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SKYTEULYKKE UNDER POLITIØVELSE VED JUSTISSEKTORENS KURS- OG
ØVINGSSENTER (JKØ) I STAVERN

Den 20. november 2007 kl. 1456 ble Spesialenheten for politisaker varslet av Vestfold
politidistrikt om at to polititjenestememi var påført skuddskader i forbindelse med en
livvaktøvelse ved Justissektorens Kurs- og Øvingssenter (JKØ) i Stavern samme dag

ca kl. 1430. Polititjenestemennene var beskutt av en annen polititjenestemann i forbindelse

med at det var benyttet skarp ammunisjon istedenfor løsammunisjon. Samtlige tjenestemenn

på øvelsen var enten deltagere eller markører i grunnkurs for livvakter. Kurset var i regi av
Politihøgskolen med innbeordrede instruktører fra liwakttj enesten i Politiets

Sikkerhetstjeneste (PST) og fra den Kongelige eskorte ved Oslo politidistrikt.

Det var kursdeltageme politibetjent A og politibetjent S som ble skadet under øvelsen.
Skuddene ble avfyrt av politibetjent D som var innbeordret markør fra PST. Han skjøt med

skarp ammunisjon.

Spesialenheten iverksatte umiddelbart etterforsking J f. påtaleinstruksen § 34-6, andre ledd.

Spesialenhetens etterforsking:
Spesialenheten har hatt bistand av Kripos og kriminalteknikere fra Vestfold politidistrikt.
Kripos har gjennomført tekniske undersøkelser av åstedet, biler og våpen brukt under øvelsen.
Kripos har utarbeidet en åstedsrapport og rapport om tekniske forhold.

Politibetjent D er avhørt to ganger med status som mistenkt Våpenet som politibetjent D
brukte, hadde politibetjent E og politibetjent C fått tildelt som felles tjenestevåpen.
Politibetjent E og politibetjent C er også avhørt med status som mistenkt. Politibetjent E er
avhørt to ganger.

Politibetjent A og politibetjent S er avhørt med status fornærmet.

Det er foretatt vitneavhør av seks personer som var involvert i øvelsen.

Spesialenheten har mottatt og gjennomgått følgende dokumentasjon:

Oppdragslogg fra Vestfold politidistrikt
Ukeskjema for livvaktskurs

Postadresse

Postboks 93
2301 Hamar

Kontoradresse

Grønnegt. 82

Org. nr.

987 248 890

Telefon
62 55 61 00
Telefaks
62 55 Gl 02



Sanitetsplan
Politihøgskolens risikovurdering for rekrutteringsprosess og grunnutdanmng Livvakt

Øvingsdirektiv Utland, Politihøgskolen 2007
Sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i politiet
Legeerklæringer og sykemeldingsdokumenter for tilskadekonme.

Spesialenheten tok beslag i lydlogg fra operasjonssentralen, film fra videokamera brukt under

øvelsen, våpen og biler brukt under øvelsen. I tillegg er det gjort beslag av fragmenter fra

prosjektiler funnet på åstedet og på de tilskadekomne.

Nærmere om hendelsesforløpet:
På bakgrunn av etterforskingsresultatet, legges følgende hendelsesforløp til grunn:

Øvelsen den 20. november 2007 var en av flere øvelser i grunnkurs for livvakter del II, som

gikk over 3 uker. Kurset var i regi av Politihøgskolen for utvalgte tjenestemenn fra flere av

landets politidistrikt. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og den Kongelige eskorte stilte med
instruktører og markører under øvelsen. Blant disse var politibetjent D, politibetjent E og

politibetjent C, som til daglig tjenestegjør ved livvakttj enesten i PST.

Øvelsen gikk ut på å trene på å beskytte en VIP-person under et angrep. En eskorte bestående

av to biler skulle utsettes for væpnet angrep. Angrepet ble gjermomført av markører som

skulle benytte forskjellige typer skytevåpen med løsammunisjon for å gjøre øvelsen mest
mulig realistisk. Øvelsen er av Politihøgskolen definert som en øvelse med lav risiko.

Under øvelsen var det i bruk blant annet fire automatgcvær kaliber 5.56 mm av typen
Dimaco. For at det skulle være mulig å skyte med automatisk lading, var det bestemt at

våpnene skulle påmonteres rekylforsterkere.

Mandag 19. november 2007 reiste politibetjent E og politibetjent R fra Oslo for å delta som
markører ved øvelsen dagen etter. Politibetjent E hadde tatt ut fra sitt tjenestested en Dimaco
automatrifle. Dette var et tjenestevåpen han hadde fått tildelt sammen med sin kollega
politibetjent C. Etter å ha ankommet JKØ i Stavern, hadde de om kvelden sammen med de

andre instruktørene og øvingskoordinator, som var politibetjent C, en gjennomgang av

detaljene ved øvelsen.

Om morgenen tirsdag 20. november 2007 reiste politibetjent D sammen med politibetjent F
og politibetjent T fra Oslo for også å delta som markører på samme øvelsen. De hadde med
seg to Dimaco automatrifler, som også skulle benyttes under øvelsen. Politibetjent D og følge

kom frem til JKØ i Stavern ca. kl. 1000 og hadde møte med de andre instruktørene for en siste

briefom øvelsen. Etter gjennomgangen ble de tildelt forlegningsrom. De kledde seg for

øvelsen og dro til et depot for klargjøring av utstyr og opplasting i biler. På depotet ble
Dimacoene de hadde med seg tatt frem og påmontert rekylforsterkere. Løsammunisjon og
knallskudd ble tatt frem og fordelt. Politibetjent D åpnet pakken med løsammunisjon, mens

andre fylte opp magasinene.

Da klargjøringen var ferdig, ble Dimaco-geværene lastet opp i en Volvo stasjonsvogn, som
blant annet politibetjent D skulle benytte ut til øvingsområde. De andre markørene kjørte ut i

en Ford Connect varebil. Før D kjørte av gårde, hadde de avtalt med politibetjent R at de
skulle innom forlegningsrommet til øvingskoordmator C og hente ytterligere en Dimaco han
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hadde der. Dette våpenet var ikke klargjort sammen med de andre våpnene på depotet. Det ble

noe frem og tilbake før de fikk låst seg inn og kunne hente våpenet. I tillegg skulle
politibetjent E sitte på. Han skulle først parkere en bil inne på leirområdet, før han ble plukket
opp på vei ut til øvelsesområdet Han la også sitt utstyr, herunder en Dimaco inn i

bagasjerommet på bilen. Politibetjent Es våpen var heller ikke klargjort for bruk under
øvelsen. De hadde nå fått dårlig tid på seg til å komme tidsnok ut dit øvelsen skulle finne sted.

Da de kom frem til øvingsområdet, ble politibetjent E av øvmgskoordinator C bedt om å reise
inn til leiren igjen med en pakning som noen andre måtte ha. Volvoen ble raskt tømt for ålt
utstyr, som ble lagt inn i den andre tjenestebilen, herunder de til sammen fire D imaco-riflene.

Politibetjent E kjørte av gårde.

Markørene som skulle angripe eskorten fordelte våpen som skulle benyttes, herunder Dimaco-

riflene. Etterforskingen har vist at det var våpenet politibetjent E hadde med seg til øvelsen D
tok. Våpenet var ikke påmontert noen rekylforsterker. Politibetjent D hentet frem en og
monterte den på våpenet. Politibetjent D har forklart at han ikke husker om han tok frem et

magasin og satte det i våpenet, men mener at det kan ha skjedd helt rutinemessig. Dimaco-

våpnene ble oppbevart i egne våpenkasser spesielt tilpasset disse våpnene. I kassen ligger
våpenet adskilt fra magasinene i egne rom. Det er videre opplyst at det ikke er uvanlig at det

av tjenestemessige hensyn i våpenkassene ligger magasiner med skarpe skudd. Slik saken
fremstår for Spesialeaheten er det mest sannsynlig at de skarpe skuddene som ble avfyrt lå i

våpenkassen politibetjent E hadde med seg til øvelsen. Politibetjent D har forklart at han ikke
hadde med skaip ammunisjon inn i øvelsesområdet. Det er heller ilcke fremkommet andre

opplysninger om at noen andre hadde med seg skarp ammunisjon.

På bakgrunn av foranstående, legger Spesial enheten derfor til grunn at D må ha tatt opp
Dimaco- riflen E hadde med seg og også tatt opp et magasin med skarpe skudd, satt det
våpenet og tatt ladegrep i den tro at magasinet var fylt med løsammunisjon. Politibetjent D

har forklart at han ikke foretok noen nærmere sjekk av våpenet og at han var overbevist om at
han ladet med løsammunisjon. Han har videre forklart at han "tok det for gitt at Dimacoen til

C var ladet med løsammunisjon, i og med at det var et våpen som var med i øvelsen ".

Før øvelsen fant sted, prøveskjøt D våpenet for å forvisse seg om at det fungerte med

løsammunisjon og rekylforsterker. Han oppfattet at våpenet virket. Politibetjent D oppdaget
imidlertid like før øvelsen skulle starte at rekylforsterkeren var borte. Politibetjent D trodde

den hadde falt av fordi den var for løst eller feil festet og forbandt dette ikke med at
rekylforstcrkeren var skutt av våpenet på grunn av at han hadde avfyrt med skarp
ammunisjon. Det ble iverksatt leting uten at rekyl forsterkeren ble funnet. Politibetjent D ble

stresset av dette.

Øvelsen skulle gjennomføres i to omganger. Ved begge tilfellene skulle det ankomme en VIP-

kortesje, som skulle angripes av markørene. Politibetjent D rettet våpen mot bilene i kortesjen

og skjøt.

Ved øvelsens første gjennomføring fikk politibetjent D funksjonssvikt med våpenet etter at et
par skudd var avfyrt. Han la våpenet fra seg, og fullførte øvelsen med å bruke en revolver
tilhørende politibetjent R og som var ladet med løsammuaisjon.

I pausen mellom de to gjennomføringene fortsatte han og de andre å lete etter

rekylforsterkeren uten at den ble funnet.
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Ved andre gjennomføring benyttet politibetjent D igjen den samme automatriflen. Han skøyt
to eller tre skudd i retning mot begge bilene i kortesjen foran seg med den følge at skarpe

prosjektiler gilde gjennom bilene. Politibetjent D traff begge bilene. Prosjektilet som traff bil
nummer to i kortesjen gikk inn i overkant av høyre bakdør, delte seg og fragmenter av

prosjektilet traff politibetjent S i nakke og bakhode. I den fremste bilen i kortesjen gikk
prosjektilet inn gjennom bakmten og ut frontruten. På veien passerte den rett til høyre for
nakkestøtten i passasjersetet foran, og politibetjent A ble truffet i bakhodet av fmmenter fra

prosjektilet. Da det ble oppdaget at noen hadde blitt skadet ble øvelsen øyeblikkelig avbrutt.

Det ble brukt forskjellige biler under gjemiomføringene. Ved første gjemiomføring er det ikke
skader på noen av bilene.

Basert på tekniske undersøkelser fra Kripos legger Spesialenheten til grunn at det var skarp

ammunisjon i magasinet til våpenet politibetjent D benyttet. Det legges videre til gmim at det
på åstedet ble funnet til sammen 13 patronhylser fra skarp ammunisjon både i det området
politibetjent D stod under første gjennomføring og under andre gjennomføring av øvelsen.

Etterforskingen har vist at det er påfallende likhet mellom løsammunisjon og skarp
ammunisjon. Videre har prøveskyting vist at rckylforsterker kunne skytes løs fra våpen med

skarp ammunisjon uten at våpenet ble skadet, hvilket er forenlig med politibetjent Ds

forklaring om hendelsesforløpet.

Politibetjent S og politibetjent A ble påført legemsbeskadigelse i form av sår og kuttskader i
bakhodet og nakkeregion, som blant annet måtte sys. De ble sykemeldt i 6 dager. Begge har

gjennomført kurset.

Spesialenhefens vurdering:
Spesial enheten skal ta stilling til om ansatte i politiet har begått straffbare handlinger i
tjenesten.

Det er i hovedsak politibetjent Ds overtakelse og bruk av den aktuelle Dimaco-riflcn som

vurderes. I tillegg er saken vurdert i forhold til politibetjent Es oppbevaring og håndtering av
det samme våpenet og skarp ammunisjon i forkant av hendelsen.

Mistanken mot politibetjent C baserte seg på at det var ham som brakte våpenet med skarp
ammunisjon inn i øvelsesområdet. Etterforskingen viste at så ikke var tilfelle, og saken

henlegges for ham som intet straffbart forhold anses bevist uten nærmere vurderinger.

Politibetjent D
Saken vurderes for politibetjent D i forhold til straffeloven § 237 om uaktsom
legemsbeskadigelse, straffeloven § 238 om legemsbeskadigelse ved uaktsom bruk av våpen,

straffeloven § 352, første ledd om uvettig omgang med skytevåpen og straffeloven § 325,

første ledd nr. l om grov uforstand i tjenesten.

Straffeloven § 237, første ledd m', l
Den som ved uaktsom opptreden forvolder legemsbeskadigelse som resulterer i

arbeidsudyktighet eller sykdom som varer i mer enn to uker, eller en uhelbredelig lyte, feil
eller skade kan straffes etter straffeloven § 237. Spesialenheten legger til grunn at både
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politibetjent S og politibetjent A ble påført legemsbeskadigelse i form av sår og kuttskader i
bakhode og naklceregion. På bakgrunn av innhentede opplysninger anses imidlertid ikke

bestemmelsens objektive vilkår til skadeomfang å være oppfylt. Offentlig påtale etter denne
bestemmelsen finner kun sted etter fomærmedes begjæring. Slik begjasring foreligger ikke i
saken. Straffeloven § 237 kommer derfor ikke til anvendelse. Spesialenheten filmer etter dette
ikke grunn til nærmere å vurdere saken i forhold til denne bestemmelsen.

Straffeloven §23 8
Uaktsomt bruk av skytevåpen er straffbart etter straffeloven § 238 hvis den uaktsomme

bruken forvolder betydelig skade på legeme eller helbred. Hva som anses som betydelig skade

i forhold til straffeloven § 238 er definert i straffeloven § 9, første ledd som lyder:

" Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forslaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen
mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin

Slægt, bliver vanfør, udygtig til atfortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i

livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade. "

Vilkårene til skadeomfang anses heller ikke oppfylt i forhold til straffeloven § 238.
Spesialenhetcn finner etter dette ikke grunn til å vurdere saken nærmere i forhold til denne

bestemmelsen.

Straffeloven § 352, første ledd
Den som utviser uforsiktig omgang med skytevåpen forutsatt at atferden er egnet til å volde
fare for andres liv eller helse, straffes for overtredelse av straffeloven § 352, første ledd.

Strafferammen er bøter eller fengsel i tre måneder, men fengsel i ett år hvis overtredelen

består i å skyte skarpe skudd med skytevåpenet.

I høyesteretts avgjørelse gjengitt i Rt. 1969 side 1376, uttalte førstvoterende følgende om
skyldkravet:

"Jeg anser det klart at det for domfellelse etter straffelovens § 352 første ledd er tilstrekkelig
med uaktsomhet, også i relasjon til vilkåret om at den uforsiktige atferd må være egnet til å

volde fare for andres liv eller helbred".

I Straffeloven kommentarutgave (red. Anders Bratholm og Magnus Matningsdal) tredje del.
Forseelser side 126 pkt. 6, utdypes skyldkravet slik:

"Del kan likevel anføres at skyldkravet egentlig er blandet, slik at det kreves forsett mht. den

omstendighet at man overhodet har med sprengstoff'mv. å gjøre, mens det er tilstrekkelig med

uaktsomhet mht. den "uforsiktige adfærd" som er egnet til å volde fare osv,

/ begge de nevnte avgjørelsene var temaet hare om det forelå "uforsiktig adferd". Høyesterett
kan dermed ikke sies å ha tatt uttrykkelig stilling til spørsmålet om det kreves forsett mht.

selve den omstendighet at man har med sprengstoffa gjøre. På denne bakgrunn bør det

antakelig legges til grunn den løsningen som harmonerer hest med (straffeloven) § 40, første

ledd, dvs. al skyldkravet er blandet."

Det er ikke tvil om at politibetjent D var klar over at han tok over et ekte skytevåpen, og at en
Dimaco automatrifle er egnet til å volde fare for andres liv eller helbred. Spørsmålet er om
hans håndtering av våpenet var uaktsom. Politibetjent D har forklart at han tok det for gitt at
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våpenet var klargjort for bruk under øvelsen. Spesialenheten legger til grunn at det ikke skulle

skytes med skarp ammunisjon, kun med løsammunisjon for å markere et væpnet angrep på
mest mulig realistisk måte. At våpenet D brukte ble ladet med skarp ammunisjon var en

feiltakelse og han var ikke klar over at det var skarp ammunisjon i våpenet da han avfyrte det,

både ved testskyting og under de to "angrepene" mot VIP-kortesjene.

Ved bmk av skytevåpen er det en grunnleggende sikkerhetsregel blant skyttere og

profesjonelle brukere av skytevåpen om at ingen må ta eller overta et skytevåpen uten å
forvisse seg om at våpenet er ladd eller ikke. Dette må også gjelde når man tar opp våpen fra

våpenkasser med mer. Forsvarlig våpenhåndtering la-ever også at den som har kontrollen over

våpenet til enhver tid vet hva slags type ammunisjon vedkommende lader våpenet med.
Denne grunnleggende sikkerhetsforanstaltningen kommer blant annet til uttrykk i

Sikkerhetsbestemmelser for opplæring og øvelser i politiet, utgitt l. oktober 2006 av

Politidirektoratet, pkt. 2.3.6 om visitasjon og 2.6.1 om kontroll ved bruk av ammunisjon.

Mangelfull kontroll av våpen er omtalt i Høyesteretts avgjørelse gjengitt i Rt. 1972 side 907,
hvor en 36 år gammel befalingsmann i Heimevernet i lagmannsretten ble dømt til fengsel i 60
dager for overtredelse av straffeloven § 239. Uten å kontrollere om en pistol var ladd, hadde

han vist den frem til en gutt. Et skudd gikk av og drepte en dame som oppholdt seg i rommet.

Høyesterett uttalte blant annet følgende:

"Domfelte er funnet skyldig i uaktsomt drap som følge av uforsvarlig behandling av

skytevåpen under forhold som er sterkt å bebreide ham. Som lagmannsretten mener jeg at det
i et tilfelle som dette må anvendes ubetinget fengselsstraff. Jeg viser for så vidt til

lagmannsrettens straff utmålingsbetraktninger, som jeg kan tiltre. Som det fremgår av

lagmannsrettens dom, skjedde ulykken mens domfelte var i ferd med å vise frem pistolen til en

smågutt - etter det opplyste var gutten 4 år gammel. Uten noen kontroll av om pistolen var

ladd, begynte domfelte denne etter min oppfatning meningsløse fremvisning, hvorunder et
skudd gikk av. Domfelte er så meget mer å bebreide som han er en erfaren skytter, vel kjent

med den forsiktighet som må utvises ved omgang med s/cytevåpen.

Politibetjent D har forklart at han ikke kontrollerte våpenet, herunder at han ikke kontrollerte
ammunisjonen i magasinet, da han tok våpenet under sin kontroll. Som tidligere gjengitt tok

han det for gitt at våpenet var klargjort til bruk under øvelsen.

Spcsialenheten anser at det var en grov feil ikke å kontrollere våpenet han tok i bruk, herunder

grov feil å ikke kontrollere hva slags ammunisjon det var i magasinet. Regelen om at man
skal kontrollere et våpen man tar hånd om, anses som helt grunnleggende og ufravikelig, og
var utvilsomt kjent for politibetjent D. Det vektlegges også at løsammunisjonene var til

forveksling lik den skarpe ammunisjonen, hvilket må føre til at brukerne må være ekstra

påpasselige med å kontrollere hva våpnene blir ladet med.

Selv om det synes som om politibetjent D i forkant av øvelsen kan ha vært distrahert av dårlig
tid og en del "frem og tilbake " før de var klare i øvingsområdet og at han ble ytterligere

stresset over at rekylforsterkeren forsvant, er det Spesialenhetens vurdering at de objektive og

subjektive vilkårene for straffer oppfylt.

Det er i tillegg flere omstendigheter under øvelsen som konkret ga politibetjent D incitament

dl å undersøke våpenet, hvilket gjør mangelen på aktsomhet ytterligere alvorlig.
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Politibetjent D visste at det hadde blitt klargjort utstyr og skytevåpen i forkant av øvelsen ved
depotet i leiren. Han visste videre at de på vei ut til skytebanen tok med seg to Dimaco-rifler,

som ikke var tilstede på depotet under klargjøringen. Dette var våpen som politibetjent D også
visste var de andre instruktørene fra PST sine tjenestevåpen. Disse våpnene ble oppbevart i

egne kasser, hvor det ikke er uvanlig at skarp ammunisjon forefinnes. Politibetjent D burde ha
innsett muligheten for at samtlige Dimaco-rifler ikke var klargjort for øvelsen. Han kunne

ikke se bort i fra at det var en mulighet for at det var skarp ammunisjon i tilknyting til ett eller
flere av våpnene. Senere, ute i øvelsesområdet, tok han hånd om et våpen som ikke hadde

rekylforsterker påmontert, hvilket burde ha bygget oppunder ovenfor nevnte usikkerhet
knyttet til hvorvidt våpenet var klargjort.

Politibetjent D har forklart at han ved første gangs gjennomføring av øvelsen fikk klikk på
våpenet etter at han hadde skutt minst ett skudd. Da han fikk klikk dro han ladeamien tilbake
og fikk flere patroner ut av våpenet. Disse puttet han direkte ned i lomma uten å se på dem.
Som foran nevnt var løsammunisjonen som ble brukt under øvelsen til forveksling lik den

skarpe ammunisjonen til våpenet. Men Spesial enheten anser det overveiende sannsynlig at
han ville oppdaget at han brukte skarp ammunisjon om han hadde tatt en rask titt på
patronene. Det vises også til hvordan politibetjent D har forklart om andre gangs

gjennomføring:

"Han husker al det var et øyeblikk hvor han stusset over om han lok ladegrep mellom

skuddene, og ble forundret over at han kunne skyte uten å ta ladegrep. Dette skjedde samtidig

som han hørte at folk begynte å skrike. Da lurte han på om han hadde skutt med skarpe
skudd. Han så også phitselig ai del lå skarp ammunisjon på bakken og i magasinet. Han tok

opp dette for å se om dette var riktig."

Det var politibetjent Ds oppdrag under øvelsen å skyte mot bilene i kortesjen, hvilket han

gjorde med en Dimaco automatrifle ved begge gjennomføringene. Det anses utvilsomt at

politibetjent Ds mangel på aktsomhet førte til en livsfarlig situasjon for de andre deltakerne
ved begge gjennomføringene, og bare heldige omstendigheter forhindret langt mer alvorlig

utfall.

Politibetjent D har gjennom sin tjeneste som livvakt i PST fått inngående opplæring og
omfattende trening i forsvarlig håndtering av våpen, samt de farer og skadepotensial

uforsvarlig omgang med våpen og skarp ammunisjon utgjør.

Straffeloven § 325, første ledd nr. l

Den straffbare handling Spe si al enheten mener foreligger, rammes av straffeloven § 352,
første ledd om uforsiktig omgang med skytevåpen. Handlingen gjelder overtakelse av et

skytevåpen og vådeskudd mot andre tjenestemenn. Det er etter Spesialenhetens syn ikke
andre sider ved handlingen som tilsier at straffeloven § 325 nr. l om grov uforstand i

tjenesten kommer til anvendelse.

PoUtibetient E
Saken er for politibetjent E vurdert i forhold til straffeloven § 325, første ledd nr. l.

For at grov uforstand i tjenesten skal kunne konstateres, må det etter en konkret vurdering

foreligge ^kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for

mangel på aktsomhet". Dette er slått fast av Høyesterett i flere avgjørelser, blant annet Rt.
1986 side 670 og Rt. 1995 side 1195.
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Utgangspunket for vurderingen er at Spesialenheten, som nevnt ovenfor, anser det bevist at
det var politibetjent E som hadde skarp ammunisjon i magasinet som lå i kofferten sammen
med Dimaco-riflen han tok med seg Imi i øvelsesområdet. Spesialenheten legger ut fra

vitneforklaringene i saken til grunn at politibetjent E ikke informerte om dette forhold.

Politiinspektør V har forklart at det i still ingsinstruksen for livvaktene fremgår at de nesten i
alle tilfeller har bevæpnet tjeneste. Selv om øvelsen den aktuelle dagen var en øvelse med
løsammunisjon, anser Spesial enheten at det ikke var i strid med gjeldende instrukser at

politibetjent E hadde skarp ammunisjon med seg til Stavern leir.

Politibetjent E hadde til hensikt å bruke sitt eget våpen under øvelsen, men omstendigheter
gjorde at han fikk andre oppgaver og etterlot sitt våpen sammen med de andre våpnene som
var brakt inn i øvelsesområdet.

Øvelsen var definert som en øvelse med lav risiko, og det legges det til grunn at det ikke

skulle være skarp ammunisjon i øvclsesområdet. Magasinet med skarp ammunisjon var
således en ukjent faktor som utgjorde en risiko. Denne risikoen skulle imidlertid vært

eliminert ved forsvarlig håndtering av våpenet. Selv om politibetjent E burde ha gjort tydelig
kjent at han hadde med seg et våpen som ikke var klargjort for bruk under øvelsen, anser
Spesialenheten at han kunne forvente at det ble sørget for kontroll av våpen og magasin i den

grad hans våpen skulle nyttes i øvelsen.

Det er Spesialenhetens vurdering at politibetjent Es håndtering av automatriflen ikke kan
karakteriseres som grovt uforstandig.

Slik saken fremstår for Spesialenheten har kontroll og klargjøring av utstyr og våpen skjedd
på en tilfredsstillende måte i forkant av øvelsen inne på det omtalte depotet. Markørenes

bevegelser på vei dl øvingsområdet bærer preg av mye frem og tilbake i forhold til levering
av bil, henting av nøkler, henting av våpen som ikke var klargjort med de andre
øvingsvåpnene, transport inn til lcirområdet etter å ha kommet ut til øvingsområdet og hastig

overflytting av skytevåpen fra en bil til en annen. Det synes som om det har vært mye uro og
dårlig tid, som kan ha påvirket situasjonen under øvelsen. Det bemerkes også at det i

risikovurderingen for rekruttcringsprosess og grunnutdanning for livvakter ikke er

tydeliggjort som et eget punkt om sikker oppbevaring og bruk av skytevåpen. Det synes også
uheldig å bringe irm beredskapsvåpen i øvelsessituasjonen. På bakgrum av foran nevnte

oversendes saken til administrativ vurdering i forhold til rutiner for lignende øvelser.

Vedtak:
Saken henlegges for politibetjent C som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken henlegges for politibetjent E i forhold til straffeloven § 325, første ledd nr. l som intet
straffbart forhold anses bevist.

Saken henlegges for politibetjent D i forhold til straffeloven § 237 og straffeloven § 238 som
intet straffbart forhold anses bevist.

Politibetjent D straffes for overtredelse av straffeloven § 352, første ledd. Forelegg er

utferdiget i eget dokument



Politibetjent D, politibetjent C og politibetjent E underrettes om vedtaket.

Politibetjent A og politibetjent S underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes Sjefen for Politihøgskolen og Sjefen for Politiets
sikkerhetstjeneste. Politimesteren i Vestfold og advokat Jens-Ove Hagen til orientering.

Saken er avgjort med delegert påtalekompetanse fra Sjefen for Spesialenheten, jf.

påtaleinstruksen § 34-3, annet ledd Jf. første ledd.

I medhold av påtaleinstruksen § 34-7, annet ledd oversendes saken til Sjefen for

Politihøgskolen, Politidirektoratet og Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste for administrativ
vurdering.

Sjefen for Spesialcnhcten for politisaker, Hamar, 21. mai 2008

J. Martin Welhaven

assisterende sjef
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