørsmål om
ransaking til juristen.

En tjenesteperson som var til stede
under trafikkontrollen mente det ikke var
holdepunkter for anklagene, og at vilkårene for
ransaking hadde vært til stede. Spesialenheten
fant ikke bevismessige holdepunkter for at den
aktuelle tjenestepersonen hadde opptrådt
straffbart.

Spesialenheten mente tjenestepersonene ikke
selv hadde kompetanse til å ransake kvinnen.
Overtredelse av straffeprosessloven innebærer
ikke automatisk at det er begått en straffbar
tjenestefeil, og Spesialenheten fant det ikke
bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonene
hadde begått en grov tjenestefeil.
Tjenestepersonene opprettet verken
negativ anmeldelse eller skrev rapport
om ransaking uten funn. Spesialenheten
uttalte at manglende notoritet er uheldig
og at unnlatelse av å skrive rapport gjør det

Saken ble sendt til administrativ gjennomgang i
politidistriktet knyttet til notoritet om bruken av
«tegn og symptomer», herunder notoritet om
resultatet av de ulike leseøvelsene.
NORDLAND POLITIDISTRIKT
Manglende notoritet etter ransaking
En tjenesteperson ble anmeldt for å ha
gjennomført ulovlige ransakinger under
trafikkontroll. Anmeldelsen var anonym.

Saken er henlagt etter straffeloven § 172 som
intet straffbart forhold anses bevist. Saken
ble sendt til politimesteren for administrativ
vurdering fordi det ikke var skrevet rapport
etter ransakingene
ØST POLITIDISTRIKT
Søk i politiets registre – uklare fullmakter
og arbeidsoppgaver
Politidistriktet orienterte om at en ansatt kunne
ha søkt i politiets registre uten tjenestemessig
behov og gitt informasjon undergitt taushets
plikt til andre.
Spesialenheten fant ikke bevismessige
holdepunkter for at den ansatte i politiet hadde
opptrådt straffbart. Det var ingen vitner som
kunne konkretisere dette. Tjenestepersonen,
som jobbet ved ordensseksjonen, hadde et
visst behov for å søke i politiets registre for
å holde seg orientert om kriminelle personer
i distriktet. Saken er henlagt på grunn av
bevisets stilling.
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Administrative vurderinger forts.

Det ble vist til at Spesialenheten tidligere har
behandlet en anmeldelse mot den samme
ansatte for brudd på taushetsplikt, og at
politidistriktet i denne saken ble bedt om å
foreta en administrativ vurdering med henblikk
på mulig erfaringslæring. Det ble lagt til
grunn at politidistriktet ikke hadde fulgt opp
denne saken. Spesialenheten viste til at det
fremsto noe uklart hvilke arbeidsoppgaver
og fullmakter den ansatte hadde i sitt arbeid,
og i hvilket omfang han fra overordnede
ledes og kontrolleres i sin oppgaveløsning.
Politidistriktet ble derfor på nytt bedt om å
vurdere saken administrativt.
AGDER POLITIDISTRIKT
Manglende dokumentføring av
innsynsbegjæringer
En person anmeldte politiet for å ha utlevert
et avhør av ham til pressen. Han viste
også til at politiet ikke ville gi ham innsyn i
straffesaksdokumentene i saken, og at politiet
ikke etterkom hans anmodning om å kontakte
pressen for å få korrigert opplysningene i de
utleverte dokumentene.
Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet
hadde gitt pressen innsyn i straffesaken mot
personen. Korrespondanse vedrørende dette
var imidlertid ikke ført i straffesaken, og kunne
ikke gjenfinnes av politidistriktet. Det var uklart
hvilke hensyn som ble vurdert og vektlagt
da pressen ble innvilget innsyn. Ettersom
regelverket åpner for at slikt innsyn gis, mente
Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at
det skjønn som ble utøvd var så mangelfullt at
det kunne lede til straffansvar for involverte
tjenestepersoner.
Det syntes som om politiet ikke hadde
besvart personens begjæring om
innsyn i dokumentene. Selv om det var
holdepunkter for kritikkverdig håndtering
av innsynsbegjæringen, var det etter
Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at
det var opptrådt straffbart i tilknytning til dette.

Saken ble oversendt til politidistriktet for
administrativ vurdering av rutiner for å
sikre at korrespondanse knyttet til konkrete
straffesaker blir ført og arkivert på riktig måte.
VEST POLITIDISTRIKT
Unnlatelse av å rapportere om
maktanvendelse – slag mot ansikt
Politidistriktet meldte om en hendelse der
en tjenesteperson hadde slått og skadet en
person.
Tjenestepersonen hadde selv skrevet
om hendelsen i anmeldelsen mot
personen. Politidistriktet opplyste
at en rekke tjenestepersoner trolig
kjente til hendelsen, og at ingen hadde
overholdt rapporteringsplikten utover det
tjenestepersonen hadde beskrevet.
Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonen
slo en mann i ansiktet slik at han måtte sy
tre sting. Mannen hadde først slått mot
tjenestepersonens ansikt, men ikke truffet.
Tjenestepersonen forklarte at slaget kom som
en refleks på mannens slag.
Spesialenheten viste til dom i Borgarting
lagmannsrett (LB-2014-173919), der en
polititjenesteperson ble frifunnet for å ha
slått en person i hodet. Lagmannsretten kom
til at slaget var en reflekshandling og derfor
ikke forsettlig. Spesialenheten var etter dette
i tvil om det kunne føres tilstrekkelig bevis i
retten for tjenestepersonens straffeskyld. Det
ble vist til at Riksadvokaten har gitt instruks
om beviskravet for å utferdige tiltale, der
det fremgår at påtalemyndigheten må være
overbevist om siktedes straffeskyld og av den
oppfatning at straffeskylden kan bevises i
retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten
skal legge samme bevisterskel til grunn som
den domstolene anvender for å avsi fellende
dom, og at det stilles et tilleggskrav til
mulighetene for å føre bevis i retten. Saken ble
henlagt på grunn av bevisets stilling.

Saken ble sendt til politimesteren for
administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen
§ 34-7 annet ledd. Politimesteren ble bedt
om å vurdere gjennomgang av rutiner for
rapportering.
INNLANDET POLITIDISTRIKT
Opptreden overfor ungdom
En person anmeldte en tjenesteperson for
unødvendig bruk av makt mot hennes sønn.
Sønnen var blitt pågrepet for å ha stukket av
fra politiet på scooter, og hadde etter dette en
samtale med tjenestepersonen sammen med
moren.
Mor og sønn mente at tjenestepersonen
under samtalen med vilje hadde slått en
kulepenn mot et sår sønnen hadde på kneet.
Tjenestepersonen avviste at han gjorde det
med vilje, men mente at han kunne ha «dultet
borti» kneet da han tok opp kulepennen og
pekte på såret. Mor og sønn forklarte også at
tjenestepersonen demonstrerte et slag med
knyttet neve mot ansiktet til sønnen og stanset
10-15 cm fra ansiktet. Tjenestepersonen
forklarte at han slo ut med armene som i en
bevegelse en ville gjort om noen sa «hands
up». Han mente avstanden mellom ham og
sønnen var på 1-1,5 meter. Poenget hans var å
forklare at en situasjon kan forandre seg raskt
fra å være rolig til at det plutselig eksploderer.
Han avviste at han hadde knyttet neve.
Spesialenheten mente det ikke kunne bevises
utover rimelig tvil at tjenestepersonen
forsettlig slo sønnen i skrubbsåret på kneet
med k ulepennen. Det fremsto som om
samtalen mellom tjenestepersonen og moren
låste seg. S
 pesialenheten bemerket at politiet
må være forberedt på, og må kunne håndtere,
uten å la seg provosere eller hisse seg opp,
en mor som stiller kritiske spørsmål til politiets
tjenestehandlinger og eventuelt også går i
forsvar for sin sønn og varsler en anmeldelse.
Samtalen gikk i stå, og sett i ettertid burde
tjenestepersonen ha avsluttet samtalen på et
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t idligere tidspunkt. Spesialenhetens vurdering
var at tjenestepersonen hadde opptrådt
kritikkverdig, men ikke at hans opptreden var
et grovt og straffbart brudd på en tjenesteplikt.
Saken ble henlagt som intet straffbart forhold
anses bevist.
Saken er sendt til administrativ vurdering i
politidistriktet. Spesialenheten viste til at saken
var egnet for erfaringslæring, særlig med
henblikk på viktigheten av at politiet i møte
med ungdom og foreldre opptrer saklig, med ro
og beherskelse, og på et vis som er egnet til å
fremme tillit til etaten.
SØR-ØST POLITIDISTRIKT
Ulovlig oppbevaring av våpen,
ammunisjon mv.
Spesialenheten iverksatte etterforsking mot
en tjenesteperson etter at politidistriktet
oversendte anmeldelse av ham for ulovlig
befatning med to pistoler, og ulovlig
oppbevaring av ammunisjon. Spesialenheten
opprettet i tillegg sak om grovt brudd på
en tjenesteplikt for den ene pistolen og
en rifle. Det ble videre funnet et uoppgjort
narkotikabeslag fra en avgjort straffesak
fra 2012 på tjenestepersonens kontor og
Spesialenheten opprettet straffesak for brudd
på tjenesteplikt for dette.
Spesialenheten ila tjenestepersonen et
forelegg på kr. 25.000,- for overtredelsene.
Saken knyttet til riflen ble henlagt som intet
straffbart forhold anses bevist.
Saken ble sendt til politimesteren for
administrativ vurdering i personalsporet
og for forvaltningsmessig oppfølging av
tjenestepersonen som våpensamler.
SØR-ØST POLITIDISTRIKT
Mangelfull behandling av våpen og
våpendeler
Spesialenheten etterforsket om flere
våpen og våpendeler som var på et

lensmannskontor hadde vært undergitt
korrekt behandling.
Det ble avdekket mangelfull oppfølging og
behandling av flere våpen og våpendeler
som ble oppbevart på et lensmannskontor.
Mange våpen skulle vært destruert for flere
år siden, og det skulle vært avgjort på et
tidligere tidspunkt om våpen fra dødsbo
skulle destrueres eller overtas av arvinger.
Mangelfull oppfølging og kontroll hadde også
gitt grunnlag for feilføringer i våpenregisteret.
Det ble videre avdekket at fem rifler ikke ble
oppbevart i henhold til lov og forskrift.
Det var ikke bevismessige holdepunkter for
at ansatte i politiet eller politidistriktet som
foretak hadde opptrådt straffbart. Siden det
forelå bevistvil i saken ble den henlagt etter
bevisets stilling.
På bakgrunn av flere sterkt kritikkverdige
forhold ved våpenbehandlingen på lensmanns
kontoret, og fordi saken også ble vurdert
opp mot Sør-Øst politidistrikt som foretak,
ble saken oversendt politimester og
Politidirektoratet for administrativ vurdering.
TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Ulovlig ransaking
En person anmeldte politiet for å ha stanset
henne i bil og for å ha ransaket henne og bilen.
Politiet tok også alkoholtest og spyttest.
Spesialenheten viste til at det følger av
vegtrafikkloven § 10 første ledd at politiet kan
stanse fører av kjøretøy for kontroll. Politiet
har vid stansingshjemmel. Det er ikke krav
om mistanke om straffbart forhold for at
politiet kan stanse vedkommende. Politiet
kan ta alkoholtest (foreløpig blåseprøve)
og spyttbasert foreløpig hurtigtest av
føreren, i forbindelse med trafikkontrollen.
Tjenestepersonene hadde anledning til å stanse
anmelder og å gjennomføre test av henne for å
avdekke mulig ruskjøring.

Politiet forklarte at anmelder, passasjeren og
bilen ble ransaket på «friske spor». Ut fra be
skrivelsen av hendelsen og mistankegrunnlaget
tvilte Spesialenheten på at t jenestepersonene
selv hadde kompetanse til å beslutte ran
saking. Spesialenheten kunne ikke se at det var
forhold, slik som bevisforspillelsesfare, t idsnød
eller annet, som hindret t jenestepersonene
å kontakte jourhavende jurist for å be om
ransakingsbeslutning.
Straffeprosesslovens regler om personell
kompetanse til å beslutte bruk av tvangsmidler
er vesentlige rettssikkerhetsgarantier,
og unntakshjemlene må derfor tolkes
snevert. Brudd på straffeprosesslovens
bestemmelser innebærer imidlertid ikke at
det direkte må legges til grunn at handlingen
(her ransakingen) ledet til straffansvar.
Spesialenheten fant det ikke b
 evist utover
rimelig tvil at tjenestepersonene, ved selv å
beslutte ransaking, hadde opptrådt straffbart.
Saken er henlagt som intet straffbart forhold
anses bevist.
Spesialenheten viste til at det skal skrives
rapport etter ransaking. Dette gjelder selv om
det ikke ble gjort funn. Hensynet bak regelen
er å sikre tilstrekkelig notoritet. Det var ikke
skrevet rapport, og saken ble derfor sendt til
politimesteren for administrativ vurdering.
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GJØVIK TINGRETT OG EIDSIVATING
LAGMANNSRETT
En tjenesteperson ble 27. september 2018
tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang
ved misbruk av stilling, jf. straffeloven (1902)
§ 193, påvirkning av aktør i rettsvesenet, jf.
straffeloven § 157, to tilfeller av underslag, jf.
straffeloven § 324, tjenestefeil, jf. straffeloven
§ 171, grovt tyveri, jf. straffeloven § 322,
oppbevaring av narkotika, jf. straffeloven
231 første ledd, besittelse og bruk av
narkotika, jf. legemiddelloven, to tilfeller av
identitetskrenkelse, jf. straffeloven § 202 og
oppbevaring av springkniv, jf. våpenloven §§
33, jf. 31, jf. våpenforskriften § 9.

Spesialenheten mente at tjenestepersonen
hadde bistått en kvinne med å skrive
merknader til forhåndsvarsel om tilbakekall
av førerrett, og at de deretter hadde
seksuell omgang. Han var også tiltalt for
å ha bekreftet i brev til politidistriktet at
kvinnen ved tre anledninger hadde avgitt
negativ urinprøve, til tross for at han ikke
visste om prøveresultatene var negative.

Tjenestepersonen jobbet som etterforsker,
narkotikaansvarlig og informantveileder, og
han var tiltalt for ved flere anledninger å ha
hatt samleie med en kvinne samtidig som
han mottok opplysninger fra henne om et
narkotikamiljø. Tiltalen gjaldt også blant annet
at han ved flere anledninger oppsøkte denne
kvinnen og ba henne endre sin forklaring
til Spesialenheten om deres seksuelle
relasjon, at han hadde tatt narkotisk stoff fra
beslagsrom på politistasjonen, oppbevart
narkotika og dopingmidler på sitt kontor
og opprettet telefonabonnementer i andre
personers navn og disponert disse som sine
egne.

Spesialenheten anket dommen. Ved
Hålogaland lagmannsretts dom 24. oktober
2019 ble tjenestepersonen under dissens
dømt for overtredelse av straffeloven §
295. Straffen ble for begge forhold satt
til ubetinget fengsel i åtte måneder og
fornærmede ble tilkjent oppreisning på kr.
60 000. Dommen er rettskraftig.

Tjenestepersonen ble ved Gjøvik tingretts
dom 28. mars 2019 frifunnet for oppbevaring
av narkotika, ett tilfelle av besittelse av
narkotika og identitetskrenkelser. Han ble
dømt for de øvrige forholdene i tiltalen til
ubetinget fengsel i ett år og ni måneder.
Tjenestepersonen anket dommen. Ved
Eidsivating lagmannsretts dom av 2.
desember 2019 ble han dømt til fengsel i ett
år og ni måneder, samt til å betale oppreisning
til fornærmede. Tjenestepersonen har anket
dommen til Høyesterett.
RANA TINGRETT OG HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT
En tjenesteperson ble 30. oktober 2018 tiltalt
for å ha skaffet seg seksuell omgang ved
misbruk av stilling, jf. straffeloven § 295 og for
å ha gitt uriktig erklæring som var bestemt til å
brukes som bevis, jf. straffeloven § 365.

Tjenestepersonen ble ved Rana tingretts
dom 2. april 2019 frifunnet under dissens
for overtredelse av straffeloven § 295. Han
ble dømt for overtredelse av straffeloven §
365 til ubetinget fengsel i 20 dager.

LOFOTEN TINGRETT
En tjenesteperson ble siktet for
promillekjøring, jf. vegtrafikkloven
§ 31 første ledd, jf. § 22 første ledd.
Tjenestepersonen hadde kjørt bil fra sitt
hjem til arbeidsplassen med en promille på
0,86.
Tjenestepersonen tilsto forholdet og saken
ble avgjort ved tilståelsesdom. Han ble
dømt til betinget fengsel i 18 dager, bot på
kr. 50 000 og tap av førerrett i 19 måneder.
Dommen er rettskraftig.
SUNNHORDLAND TINGRETT
En tjenesteperson ble siktet for to tilfeller
av promillekjøring, jf. vegtrafikkloven § 31
første ledd, jf. § 22 første ledd. Tjeneste
personen hadde kjørt bil fra sitt hjem til
arbeidsplassen med en promille på 1,07, og
deretter fra arbeidsplassen og en strekning
på ca. 1 km med en promille på 0,89.
Tjenestepersonen tilsto forholdet og saken
ble avgjort ved tilståelsesdom. Han ble
dømt til betinget fengsel i 24 dager, bot på
kr. 55 000 og tap av førerrett i 20 måneder.
Dommen er rettskraftig.

BORGARTING LAGMANNSRETT
En pensjonert polititjenesteperson ble
6. februar 2016 etter ordre fra Riksadvokaten
tiltalt for medvirkning til innførsel eller
forsøk på innførsel av et meget betydelig
kvantum narkotika, jf. straffeloven (1902)
§ 162 første ledd, jf. tredje ledd, jf. femte
ledd. Etter Riksadvokatens ordre ble
polititjenestepersonen også tiltalt for grov
korrupsjon, jf. straffeloven (1902) § 276 b,
jf. § 276 a første ledd bokstav b. Tiltalen
for korrupsjon gjelder at han i anledning av
sin stilling som polititjenesteperson skal ha
mottatt penger og andre økonomiske fordeler
fra en medtiltalt til en samlet verdi av minst 2,1
millioner kroner.
Hovedforhandling i saken ble gjennomført
i Oslo tingrett i tiden fra januar til mai 2017.
Oslo tingrett avsa 18. september 2017 dom.
Den pensjonerte polititjenestepersonen ble i
tingretten dømt til straff av fengsel i 21 år og
til å tåle inndragning av 667 800 kroner. Den
medtiltalte ble dømt til straff av fengsel i 15
år og til å tåle inndragning av 825 millioner
kroner.
Ankeforhandling med lagrette startet i
august 2018. Lagretten svarte mandag
28. januar 2019 nei på hovedspørsmål om
den pensjonerte polititjenestepersonen
er skyldig i å ha medvirket til innførsel av
narkotika, og ja på hovedspørsmål om han har
mottatt en utilbørlig fordel i anledning stilling
(korrupsjon). Retten (de tre fagdommerne)
besluttet etter at lagretten hadde avsagt
sin kjennelse at saken skal behandles på ny
for andre dommere, jf. straffeprosessloven §
376 a. Det følger av bestemmelsen at retten
med enstemmighet kan beslutte at saken skal
behandles på ny for andre dommere dersom
retten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig.
Ved ny behandling settes lagmannsretten som
meddomsrett. Ny ankeforhandling startet opp
i Borgarting lagmannsrett 6. november 2019,
og skal etter planen være ferdig 27. mars
2020.
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POSITIVE
PÅTALE
AVGJØRELSER
I 2019 ble det i 57 av 1218
behandlede anmeldelser
reagert med forelegg,
tiltaler, påtaleunnlatelse eller
tilståelsesdom. Det var i alt
42 personer og 1 foretak som
ble ilagt en straffereaksjon.

TILTALER
Brudd på taushetsplikt, tjenestefeil mv.
En tjenesteperson ble 27. juni 2019 tiltalt for
overtredelse av straffeloven § 210, jf. § 209
første ledd om grovt brudd på taushetsplikt,
for ved flere anledninger å ha gitt opplysninger
fra politiets arbeid til sin kjæreste, straffeloven
§ 171 om tjenestefeil for å ha søkt i politiets
registre uten tjenestemessig behov, og for å ha
brukt politiets samband på sin fritid sammen
med kjæresten, våpenloven § 33, jf. § 27a, jf.
våpenforskriften § 79 for ikke å ha oppbevart
våpen i godkjent skap, og straffeloven § 343
om ulovlig bruk av løsøre for å ha tatt et av
politiets samband og brukt dette på sin fritid.
Polititjenestepersonen ble ved Oslo tingretts
dom av 23. januar 2020 dømt til betinget
fengsel i 45 dager og bot på kr. 10 000.
Dommen er ikke rettskraftig.
TILSTÅELSESDOM
Vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 om kjøring i
beruset tilstand
En tjenesteperson ble 19. februar 2019
siktet for å ha kjørt bil to ganger samme
dag mens han var påvirket av alkohol, jf.
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første
ledd. Tjenestepersonen erkjente forholdet

og samtykket i tilståelsesdom. Han ble ved
Sunnhordaland tingretts dom 29. april 2019
dømt til betinget fengsel i 24 dager, bot på
kr. 55 000 og tap av førerretten i 20 måneder,
med krav om full ny førerprøve ved eventuelt
gjenerverv av førerretten.
En tjenesteperson ble 3. juli 2019 siktet for å
ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol, jf.
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første
ledd. Tjenestepersonen erkjente forholdet
og samtykket i tilståelsesdom. Han ble ved
Lofoten tingretts dom 27. august 2019 dømt til
betinget fengsel i 18 dager, bot på kr. 50 000
og tap av førerretten i 19 måneder, med krav
om full ny førerprøve ved eventuelt gjenerverv
av førerretten.
PÅTALEUNNLATELSER
Søk i politiets registre uten tjenestemessig
behov
En tjenesteperson ble 31. mars 2019 i
medhold av straffeprosessloven § 69 første
ledd gitt påtaleunnlatelse for overtredelse
av straffeloven § 171 om tjenestefeil.
Tjenestepersonen hadde gjort oppslag i
politiets registre på saker datteren var involvert
i. Det ble ikke funnet tilstrekkelig bevist at
hun hadde videreformidlet opplysningene
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til datteren. Spesialenheten mente at
tjenestepersonen ikke hadde tjenestemessig
behov for å gjøre oppslagene/søkene, og at
hun hadde overtrådt straffeloven § 171.
Tjenestefeil
En politihøgskolestudent ble 24. mai 2019 i
medhold av straffeprosessloven § 69 første
ledd gitt påtaleunnlatelse for overtredelse
av straffeloven § 171 om tjenestefeil. Som
politihøgskolestudent i praksis ble han kjent
med sensitiv taushetsbelagt informasjon
om en person. Han skrev i en melding på
sin Snapchat-konto til denne personen,
som personen oppfattet som krenkende og
truende. Meldingen var ment å skulle sendes
til en medstudent, men ble sendt til personen
informasjonen gjaldt.

besluttet de at en mindreårig skulle
få forklare seg videre til politiet uten
forsvarerbistand. Den mindreårige hadde vært
på politistasjonen i flere timer og hadde vært
avhørt som vitne, men var etter beslutning av
påtalemyndigheten blitt pågrepet og siktet
for drap. Tjenestepersonene hadde også
kort tid i forveien vært i et møte med den
påtalefaglige etterforskingsledelsen hvor det
ble tilkjennegitt at forsvarer skulle oppnevnes
og at avhøret ikke skulle fortsette etter at den
mindreårige hadde blitt gjort kjent med at han
var siktet for drap. Tjenestepersonene har
begjært rettslig prøving av påtaleunnlatelsen.
Hovedforhandling er berammet til 31. mars
2020.

En tjenesteperson ble 17. juni 2019 i medhold
av straffeprosessloven § 69 første ledd
gitt påtaleunnlatelse for overtredelse av
straffeloven § 171 om tjenestefeil. Under avhør
av en mistenkt ga han følgende kommentar til
den mistenktes frie forklaring: «Det var ei god
løgnforklaring, det. Du blir dømt så det griner
etter i retten.» Han uttalte også at «Du skal rett
tilbake i fengsel igjen. Denne saken viser at du
ikke har lært noe. Jeg har hørt sånne løgn- og
fantehistorier før» og «Jeg er 100 % overbevist
om hva du har gjort. Det er uomtvistelig
det du har gjort og det finnes ikke tvil.» Han
kommenterte også den mistenktes bruk av
alkohol, og uttalte «Når du drikker, hvis du har
noe vett oppi hode, så mister du i hvert fall det
lille du har igjen».

Grovt uaktsom tjenestefeil
Etter ordre fra Riksadvokaten ga
Spesialenheten en tjenesteperson 3. desember
2019 påtaleunnlatelse for overtredelse av
straffeloven § 172, jf. § 171 om grovt uaktsom
tjenestefeil. Som påtaleansvarlig i en
straffesak, besluttet han at siktede ikke skulle
løslates fra varetektsfengsel til tross for at
lagmannsretten i kjennelse samme dag hadde
besluttet løslatelse. Videre besluttet han neste
dag at siktede skulle pågripes på grunnlag
av gjentakelsesfare og bevisforspillelsesfare
knyttet til et straffbart forhold som var
omfattet av den fengslingsbegjæring
lagmannsretten hadde behandlet. Siktede
ble som følge av beslutningene uhjemlet
holdt frihetsberøvet fra onsdag til lørdag.
Tjenestepersonen har begjært rettslig prøving
av påtaleunnlatelsen.

Etter ordre fra Riksadvokaten ga
Spesialenheten to tjenestepersoner
påtaleunnlatelse i medhold av
straffeprosessloven § 69 første ledd for
overtredelse av straffeloven § 171 om
tjenestefeil. Tjenestepersonene var på jobb
som politifaglig etterforskingsledere i sak om
drap. Uten å konferere med påtaleansvarlig
jurist som befant seg i umiddelbar nærhet,

FORELEGG
Tjenestefeil mv.
En tjenesteperson ble 29. mars 2019 gitt
forelegg på kr. 25 000 for å ha overtrådt
straffeloven (1902) § 324 om brudd på
tjenesteplikt og straffeloven (2005) § 171 om
tjenestefeil, samt straffeloven (2005) § 209
om brudd på taushetsplikt. Tjenestepersonen
hadde ved flere tilfeller unnlatt å behandle

innleverte skytevåpen i henhold til gjeldende
retningslinjer for dette, søkt i politiets
registre uten tjenestemessig behov og brøt
taushetsplikt ved å ha sendt tekstmelding til en
person om at en annen navngitt person ikke
hadde førerkort. Forelegget er vedtatt.
Uforsiktig omgang med skytevåpen
En tjenesteperson ble 13. mai 2019 gitt
forelegg på kr. 10 000 for overtredelse av
straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med
skytevåpen. Etter å ha utført funksjonstest og
forsikret seg om at våpenet var uladd, satte
tjenestepersonen i et magasin og gjorde kort
tid etter et nytt avtrekk, uten først å forsikre
seg om at våpenet fremdeles var uladd. Det
var heller ikke tilrettelagt for å «tørrtrene» med
skytevåpen på stedet hvor tjenestepersonen
foretok avtrekket. Avfyringen av skuddet var
egnet til å volde fare for andres liv og helse.
Forelegget er vedtatt.
Grovt uaktsom tjenestefeil
En tjenesteperson ble 27. mai 2019 gitt
forelegg på kr. 10 000 for å ha overtrådt
straffeloven § 172 om grovt uaktsom
tjenestefeil. Saken ble først henlagt av
Spesialenheten på grunn av bevisets stilling, og
omgjort av Riksadvokaten. Tjenestepersonen
hadde fått i oppdrag å kjøre til en togstasjon
for å hente to ungdommer, som hadde låst
seg inn på togets toalett. Han unnlot å kjøre
i tide, og kom i tidsnød slik at han på deler
av strekningen kjørte opp mot 130 km/t i
80-sonen. Tjenesteoppdraget tilsa ikke at
fartsgrensen kunne fravikes. Forelegget er
ikke vedtatt. Hovedforhandling i tingretten ble
avholdt 27. januar 2020. Tjenestepersonen
ble ved dom avsagt 5. februar 2020 frifunnet.
Dommen er ikke rettskraftig.
Kroppskrenkelse
En tjenesteperson ble 19. juni 2019 gitt
forelegg på kr. 20 000 for overtredelse av
straffeloven § 271 om kroppskrenkelse og §
171 om tjenestefeil. Tjenestepersonen skulle i
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henhold til beslutning fra påtalemyndigheten
bruke tvang mot en person for ved biometrisk
autentisering få tilgang til hans mobiltelefon.
Tjenestepersonen dyttet arrestanten inn i
veggen, tok tak med begge hendene sine
rundt halsen hans og presset ham mot veggen.
Samtidig sa han «Gjør som jeg sier, gjør som
jeg sier!». Deretter dro han arrestanten tilbake
til bordet og grep med sin venstre arm rundt
nakken/halsen hans. Han holdt grepet i ca.
2 minutter og strammet plutselig kraftig til.
Samtidig sa han 'Gjør som jeg sier, gjør som jeg
sier!'. Forelegget er vedtatt.
Ulovlig oppbevaring av våpen,
ammunisjon mv.
En tjenesteperson ble 21. november 2019
gitt forelegg på kr. 25 000 for overtredelser
av straffeloven (1902) § 324 og straffeloven
§ 171 om tjenestefeil for å ha oppbevart på
kontoret tilsammen 631 stk. ammunisjon
av forskjellig kalibre, unnlatt å behandle et
narkotikabeslag i en av politiets straffesaker
ettersom narkotikaen ble liggende på kontoret
hans, og for å ha tatt en uregistrert Mauser
pistol ut fra lensmannskontoret og unnlatt å
rapportere om pistolen, samt unnlatt å sørge
for å oppbevare den i et av våpenskapene
på lensmannskontoret. Forelegget omfattet
også overtredelse av våpenloven ved at
han ervervet en uregistrert Mauser pistol og
deretter oppbevarte den på sin bopel uten å
ha politimesterens tillatelse til det. Forelegget
er vedtatt.
Søk i politiets registre uten
tjenestemessig behov
En tjenesteperson ble 15. mai 2019 gitt forelegg
på kr. 2 500 for overtredelse av straffeloven §
171 om tjenestefeil. Tjenestepersonen hadde
uten tjenestemessig behov søkt i politiets
registre på en sak som gjaldt dødsulykke, og
som ble omtalt i pressen. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 15. mai 2019 gitt forelegg
på kr. 2 500 for overtredelse av straffeloven §

171 om tjenestefeil. Tjenestepersonen hadde
uten tjenestemessig behov søkt i politiets
registre på en sak som gjaldt dødsulykke, og
som ble omtalt i pressen. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 15. mai 2019 gitt forelegg
på kr. 2 500 for overtredelse av straffeloven §
171 om tjenestefeil. Tjenestepersonen hadde
uten tjenestemessig behov søkt i politiets
registre på en sak som gjaldt dødsulykke, og
som ble omtalt i pressen. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 27. mai 2019 gitt
forelegg på kr. 2 500 for overtredelse
av straffeloven § 171 om tjenestefeil.
Tjenestepersonen hadde uten tjenestemessig
behov søkt i politiets registre på en sak som
gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.
Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 7. juni 2019 gitt forelegg
på kr. 2 500 for overtredelse av straffeloven §
171 om tjenestefeil. Tjenestepersonen hadde
uten tjenestemessig behov søkt i politiets
registre på en sak som gjaldt dødsulykke, og
som ble omtalt i pressen. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 17. juni 2019 gitt forelegg
på kr. 2 500 for overtredelse av straffeloven §
171 om tjenestefeil. Tjenestepersonen hadde
uten tjenestemessig behov søkt i politiets
registre på en sak som gjaldt dødsulykke, og
som ble omtalt i pressen. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 7. august 2019 gitt
forelegg på kr. 2 500 for overtredelse
av straffeloven § 171 om tjenestefeil.
Tjenestepersonen hadde uten tjenestemessig
behov søkt i politiets registre på en sak som
gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.
Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 20. august 2019
gitt forelegg på kr. 2 500 for overtredelse
av straffeloven § 171 om tjenestefeil.
Spesialenheten fant det bevist at

polititjenestepersonen hadde søkt i politiets
registre på en kriminell person som var
pågrepet av politiet. Polititjenestepersonen
erkjente i avhør at han ikke hadde
tjenestemessig behov for å søke på den
kriminelle personen. Forelegget ble ikke
vedtatt, og saken ble oversendt til retten.
Ved Oslo tingretts dom 9. januar 2020 ble
tjenestepersonen dømt til en bot på kr. 3 000.
Dommen er ikke rettskraftig.
En tjenesteperson ble 2. september
2019 gitt forelegg på kr. 3 000 for
overtredelse av straffeloven § 171 om
tjenestefeil. Tjenestepersonen hadde ved
to anledninger uten tjenestemessig behov
søkt på straffesaken til en person som var
varetektsfengslet. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 23. september 2019
gitt forelegg på kr. 7 000 for overtredelse
av straffeloven § 171 om tjenestefeil.
Tjenestepersonen hadde søkt på sin mor
og bror i Datasystemet for utlendings- og
flyktningesaker uten å ha tjenestemessig
behov for søkene. Forelegget er ikke vedtatt.
Hovedforhandling er berammet til 25. februar
2020.
En tjenesteperson ble 23. september 2019
gitt forelegg på kr. 7 000 for overtredelse
av straffeloven § 171 om tjenestefeil.
Tjenestepersonen hadde gjort flere
søk i Datasystemet for utlendings- og
flyktningesaker uten å ha tjenestemessig
behov for søkene. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 14. november
2019 gitt forelegg på kr. 11 500 for
overtredelse av straffeloven § 171 om
tjenestefeil for ved en rekke anledninger å
ha søkt i saksbehandlingssystemet BL og
etterretningsregisteret Indicia uten å ha
tjenestemessig behov for søkene. Forelegget er
ikke vedtatt.

46

Spesialenheten for politisaker
Årsrapport 2019

Positive påtaleavgjørelser forts.

En tjenesteperson ble 2. desember 2019 gitt
forelegg på kr. 3 000 for overtredelse av
straffeloven § 171 om tjenestefeil. Han søkte i
politiregisteret Agent 5.0 på en person. Samme
dag ved to anledninger, og noen dager senere,
søkte han på henne i politiregisteret Indicia.
Han hadde ikke tjenestemessig behov for
søkene. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 19. desember 2019
gitt forelegg på kr. 5 000 for overtredelse av
straffeloven § 171 om tjenestefeil ved å ha søkt
flere ganger i kriminaletteretningsregisteret
Indicia på sin sønn og en annen person
uten å ha tjenestemessig behov for søkene.
Forelegget er vedtatt.
Overtredelser av vegtrafikkloven
En tjenesteperson ble 17. januar 2019 gitt
forelegg på kr. 8 000 og tap av førerretten i fire
måneder for overtredelse av vegtrafikkloven
§ 31 første ledd, jf. § 3 om uaktsom kjøring.
Tjenestepersonen hadde kjørt utrykning for
å komme raskt frem til et ulykkessted. Han
benyttet blålys, sirener og lyshorn for å varsle
om utrykningskjøringen. I en høyresving
kjørte han forbi en forankjørende bil. Det
kom to personbiler i motgående kjørefelt.
Tjenestepersonen klarte ikke å komme tilbake
i eget kjørefelt, og kjørte sin venstre side inn i
de to møtende bilenes venstreside. Forelegget
er vedtatt.
En tjenesteperson ble 8. mars 2019 gitt
forelegg på kr. 10 000 for overtredelse av
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 21 første
ledd. Tjenestepersonen kjørte av veien under et
tjenesteoppdrag. Han forklarte at han ble trøtt
under kjøreturen og hadde plan om å stanse.
Han sovnet, og bilen krysset motgående
kjørefelt og kjørte av veien. Ingen personer ble
skadet. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 27. mars 2019 gitt
forelegg på kr. 6 000 og tap av førerretten i tre
måneder for overtredelse av vegtrafikkloven

§ 31 første ledd, jf. § 3 om uaktsom kjøring.
Tjenestepersonen kjørte patruljebil og spanet
etter en stjålet bil og/eller gjerningsmannen
bak et bilbrukstyveri. Han var ikke trøtt, men
antok selv at han sovnet. Han «våknet» av at
bilen traff en murkant på andre siden av veien.
Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 27. mai 2019 gitt
forelegg på kr. 3 000 for overtredelse av
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 om
uaktsom kjøring. Tjenestepersonen hadde
kjørt på et handikapkjøretøy i fotgjengerfelt.
Det oppsto materielle skader. Spesialenheten
viste til at et handicapkjøretøy er å regne
som en rullestol, og at fører av rullestol
etter trafikkreglene skal anses som gående.
Det ble funnet bevist at påkjørselen
skyldtes manglende oppmerksomhet fra
tjenestepersonens side. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 14. juni 2019 gitt forelegg
på kr. 8 000 for overtredelse av vegtrafikkloven
§ 31 første ledd, jf. § 3 om uaktsom kjøring.
Tjenestepersonen kjørte politiets uniformerte
tjenestebil, og avpasset ikke i tilstrekkelig grad
farten etter føreforholdene. Han mistet kontroll
over bilen, kjørte over i motgående kjørebane
og ut av veien. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 17. juni 2019 gitt forelegg
på kr. 8 000 for overtredelse av vegtrafikkloven
§ 31 første ledd, jf. § 3 om uaktsom kjøring.
Tjenestepersonen hadde i en sving kjørt over i
motsatt kjørefelt og kollidert med en møtende
bil. Det oppsto materielle skader. Forelegget er
vedtatt.
En tjenesteperson ble 25. juni 2019 gitt
forelegg på kr. 8 000 for overtredelse av
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 om
uaktsom kjøring. Han kjørte sin privatbil, hadde
ikke tilstrekkelig kontroll over kjøretøyet og
kjørte ut av veibanen på høyre side. Forelegget
er vedtatt.

En tjenesteperson ble 26. juni 2019 gitt
forelegg på kr. 6 000 for overtredelse av
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 om
uaktsom kjøring. I et lysregulert kryss kjørte hun
inn i krysset mot rødt trafikklys. Hun holdt etter
forholdene for høy hastighet og/eller unnlot å
rette sin oppmerksomhet i tilstrekkelig grad på
kryssende trafikk og kolliderte med kryssende
personbil som kjørte på grønt lyssignal. Begge
bilene fikk materielle skader. Forelegget er
vedtatt.
En tjenesteperson ble 18. juli 2019 gitt
forelegg på kr. 8 000 for overtredelse av
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 om
uaktsom kjøring. Tjenestepersonen hadde
fulgt etter en bil for å foreta en fartsmåling, og
kjørte i et avkjøringsfelt ut av veien. Det oppsto
materielle skader. Forelegget er vedtatt.
En sivil person ble 23. september 2019 gitt
forelegg på kr. 10 000 for overtredelse av
vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 om
uaktsom kjøring. Han kjørte personbili venstre
kjørefelt i nordgående retning, og kjørte
inn i en politibil som under utrykning hadde
bremset ned og kjørt inn på en nødlomme
mellom nordgående og sørgående kjørebane.
Politibilen ble skjøvet over i sørgående
kjørebane. Personen traff også en annen
bil som ble presset inn i ytterligere en bil.
Kjøretøyene ble påført materielle skader, og
flere personer i de involverte bilene ble påført
skader. Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 26. september 2019
gitt forelegg på kr. kr. 6 000 for overtredelse
av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3
om uaktsom kjøring. To tjenestebiler kjørte
utrykning nordover på E6 på vei til et viktig
tjenesteoppdrag. De lå i venstre kjørefelt og
varslet utrykningen ved bruk av blålys, uten
at forankjørende førere oppdaget dette før
etter noe tid. Den som kjørte fremst oppdaget
utrykningskjøretøyene bak seg, og svingte til
venstre i vegen i stedet for å legge seg over
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i høyre kjørefelt. Bilen bak ham måtte derfor
bremse kraftig opp. Den fremste tjenestebilen
klarte å bremse i situasjonen, men føreren av
den bakerste tjenestebilen klarte ikke det. Han
kjørte en meget tung motorvogn og kjørte
inn i bakenden på tjenestebilen foran seg.
Forelegget er vedtatt.
En tjenesteperson ble 7. november 2019
gitt forelegg på kr. 8 000 for overtredelse
av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3
om uaktsom kjøring. Tjenestepersonen
rygget bilen og traff en brannkonstabel.
Brannkonstabelen falt og fikk smerter i
ryggen og sår på hendene. Forelegget er
vedtatt.
En tjenesteperson ble 17. desember 2019
gitt forelegg på kr. 6 000 for overtredelse
av vegtrafikkloven § 31 § første ledd, jf. §
3 om uaktsom kjøring. Tjenestepersonen
kjørte utrykning. Hun kjørte inn i lysregulert
rundkjøring, hvor det går kollektivfelt tvers
gjennom rundkjøringen med vikeplikt før
kollektivfeltet krysser feltet i rundkjøringen for
ordinær trafikk. Hun holdt etter forholdene
for høy hastighet og/eller unnlot å rette
sin oppmerksomhet i tilstrekkelig grad på
en traktor med tilhenger som befant seg
i rundkjøringen. Der hvor kollektivfeltet
kommer ut i feltet i rundkjøringen for ordinær
trafikk, kjørte hun inn i traktoren med den
følge at det oppstod materielle skader på
begge kjøretøyene. Forelegget er vedtatt.
FORETAKSSTRAFF
Politiets utlendingsenhet – grov
uaktsom tjenestefeil
Politiets utlendingsenhet ble 26. juni 2019
ilagt foretaksstraff på kr. 100 000 for
overtredelse av straffeloven § 172 om grovt
uaktsom tjenestefeil.
Politiets utlendingsenhet varslet
Spesialenheten om at det under en
uttransport til Somalia i september 2017

kunne ha vært brukt maktmidler som ikke var
hjemlet i gjeldende regelverk.
Personen var forsøkt uttransportert to
ganger tidligere. Ved det tredje forsøket
på uttransport fikk han ørepropper satt
inn i ørene og ble påført en hjelm med
visir. Hjelmen var tapet med gaffatape, og
tapen dekket åpning over ørene/ åpning
under visiret og visiret foran ansiktet med
unntak av et felt med luftehull. I tillegg til å
hemme hans mulighet for å høre, hindret
den gjentapede hjelmen ham også i å se.
Han ble påsatt bodycuff, før han ble tatt ut
av sikkerhetscellen. Han ble ført rundt i et
kontorbygg/gjennom dører og ganger, opp og
ned trapper, før han ble ført ut i bilen og kjørt
til flyplassen. Det ble lagt til grunn at han også
ble ført opp en trapp ute på flyplassområdet.
Tidspunktet for når hjelmen ble påsatt er ikke
fullt ut klarlagt. Det ble lagt til grunn at den
allerede hadde vært på en stund da følget
forlot Trandum kl. 07.30. Den ble tatt av etter
takeoff ca. kl. 12.
Det var på det rene at personen ved de to
foregående forsøkene på uttransport hadde
satt seg kraftig til motverge på vei inn i flyet
og at uttransportene dermed måtte avbrytes.
Formålet med metoden som ble brukt ved
den tredje uttransporten var å gjøre ham
desorientert. Det er lagt til grunn at tiltakene
hadde den tilsiktede virkning og at personen
forholdt seg rolig og at uttransporten ble
gjennomført som planlagt. Spesialenheten
la i sin vurdering til grunn at det hadde vært
en åpen og uregulert praksis for bruk av
beskyttelseshjelm under uttransport for å
hindre personer i å skade seg selv eller andre.
Etterforskingen viste at hjelm også har vært
brukt for å hindre spytting og biting og at
hjelmer har blitt tapet for å unngå bråk og for
å hindre personen i å se og høre.
Spesialenheten mente at behandlingen av
personen var brudd på en tjenesteplikt, og at

bruk av et maktmiddel som ikke har hjemmel,
i seg selv innebærer at pliktbruddet måtte
anses som grovt. Grovheten ble blant annet
forsterket av at maktmiddelet var svært
inngripende og at det ble brukt over tid.
Spesialenheten mente at det må forventes
at politiet har en organisering og en ledelse
som sikrer at tjenesten utføres i samsvar med
lov og retningslinjer. Spesialenheten mente
det var kritikkverdig at det hadde utviklet
seg metodebruk på siden av foreliggende
regelverk uten ledelsens viten. Det er
overordnedes ansvar å ha kunnskap om
hvilke utfordringer de ansatte møter ved
utførelsen av tjenesten og å føre kontroll med
hvilke metoder som brukes av de ansatte i
oppdragsløsningen. Forelegget er vedtatt.
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Spesialenhetens organisering og bemanning

Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1.
januar 2005 og har som oppgave å etterforske
saker som gjelder spørsmålet om ansatte i
politiet eller påtalemyndigheten har begått
straffbare handlinger i tjenesten. Enheten
er ikke en del av politiet, men en uavhengig
organisasjon som administrativt er underlagt

Justis- og beredskapsdepartementet og faglig
underlagt Riksadvokaten.
Spesialenheten har 35 faste stillinger
hvorav 15 er etterforskere. I tillegg deltar 9
personer som er oppnevnt på verv. Enheten
er organisert med ett nivå for etterforsking

og ett nivå for overordnet ledelse. Sjefen for
Spesialenheten, som har det overordnede
ansvaret og treffer påtaleavgjørelse i alle
saker, er lokalisert på Hamar. Enhetens
etterforskingsavdelinger er lokalisert i Hamar,
Oslo, Trondheim og Bergen. Les mer på
Spesialenhetens nettside spesialenheten.no

2019
ADMINISTRATIVT OVERORDNET JUSTIS- OG
BEREDSKAPSDEPARTEMENTET SIVILAVDELINGEN

FAGLIG OVERORDNET
RIKSADVOKATEN

SJEFEN FOR SPESIALENHETEN

ADMINISTRATIV STAB

ETTERFORSKINGSAVDELING
VEST-NORGE

ETTERFORSKINGSAVDELING
ØST-NORGE

ETTERFORSKINGSAVDELING
MIDT-NORGE OG NORD-NORGE
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Spesialenhetens ledergruppe

LIV ØYEN
Fungerende sjef,
Spesialenheten for politisaker

GURO GLÆRUM KLEPPE
Assisterende sjef,
Spesialenheten for politisaker

VIGDIS THOMASSEN AASETH
Administrasjonssjef,
Spesialenheten for politisaker

HELLE KRISTIN GULSETH
Fungerende leder for
etterforskingsavdeling Øst-Norge

HALVOR HJELM-HANSEN
Leder for etterforskingsavdeling Midt- og
Nord-Norge. Advokat på verv.

ELLEN EIKESETH MJØS
Leder for etterforskingsavdeling Vest-Norge.
Advokat på verv.

Personer på verv
I tillegg til fast ansatte medarbeidere deltar 9 advokater som er oppnevnt på verv i arbeidet med saker i Spesialenheten.
Ordningen med verv understreker enhetens uavhengighet og skal bidra til åpenhet og tillit.
BJØRN RUDJORD
Advokat/partner ved Advokatfirmaet Elden
DA, Oslo

EIRIK NÅMDAL
Advokat/partner ved Sentrumsadvokaten,
Bergen

HALVOR HJELM-HANSEN
Advokat/partner ved Advokatfirma Erbe & Co
DA, Trondheim

MATS J. IVERSEN STENMARK
Advokat/partner ved Fend advokatfirmaet DA,
Oslo

ÅGE GUSTAD
Advokat i kontorfellesskapet Advio
advokatkontor, Kristiansund N

ROY HEDLY KARLSEN
Advokat/partner ved Bjerkan Stav
Advokatfirma AS, Trondheim

ELLEN EIKESETH MJØS
Advokat/partner ved Sentrumsadvokaten,
Bergen

PAAL-HENRICH BERLE
Advokat/partner ved DalheimRasmussen
Advokatfirma ANS, Bergen

MAGNHILD MERINGEN
Advokat/partner ved Advokatene på Storkaia
DA, Kristiansund N

Artikler fra tidligere årsrapporter

2008

2012

2015

•	Beskyttelse av det sivile samfunn
•	Maktbruk ved pågripelse
•	Politiets tjenesteutøvelse –
når er den straffbar?
•	Hyppige brudd på taushetsplikt
•	Bilforfølgelse og torpedering
•	Korrupsjon er samfunnsskadelig
• Anmeldelser av rasisme
• Politiets bruk av håndjern

• Politiets møte med publikum
• Beslutning om ransaking
•	Notoritet om beslag, ransaking og
inkvirering
• Avkledd i arrest
• Taushetspliktsbrudd
• Pågrepnes rett til å forklare seg
•	Riktig bruk av håndjern
•	Politiets inngripen mot utenlandske tiggere
• Politiets informasjonsansvar
•	Politiets plikt til å handle i farlige situasjoner

• Spesialenhetens 10 årsmarkering
• Etikk i politiet
• Etterforsking når skudd er avfyrt
• Vådeskudd
• Misbruk av politiregistre
• Behandling av bistandsanmodninger
•	Nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten
•	Nye bestemmelser om lovbrudd begått i
offentlig tjeneste

2013

• Anmeldelser av politiets maktbruk
• Vold i nære relasjoner
• Utlevering av bildeopptak til media
• Kunnskap om andre kulturer
•	Taushetsbrudd begått ved å gi opplysninger
til familie eller bekjente
• Bruk av body cuff på innsatte i politiarrest

2009
•	Frihetsberøvelse – hendelser i arrest
• Foretaksstraff
• Saksbehandlingstid
• Riksenheten för polismål
•	Kan straffbare handlinger i politiet
forebygges?

2010
• Politiets operasjonssentral
•	Frihetsberøvelse
•	Misbruk av registeropplysninger
• Når politiet slår
•	Seksuell kontakt mellom polititjeneste
personer og parter i straffesaker
•	Plikt til registrering av anmeldelser

2011
• Fradømmelse av stilling
•	Notoritet om beslutninger i straffesaker
• Korrupsjon i norsk politi
• Politiansattes vandel
•	Bruk av politiets signatur i privat
sammenheng
• Hendelser i arrest

• Analyse av maktbruksaker
•	Informasjonslekkasjer fra politiet til media
•	Sambandsdisiplin
• Status i avhør hos Spesialenheten
• Arrest - et inngripende tiltak
• Anmeldelser mot politijurister
•	Straffeprosesslovens krav om rapport
etter ransaking
•	Fotografering/filming av politiets
tjenestehandlinger
• Ledelse i politiet

2014
•	10 år med Spesialenheten for politisaker
• Godkjenning av overtidsarbeid
• Frihetsberøvelse/hendelser i arrest
• Metodebruk og metodeutvikling
• Varsling om anmeldelse
•	«Politiet besvarer ikke mine henvendelser»
• Misbruk av politiets registre
• Bistand til CPT
• Forebygging av tortur
•	Etterforsking av saker hvor politiet har skutt

2016

2017
•
•
•
•
•
•
•

Politiets bruk av skytevåpen
Varslingssaker
Uønsket seksuell oppmerksomhet
Straffbart søk i politiets registre
Kan det være godt politiarbeid
På oppdrag fra Europarådet i Georgia
Nordisk samarbeidsmøte

2018
•
•
•
•
•
•

Utrykningskjøring mot rødt lyssignal
Delegasjonsbesøk fra Georgia
Erfaringslæring i politiet
Brukerundersøkelse
Fra stikkprøvekontroll til reell kontroll
Våpenforvaltning i politiet

Spesialenheten for politisaker
Telefon: 62 55 61 00
Telefaks: 62 55 61 02
E-post: post@spesialenheten.no
Postadresse: Postboks 93, 2301 Hamar
Etterforskingsavdeling Øst-Norge
Besøksadresse: Grønnegata 82, Hamar
Besøksadresse: Kirkegata 1-3, Oslo
Etterforskingsavdeling Vest-Norge
Besøksadresse: Slottsgaten 3, Bergen
Etterforskingsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge
Besøksadresse: Kongens gate 30, Trondheim
Avdelingskontorene er bemannet med etterforskere som ofte vil være
ute på oppdrag. Besøkende bør gjøre forhåndsavtale om besøk. Alle
avdelingene kan kontaktes på oppgitt telefonnummer og e-postadresse.
www.spesialenheten.no

