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Anmeldelsen: 
Advokat Tove Raseh har ved hrcv av 17. mars 2010 til Spesialenheten forpolitisak.er 
inngitt mrn1eldelse mol Oslo politidistrikt. Anmeldelsen gjelder ulovlig lang varetekt for 
hem1es mindreårib-e klient X, som var inn~al\ i polilianest i Oslo i perioden 8. til 12. 
mars 2010. 

Spesinlenhetens undersøkelser 
Spesialenheten for politisaker har innhentet dokumentasjon fr-a Oslo politidishik( til 
belysning av .saken, herunder dokumentene i politiets korresponderende siral.lesak mol X 
~om la til gnum for varetektsoppholdet, med sakshistorie og avgjørelse, arrestjournal, 
akl.ivitetslogg ll1r arre~loppholdel, logg for jourhavende adjutant. vak~journal for iirre~ten 
og politiets oppdragslogg. Videre er fremlagt dive~e oversikter og instrukser for 
jout1icnesten ved påtrue Grønland. 

Spcsiak"nheten har gjennomført seks vitneavhør. l•cm av vitnene er poli lij urfaler, mens 
del sjette vitnet er pnlititje11estemann. Spesialenheten har vært i telefonisk kontakt med 
ytterligere en politiadvokat uten al formelt avhør av denne er foretatt. 

Politiadvokat A er avhørt med .status som mistenkt. 

Spesilllenheten har QgsåreUel en henvendelse til Poli!iets Utlendingsenhct med 
forespørsd om opplysninger vedrøre11de t1llendingsenhelens kontakt med X. 

Saken anses tilstrnkkclig opplyst for påtaleavgjørelse. 

Nærmere 0111 sakens faktum: 
Spesialenheten legger folge11de laktum til grunn: 

Den 8. mar~ 2010 kl. 19.30 hie X pågrepet på "Plata" ved Oslo sentralbanestasjon 
gl'unnet nlistanke om salg av m1rkolika. PågripclSt-"11 ble foretatt av politi~iencstcmann på 
fersk gjerning. På tidspunktet for pagripel:,e11 var X 17 lir gammel og asylsøker i Norge. 
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X ble iw1bmkt til senn-alarre~ten i Oslo politidislrikl kl. 20.09. Pl'lgripclsen ble besluttet 
opprettholdt av politijurist kl. 21.15, og X ble satt i va~lekl. 

X ble avhørl i sakc11 9. mars 2010 fra kl. 12.18 til kl. 15.34. IIans forsvarer var i lølge 
avhørsprotokollen til slede under avhøret. Forsvarer ble formelt oppnevnt av 
jourhavende adjutimt 9. mars 2010 kl. 17.00. 

l'cngslingsll1.0'te ble berammet i Oslo tingrett til 10. mars 2010 kl. 1.1.00. 
Påt:alcm)~tdighetens fengslingsbegjæring ble imidle1tid trukket ~,1mme <lag, og X hlc 
ikke fremstilt for .retten. Slralle~aken mol X hle henlagl I 0. mars 2010. 

Side 2 

X ble fortsatt sittende i politiruTesten etter at saken mol ham var he1llag1. Den 12. mars 
20 I O kl. 12.38 ble han løslatt etter ordre fra politiadvokat Fl. Det var <l.a gåll na.-rmcrc fire 
døgn siden pågripelsen. 

Al<livite(~logg ii,r oppholde! i arresten viser at X dusjet en gang; 11. miu·s 2010 
kl. 16.27. Den J 2. m,1rs 2010 k 1. 00.23 og k 1. 10. 11 er notert at det ikke var plass i 
fengsel. Det fremgår for øvrig at X likk mal lire ganger daglig. 

J>~taleavdclingen ved Grønland politistasjon var på tidspunktel for hendelsen organisert 
med en delt jourtjencste. En jurist hadde jourvakt en uke av gangen (S-jo11r) med ansvar 
for alle innkomne saker, herunder også. an~var for pågripelser og dimitteringer av 
arrestanter. I tillegg hadde en annen jurist fengslingsjour (F-jom) me<l am;var for å møte 
i retlen i alle fengslingssaker. l3eslutning om fengslingsbegjæringer ble ln11'1el av F-jour, 
eve;:nluelt i samråd med S-jour. Jourhavende jurister var plassert på et eget jourkonlor 
sammen med jourhavende polililørslchetjent fra ctterforskingsavdcliugen. Utenfor 
vanlig arbeidstid, mellom kl.16.00 og kl. 08.00 var del «.,"1\ egen acljutantvakt med ansvar 
for åta stilling til nye pågripelser, men ulell anwar 1hr <limiuering av andre arrestanter. I 
tillegg kommer en ~jenestc kalt kontorjour (K-jour), T11ed slø(lefunksjtm for de øvrige 
jourhavende på dagtid. 

Jourljenesten ve;:<l pålale,1vtlelingen ved (irønland politista~jon er senere omorgi1niserl. 
Dette skal ha skjedd like eller hendelsen, me11 uavhengig av denne. qjeldcndc instrnks 
for jourtjenesten er av 15. mars 2011. 

Det viir politiadvokat C som trall" hesh1t11ing om a opprettholde pågripelsen av X under 
adjutantvakt 8. mars 2010. 

l'oliliadvokat D hie registrert som påtaleansvarlig pil saken. Politiatlvokat D var salt opp 
som saksjour (irnnland i perioden 5. til 11. IIUU"S 2010. IIun var irnidlerlid fn1værende pa 
gnmn av et kur:< på Polilihøgskolcn, og andre måtte fimgere som S-jour disse dagene. De 
som hadde S-jour mens X sall lengsle( var politiadvokat E (9. mars), politiadvokat A 
(10. mars), politiadvolwt F (l l. mar$) og politiadvokat B (12. mars). Politiadvokat f, 
hadde i tillegg F-jour 9. og 10. murs 2010. Den 11. mars 2010 hadde politiadvokat Gl;-
jour for politiadvokat F (som da hadde S-jour). 

Politiadvokat II og politifullmektig l v,1r salt or,p som K-jour henholdsvis 9. og 10. mars 
2010 (for politiadvokatJ). 

De! er ikke foretatt etterforski11gsskritt i straffesaken mot X etter 9. mar~ 20 l 0. 
Politimlvolrnt H ul.arbeidet 9. mars 20 I O tiltale og bevisoppgave mot en annen som var 



pågrepet samtidig med X i samme sak. Denne persomm hlc dimittert 
9. mars 20IO. 

Side3 

Xs for.svarer, <1dvokat Tove Raseh, har i anmeldelsen opplyst at det etter avlwr.et 9. mars 
2010 ble bestemt at X skulle fremstilles for retten neste dag. Advokat Rasch mottok 
innkalling til fengslingsmøte i tingreHen 10. mars 2010 kl. 13.00. Kort for 
fengslingsmøtet ble hun opprini,'t av politiet og gitt beskjed om al de hadde besluttet ikke 
å fremstille ham. Det ble også sagt noe om 11t silken skulle bli lc.>rl avgjort. J:iorsvareren 
regnet da med at X ville bli løslatt samme dag. 

Saken mot X ble påtaleavgjort I 0. mars 2010, da den ble henlagt etter bevisets stilling. 
Henleggelsen er registret i saksbehandlingssystemet Rl. med politiadvokat Ks identitet. 

Politiadvokat K har forklart at hun mener det var politifullmektig l som besluttet 
he1Jleggel~•,m, da ~tempel med hcnlcggelseskode og ls underskrift fremkommer på 
straffesakens dol<.t1men(fote. Politifullmektig I har bekreftet at hun besluttet 
henleggelsen. llun hadde bare vært i stillingen i en uke, ng fikk hjelp av politiadvokat K 
til det tekniske ved føring av beslutningen i Rl ,. 

Polilil'ulhnektig I hadde K-jour 10. mars 2010. fo-jour, politiadvokat F, ba I om bistand 
lil li vurdere om X skulle fremstilles for fengsling. Dette var den forsk 
fcngsling.wurderingcn I foretok. !lun vurderte bevisene i ~aken som for svake til 
lengsling. Politfadvokat F sa seg enig i dette, og videreformidle! ~tandpunklet til 8~jour, 
soro var poliliatlvoka! A. J>olitifollmektig l mener at fcngslingsvurderingen mi'! ha bliu 
foretatt for kl. 10, da le;ingslinger må meldes til tingrctteu før dette klokkeslettet. Under 
lun~jen samme dag hørte politil'ullmeldig l fra politiadvokat Fat politiadvokat A ikke 
hadde vært enig i fengslingsvurderingen. Det ble noe diskusjon rundt dette. 

Politiadvokat F har opplyst til Spesialenheten at hun ikke har noe kjennskap (il saken. 
U u11 mener al hun aldri har vurdert fengsling eller andre forhold i saken mo( X. 

:Politiadvokat A husker heller ikke noe l'ia sin befatning med saken. lian har forklart seg 
generelt om rnti.ncne ved påt11le11.vdelin.gen ved Grø11la11d politista~jon, med de tre 
jourfunksjo11ene som var gjeldende ordning i mars 2010 og om rntinene som følges i 
dag. Den tidligere S-jourordningen trr hl ilt splittet i to, da det ble for mye å håndtere for 
en person. S-jour leder nå etterforskingen og tar nødvendige enerforskingsskritt srunmen 
med en politiførstcbe~jcnt, mens A-jour kon~enlrerer seg om pågrepne, forelegg. 
hesøksforbnd og annet som må håndteres umiddelbart. 

I rnurs 2010 v,tr politiadvokat As vanlige rutine som S-jour at han hver morgen printet ut 
en oversikt over arres(anler Jr.1 systemet INKSYS. På utskriften noterte han relevant 
infonna~jon fm morgenparolen og gjennom dagen. 8lik holdt han seg oppdatert med 
hensyn til de pågrepne. Mot slutten av d.1gen pleide han a oppsummere status på de 
pågrepne sammen med avtroppende politifurslebetjent lm han gikk fra jobb, og de ble 
sammen enige om hva som videre skulle skje med de som fortsalt salt i arrest. Det var 
polilifon;lebeljeotcns oppgave å orientere påtroppende forstt:he\jiml om status. 

Politiadvokat A er sikker på at han ikke kan ha flill be~kjed om at politifollmektig l henla 
:,aken mol X. Hvis han hadde fått vite dette, ville han mni<ldelbart ha beordret 
politilørslebetjenten til å løslate X• eventuelt etter å ha koutl'Olbjekkel rn<aXl 
utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt eller l'olitiets Utlcndingsenhet om de ønsl<el å 
forholde seg til hau i forbindelse med evenluell \1tlendi11gssak. 
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Politibetjent A tror han kan ha fått beskjed fra politiadvokat F om at det ikke ble noen 
fongi;ling llV X. Ve<l ~lik tilbakemelding ville han normalt ha besluttet at de måtte 
forhåndsberamme si1ken for tingretten og ~!evne X, eller han ville ha besluttet å løslate X 
hvis ikke utlendiugsseksjonen eller PU ha(kle behov for å holde pa ham. 
Hurtigherammclser må meldes til tingretten før kl. 14.00. Politiadvokat A har opplyst at 
han kan ha vurdert at X skulle sitte til dageu etter for å få forkynt en stevning lør 
løsla!el~e, tler~om hai1 ikke visste at saken var henlagt . .Politiadvokat A mener all~å .il 
him ente11 var uvitende om henleggelsen og besluttet at X skulle sitte for 
hurtighcrnmrnclse dagen etter, eller at han beordret løsfotelse elter al overtagelse var 
sjekket med utlendingsmyndighetene. 

Politilør~lebe!jenl L var oppført som jourhavende politiførstebe,jent i perioden 5. til 11. 
mars 2010. Han har i avhør opplyst at hanjobbet dagtid alle dager u1111tatt 10. mars 
2010, da saken mot X ble henlagt. Politi lørsleheljent I, kan ikke huske å ha skrevet 
løslatclsesordre i saken, noe som ~kulle ha vært gjort <l.agen han selv ikke var på jobb. 
Han ser det som mulig at PU kan ha blitt kontak tet og visl interesse for å folge opp X, 
men at det har oppstått kommunikasjonssvikt som har endt med at ingen fulgte ham opp. 

I konuikt med PU har Spesiale11hel1.,'11 Hitt opplyst at det ikke fremkommer i deres 
systemer 11t det har vært noen konlakl mellom PlJ og X eller Oslo politidistrikt i 
peiio<len X satt i politiarresten. PU vurderte derimot Xs sak 4. mars 2010. Han ble <la 
vurderl som lengslingskandidal, men på grunn av kapasitetsproblemer ble fengsling ikke 
begjært. PU har for øVJig opplyst al X var tatl hand om av sveitsiske 
utlendingsmyndigheter i oktober 2010, og al PC J da bekreftet al retur av ham til Norge 
ville bli akseptert. Vet er ikke kjent om han er reh1fnerl. 

J aklivilelslogg 1hr arrestoppholdet er notert at X var i avhør 10. mars 2010 fra 
kl. 18.33 til kl. I &St Del har ikke vært mulig å fiwie ut hvem som eventuelt har 
gje1111omfort dette avhøre{, som ikke i1mgår i straffesak1.,'ll mot X. 

X ble altså sittende videre i politianesten frem til 12. mars 2010 kl. 12.38. Politiadvokat 
F var S-jour 11. mars 2010, mens politiadvokat B var S-jour 12. m.irs 20 I 0. 
Politiadvokat r, kan som nevnt ikke huske å ha hatt befatning med saken. Politiauvokal 
13, som hcordrel løslatelsen., husker ikke de nænnere om sten di ghetene ved dimitteringen., 
henmder om hun registrerte at X hadde sittet for lenge i i1rresl. 

Spesialenl1etens vurderinger: 
Spesialenheten skal vmdere hvorviul ansatle i politiet clkr påtalemyndigheten har gjort 
seg skyldig i straffbare forhold i tjenesten. S,iken 4;ll' vurdert i forhold til straffeloven §§ 
117 og 223 om ulovlig frihetsberøvelse og straJleloveo § '.l25 nr. 1 om grov uforstand i 
tjenesten. 

Strulleloven § 226 om uaktsom frihetsberøvelse kommer ikke til anvendelse idet denne 
bestemmelsen forulseller påtalebegjæring fra fornærmede. Slik påtalebegjæring mungler 
og bes1emrnclsc11 er derfor ikke nærmere vurdert her. 

Saken reiser spøn;m(tl om lovligheten av varetektsopphold i sentralarre~ten i Oslo 
politidistrikt. Aktuell straJlebes(emmel8e linnes å være straffeloven § 325 første ledd, 
som omhandler grov uforswnd i tjenesten. Da dd ikke foreligger omstendigheter som 



tyder på at lengden av varelekl.soppholc,lel er forårsaket av 1,"lt forsettlig handling, finnes 
verken straffeloven§ 117 første ledd eller§ 223 om ulovlig liiheL~herøvelse aktuelle. 

Lengden av Xs varetektsopphold berører både rcglcue om frist for fremstilling i 
strafleproses~loven § 183 og hesl1,'lnmdsene om oppholdstid i forskrift om bruk av 
politiarrest § 3-1. 

Straffeprosessloven § 183 første ledd imgir at: 
"Vil påtalemyndigheten beholde d<m pågrepne, må den snar<ist mulig og sene.,t den 
tredje dagen erter pågrip<<is<mfremstille ham.fhr lingretten ... med heg;ærinj!, om 
fengsling. " 

Fristen c1· absolutt, og uavhengig av om den løper ut på eI1 virkedag eller ikke. 

Side 5 

Den innledende delen av politiets pågripelse og etterforsking mot X fremstiir il. ha forløpt 
normalt og innenfht de rammer-slrnffopro.scssloven § !83 augir. X ble på ferske ~por 
pilgrepet den 8. 1nar,; 2010 kl. 1930 miste11kt for omsetting av narkotika. Samme kveld 
kl. 21.15 ble pågripelsen besluttet oppretthold! av påtalemyndigheten. X ble avhø1t 
dagen etter med forsvarertil stede. Etter 11vhørel ble del be~lutlel å fremstille X for 
varetektsfengsling. l'cngslingsmøte ble berammet til den 10. mars 2010 kl. l .'U)0. Reit 
lør fengsling~møtet trnkk påtalemyndigheten fengslingsbegjæringen og strnfles.iken ble 
henlagt senere samme dag. J Xs tilfelle skulle fremstilling for reilen ha skjedd senest 11. 
mars 201(). 

Der be.meJ:h:e.s at X sk11lle. vært o,erført fn1 politi;,m:st til fcngsd innen lo døgn etlet 
pågripdsen, med mindre dette itv p1,ik1iskc g1-ut1ner ikke er mulig, jf. politiai:restfotskriftro § 
., 1. X skulle el.I.et forskrifo::n ha vært overfort til fengsel seJJest 10. mars 2010. Det 
fremkommer a,, politie.cs aktivitetslogg at det var kapasitetspi:ohkmcr i Oslo fongsd ·11. 1il 
'12. mars 2010. Det san).llle antas å hf1 v..:rt tilfelle ·10. mar,; 2010, slik al. ovcrfm·iog ikke var 
prnktisk mulig. j\-fonglcndc ov(:rføring til fengsel ,ugjør da neppe noeu srniffbar 
t.jcncst.chanJling. 

Ved at X ble sittende i politiets varetektJhi 8. mar~ kl. l 930 li! 12. mars kl. 12.38, 
nesten 4 døgn, har politiet heller ikke overholdt fi'emstillingsfrislen i stra.lieprosesslovcn 
§ 183. Oversittelse av de11<1bsolu(\e fri~l<m medførte at fortsatt varctcktsfcugsling 
manglet hjelJllJ!cl og utgjorde ulovlig frihelsbenNelse. Domstolsprøving av 
fcngslingsgrunn.lagct er en gruwtleggende stratleprosessudl rell~sikkerhelsgaranli som 
skal gjelde for alle pågrepne personer. 

Påtalemyndighe(en er an~varlig for at bestemmelsene om varetekt blir etterlevd. I dette 
tilfellet var det S-jour ved Grønlan<l polilista~jon som skulle ha sørget for fremstilling 
innen fristen eller dimittering der~om lrernslilling ikke skjedde. 

Fordi straffesaken mot X ble henlah't I 0. auirs 2010, skulle Jø:;lalelse ha skjedd de1mc 
dagen. Del var da politiadvokat A som var S-jour. 

I riksadvokatens rundskriv nr. 4/2006 av 29. desember 2006 mn varelekt er det i kapittel 
11 (generelt om bruk av varetekt) uttalt at brnk av sln1fle~kyld lør stmfleskyld er fastslått 
av en domstol er et svært alvorlig inngrep og ska.I bare nyttes niir det er nødvendig for 
elleklivl å bekjempe kriminalitet. Det presiseres at påtalemyndigheten må 1Jøye vurdere 
om viu-eækt er. nø<lvendig, og eventuell hvor lenge. For å understreke viktigheten av 
nødvendighetskravet for bruk av varelekt, ~iteres følgendo fra riksadvokatens rundskriv: 



" ••• 11!(,r/ nmryn til den fa".~;li,wfristw som n-tlcn har-_fastsall, skal tf,11 .<ikta .t;tja.rt fri strak.r behovct far 
/lutefekt ik,(:je er til .rtades, ••• " 

Det må ,1mleres om poli!iadvokal /\ har gjort seg skyldig i overtredelse av stntlleloven 
§ 117 og/eller§ 223, eller om him har utvist grov uforstand i ~jcuesten ved ikke å ha 
hesørget løslatelse av X når strafie~aken v<1r henlagt og fengslingsmøte avlyst. 

Side 6 

Unnl<1telse av å beordre løslatelse i en slik situasjon finnes å være en tiencstehandliug 
som kan n1mmes av straITclnvcn § 325 første ledd nr. 1. 

Høyesterett har om § 325 første ledd nr. 1 uttall al <let her krnves "en kvalifisert 
klunderve,·dig opptreden somforanlediicr sterke bf.lweidelse,-Ji,r mangel pa 
aklsomhel." Det er olk vist til Rt. 1986 side 670. 

I og med at fengslingsbegjæringen hlc !nikket og saken heala1,'l den l 0. mars 2010, antas 
at gnmnlaget for å holde X i varetekt hortfalt. Det fremstår som uklart hvorfot han ikke 
hie løslatt, om grunnen viu- at politidistriktets l1llettdingssek~jon eller Politiets 
ullendingsenhet (PU) skuUc foreta avklaringer og/eller om dårlige rutiner og manglell(le 
vversikl ved påtalcsck~jonen var årsaken. Det er usik.kerl om politiadvokat/\. kjente til at 
~traffes<1ken mol X var henlagt. Han kan faktisk ha beordret lø"l<1lelse, uten at denne ble 
effektuert. Dette kan skyldes in!cm kommunika~jonssvikt i politidislrik!e! mellom 
politijurist, etterforsker og arrestpersonale. Det k11n ogsf1 skyltles al 
utlemlingsmymlighelene hie koblet iWl i saken, og at komrounik,1sjonssvikt har oppstått 
mellom politidistriktet og Pli. Opplysningen om at X var i et kort avhør om kvelden I 0. 
mars 2010 kan tyde på al ullendingsseksjoncn eller J>U var koblet iw1, med mindre 
avhøret skyldes feilføring i tiltakslogg. Om delle mangler det notoritct. 

Med bakgt'\lllll i at det ikke h:11· "111: seg gjøre il avklare med tilstrekkelig 8ikkcthct. hvem som 
var ru1svarlig for"' X ikke hie løslaLL tidligere, da faknim på flere punktet frcmslar som 
w1vklar1, og, politiadvokat A selv ikke ka11 husl«: noe fm den kon-krc1:c saken, er det ikke 
tils1rckkclig gi.-um:tlar, fora ~,mleJ:e h1tn~ ~ubjcktivc fod,old i forhold til skyldkravet i 
straffelovl:'Jl '§ l 17, § 221 og§ :'.23 m. 1. Saken foreslås he.nlagt mot J1111n cttct hcviscls 
stilling. 

r-orewksstraff: 
littcr straffeloven § 48a kan et foretak straffes når noen som hm handlet pi'1 vegne av 
foretaket har overtrådt et strnfl.eb11d. Dtille gjelder selv om ingen enkeltperson kun 
straffes. Dette gjør det mulig å stmfle fotelak for kumulative eller anonyme feil. Ved 
avgjmehen av om foretaksstraff skal ilegges, skal dtit særlig tas hensyn til om foretaket 
ved retningslinjer, insttuk~jon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget 
overtredelsen, saml strai'fcns preventive virkning, jf. straffeloven § 4Rh. 

Foretaksstraffforoverlredelse,tv slraffolovcn § 325 første ledd nr.I vil kimne være 
akn1elt dersom politidistriktet har mangel lulle rutim,-r, der det foreligger mm1gelli1ll 
kunnskap hos ansatte om rutiner og regelverk eller der det foreligger kritikkverdig 
opptreden fra enkell.per:,<,mei· uten at det er gnumlag for personlig strnl.fansvar. 

/\len arrestant er "glemt" i arresten, og har sillel to døgn etter at saken mot ham var 
henlagt, mil. anses som et alvorlig forhold. Varetekt er el inngripende virkemiddel, som 
ikke må bc,mytles mer enn nødvendig. Reglene i straffeproses~loven ••ikke minst 
bestemmelsene om domstolskontroll skal sikre at varetekt bare benyUes i samsvar med 
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loven og utfyllende regelverk. Det vises blant annel lil riksadvokatens rundskriv om 
varetekt,jf. foran. 

Politimesteren har del overordnede ansvaret for at virksomheten drives innen de lover, 
regler og iustrnkser som gjekler. Niir del gjelder inngrep i borgemcs frihet, stilles særlige 
krav til aktsomhet med heusyn til hjemmelsgn111nlag og måten inngrepet gjennomføres 
pli. l riksadvokatens iundskriv om varetekt er det i kapittel Il (generell om hruk av 
varetekt) uUrykt: 

'J>v/.ilimt:iJlr,r,111 d,n anr,,'tlrl~P,t politij11ri.<tc11 har tit s,meg a,uwr for ei kviilrollm al wrelekl' t\g 
mmlujona;; pi,p,rif!int. ~li bruk av politi,m-c,t i smnb,md vnd cttr.,jiJr:i-kif11!/'., br.m w.1t hf>lka i .ta1JJ.fi)(/r 
med dclle r1111dskrivcl" 

Saken gjelder en ung, ressurssvak person, som må antas å ha hatt dilrlig kunnskap om 
sine rettigheter og manglende evne til selv i\ ivareta disse. I tillegg til frihetsberøvelsen, 
synes X for øvrig å ha fiitt relalivl bei,,,n:n~el opplølgi11g i arresten med hensyn til lufting 
og hygiene; mindre enn foruts11tt i politiarrestfrm;k ri Ilen §§ 2-7 og 2-8, jf. også 
atTCstins!ruks for Oslo politidistrikt pkt. 13. I. 

Den rnangelfolle tjenes!eutførelsen i denne saken synes å ha oppstatt som :lølge av 
mangelfulle rutiner og systemer. Organiseringen av påtalemyndighetens jourordningcr 
har le<lel til at mange politijurister har vært involvert i behandling av ~aken og :som 
an~varlige for ~aken. Mange involverte medfører risiko for komnrnnilrnsjonssvikl, 
uoversiktlige forhold og ,m~var~pulverisering. I tillegg har systemene for internkontroll 
ikke væ1t effektive nok til il fange opp al en pågrepet person forlsatt sau i arresten uten å 
ha blitt fremstilt for retten innen gjeldende frist. 

Et lbrh(>ld som kan tale mot ileggelse av foretaksstraff er at politidi~hikte( kort ellet 
hendelsen e11dre( sine ruti11er ved int1fming av ny instruks for jourtjeuesten v<:ld Grønl,m<l 
politistasjon. Endringen ~kjedde imidlertid uavhengig av denne saken. Hendelsen ble 
ikke avdekket internt, men fremkom ved anmeldelse fra Xs forsvarer. 

Politidistriktet holdes strafferettslig ansvarlig for grov uforstand i ~jenesten. 

Vcdt:,k: 
Saken henlegges mot politiadvokat /1. for ove1tredelse av strnfJ:eloven § 117, s!raffelov'-''11 § 
223 og slrnJfoloven § 325 første ledd nr. I, på grunn av bevisets stilling. 

Oslo politidistrikt siktes for overtredel~e av: 

Straffeloven § 325 furste ledd nr. 1, it: § 48 a 
fior under utførelse av offentlig tjenestehm1dling å ba gjort ~eg skyldig i grov uforstand i 
tjenesten. 

(ilunnlag er f".!gcude forhold: 
Mandag K. mars 2010 kl. 19.30 ble X pågrepet og sall i v,1re(ekl i sen!ralarreslen ved 
Oslo politidistrikt. Til tross for at begjæring om fremstilling for varetektsfengsling hie 
trukket den J 0. man. om fonniddag;,'ll og at straffesaken hau var siktet i ble henlagt av 
påtalemyndigheten ~amme d,1g, ble X ~iuende i varetektsfengsel frem til fredag 12. mars 



201() kl. 12.38. X ble ikke li-emslill for (ingreUen med begjæring om fengsling innen tre 
<lal_!er etler pågripelsen. 

foor ove.rtrcdclsen vurderes Oslo politidistrikt ilagt et forelegg sto1t kroner 50.000. 

Endelig ve<ltak om bntk av foretah~trnll' vil hli truffet etler al Politimesteren i Oslo er 
gitl adgaog til it uttale seg om spøi:srnillet. Frisl for ii gi uU.alelse selles til fredag 12. 
murnst 2011. 

X ved a<lvoka( Tove R,1~ch, polilimlvokal A og Politimesteren i Oslo underrettes om 
vedtak el. 

Kopi av vcdrnkc1. oversendes Poli1idirck1.ørcn og t'ørstestatsad,ok~te.n i Oslo til ocie.nte.ting. 

T medhold av påtalein~truksen § 34-7, andre ledd, oversendes saken til Politimesteren i 
Oslo for administrativ vurdering. 

Saken l-'1' avgjort med delegert patalckompctanse fra Sjefen for Spesialenheten, 
j[ påtaleinstruksen§ 34-.\ annet ledd, jJ: første ledd. 

Spesialenheten for politisaker, 19. juli 2011 

Johan Martin Welhaven 
assi~"terendc ~jef 

Side S 


