
' SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 

PÅTALEVEDTAK Dok. nr. 16 

SAK NR l0248719 780/11-123 

FORETAKSSTRAFF TIi, SØNDRE RUSKER UD POLITI0ISTRIKT GRUNNET 
URJEMI,ET OPPHOLJ> I ARRRST AV X, F. - 1 TIDSRO'.WMF.T 26. 
AUGUST 2011 CA. KL. 14.45 TD., CA. KL. 20.45. 

Anmeldelsen: 
l>okurucntcr oversendt fra Søndre lluskcrud politidistrikt viser at X fredag 26. augusl. 
2011 satt ca. 6 timer i arresten på Kongsberg politista~jon til tross for at han var beordret 
løslatt. Han skulle ha værl løslatt citer avhør ca. kl. 14.45, men ble først løslatt ca. kl. 
20.45. 

Spesialenhetens undersøkelser: 
Nedlei,,•nelser i politiet.~ oppdragslogg og logg o,.,er anesllillak er innhentet og 
gjennomgått. 

X er avhørt som vitne. 

Fem polililjenestemenn er avhørl. Polilifør:::tehetjcnt A, politihc~jcnt S, politihc~jent V og 
politibetjent F er avhørt med ,;lal\1~ ~om vilne. Politilørstehetienl Eer avhørt med status 
~om mistenkt. 

Bakgrunn for at X var pågrepet var mistanke om overtredelse av straffeloven§ 200 
iuidre ledd. Dokumentene i denne straffesaken, anm. JJr. J 1671897, er innhenlel og 
gjennomgått. 

Lokal i11s1ruks for arresten på Kongsberg politista::tion er i1uihentct og gjennomgått. 

Nærmere om hendelsesforløpet: 
X hie pågrepet kl. 23.15 den 25. august 2011. lian ble sall i i1rresl pi'1 Drammen 
politistasjon. l logg for am::sttiltak ble det beskrevet at 1trrestm1ten hadde diubetes type 2 
og at inSlllinsprøyte lå i skapet. Formiddagen etter ble han fraktet til Kongsberg 
politista'\inn for avhør. Avhøret startet kl. 12.30 og ble avsluttet Id. 13.45. Det var 
polilihetjent I) som avhørte ham. X opplyste også da at han hadde diabetes. 

X hie etter avhør satt inn på celle 26 av politiførstcbc~jent I.!. Jourhavende jurist på 
Knngsherg politistasjon, poliliadvokat R, besluttet deretter at X skulle løslates. Ordren 
ble gil( til politibetjent D. 
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Politibetjent D kuntaktet politiv.ikllt og ,makket med politiforstehe~ient E. D informerte E 
om at X var beordret løslatt. D skrev selv "Rappor( om ll·emstilling" og denne ble 
si<Tevet fom minutter fram i tid. Tidspunktet for løslatelsen ble derlhr ~au til kl. 14.45. 

Politibetjent J) varslet ogsit operasjonsleder på [)rammen politistasjon om løslatelsen av 
X. Operasjonsleder noterte kl. 14.39 i oppdragsloggen " X løslatt, e.o. jourhavende". 
Uet samme tidspunktet ble også brukt i logg for "Anestlill.ak". 

Politiførstebetjent E hadde, i egenskap av innsatsleder og/eller eldste tjenestemann, 
ansvaret for arresten. IIun oppfaUtll opp<.lrngel om å løslate X, som politibetjent D 
formidlet til ham. E mener at han fra vakta lok kontakt med politihe~jent Spå piketten og 
ga bcsk;jcd om å løslate X. 

Politibe~jent Spå sin side oppfattet ikke at hau ble gitt et slikt oppdrag av E. Heller ikke 
politibetj,,mt F, som da oppholdt seg sammen med S, oppfattet dette. Samtidig som 
politifurstebetjenl E skulle besørge løslatelse av X, var han opptatt med å betjene en 
henvendelse på vakta i en b,u'tlevemsak, mens S og F gjennomgikk beslaget etter 
ransaking i straffesaken mot X. 

Politibe~jent S og politihc\ient F gikk: av vakt kl. 15.00. Politi:forstebeljent E gikk av vakt 
kl. J 6.00. Politilørstehetjent C overtok som innsatsleder. 

Politiførstebetjent/\ gikk av vakt ca. kl. 15.30. Ut pa kvelden, ca. kl. 20.00, tenkte han 
gjennom arbeiu8dagen og (ikk følelse av at noe ikke stemte. IIan rinb'te 
politiførstebetjent C og b,1 ham å sjekke om det var noen i arresten. X var da fo.rtsi1tt på 
celle 26. lian ble løslatt HV C c-u. kl. 20.50. Tngen var i kontakt med X fra hau ble satt inn 
på cella etter avhøret ca. kl. 13.45 og frem til hml ble løslaU ca. kl. 20.45. [)a fikk han 
cola, som han drakk, men orket ikke maten han ble tilbrnll. Da h,tn kom ltjem målte han 
hlousukkerel (il 2.8 som i folge ham selv er veldig lavt. X har forklmt i .tvhør al han sov 
deler l.lt tiden pi'! .:ella. Han hanket i døra og ropte uten at noe skjedde. 

Vurdering: 
Spesialenheten for politisaker skal vurdere hvorvidt ansaUe i politiet eller 
påtalemyndigheten har gjort. seg skyldig i straffhare forhold i tienest.en. Sl:lk.en er vurdert 
i forhold til straffeloven§ 117 om ulovlig liihet~herøvelsc under offentlig 
\lencstcutførclsc, de alminnelige bestemmehene i slrallelove11 § 223 og§ 226 om 
ulovlig frihetsberøvelse og straffeloven§ 325 første ledd nr. 1 om grov ufor.~tand i 
tjenesten. Videre er det vurdert om det er gruunlag for foreu1ksstraffmol polilidistriktet, 
jf. strullelovell §§ 48a og 4Kh. 

Spesialenheten legger til grunn lll X ble hold( i arrest i ca. seks timer etter at han var 
beordret løslatt. Politiet har, ved at beslutningen om l.r,,slalelse ikke er iverksatt, 
gjennomført en frihetsberøvelse som llUll1glet hjemmelS!,'TUnnlag. 

Det var polililørstehetjenl E som, i kraft av å være illllsatskder og/eller eld~te 
tjenestemann, hadde ,msvar for mrestcn. Det var han som mottok heskjeden og skulle 
hesørge løslatelse av X. Politiførstcbe~jent E har forklllrl al han mente at han ga 
opp<.lraget videre til pnlilihetjent S. Spesialenheten legger dette til gi;unn uanseU om 
ordren ikke ble oppfotlel av S. Politiførstchctjent E var således i den tro at X skulle 
løslates kort tid etteq>å. 

Rade slral'foloven §§ l 17, 223 og 226 omhandler ulovlig liihelsberøvelse. Objektivt .,;ett 
kan det kons(a(eres at X uhjemlet hie holdt i arrest i ca G timer. Imidlertid var ikke 



polililørslehetjent E ~eg den ulovlige Jiihctsberøvclsen hevisst,jf. det ovenfor 
beskrevne. Det forela således en laklisk villforelse hos ham med hensyn til at X ikke var 
blitt løslatt. Av dem1e grullll kommer ingen llV (le nevnte beslemmeber til a1wendelse. 
Det er således ikke nødvendig å diskutere bestemmelsenes øvrige vilkår for. str.111~ 1hr 
eksempel om f1ihet~herøvclsen var ulovlig og de forskjellige skyldkravene i 
he,;lemmel sene for del. 

Straffeloven§ 325 første ledd nr. l omhWldler 11fo~land i tjenesten. lJforslandcn må i 
tiUegg være grov. Høyesterett har godu1tt underrettens beskrivelse av <lette om al det må 
l(m,li gge "en kvalifiser/ Jdwule,·verdig opp/reden som.foranlediger sterke bebreide/ser 
for mangel på aktsomhet' for ,1\ straffansvar skal gjøres gjeldende. 

Spesialenheten leggertil grunn iit politiførstebetje11t F. for:,øk(e {1 viderelhnnidle 
oppdraget, meu at dette ikke ble oppfattet av politibetjent S. Politilør~tebeljenl F. burde, 
jf. oppdragets viktighet, ha forvisset seg om at løslatelsesordren ble oppfutlet og dereUer 
faklisk gjem10rnført. Særlig fordi det var en annen, dvs politibetjent D, som loggførte 
løslalel~tm ved å skrive "Rapport om fremstilling" og som underrettet 
opemsjons~enlralen i Drammen om løslatelsen. Polilicls egne systemer viste således at 
det ikke var noen arrestant i cellen på Kongsberg lenger. Videre legges del vekt på at et 
oppfølgende spørsmål til politibetjent Som foktisk gjemwmforiug ville v~rt naturlig. 
Uet var også tid og anledning til det. Også ved dagens slutt, i forbindelse med vakl bylte 
og overlatelse av arresten til påtroppende, bu(de F. ha forvisse( seg om al de( ikke var 
arrestanter der. Særlig fordi arresten lå i underetasjen og det ikke v,u- .lyd- eller 
bildekommunikasjon, eller annen varsling, mellom dewie og vakt11. 

Del er ~medes gn1nnlag for :<lerk kritikk mol politiførstebetjent Es håndtering av ordren 
om å løsinte X. Spesialenheten /foner dog ikke at hans opptreden alene kan 
karakteriseres som "grov'' og viser samtidig til det ovenfor beskrevne om han.~ egen 
oppfatning av situa~jone1L 

Spmsmålel blir videre om del er grunnlag for å anvende foretaksstraff mot Søndre 
Ru~kerud polilidislrikl. Eller ~tmll'eloven § 48a kan dette ilegges: 
"N"iir et straffebud er ove11rådt. av noen som har h,mdle! på vegne av et foretak( ... ). 
DeHe gjelder selv om ingen (mkcltpcrson kan straffes for overtredelsen." 

Innledningsvis bemerkes at politimesteren h,1r <let overordnede ansvar for at 
virksomheten drives i henhold til lov, in~1l·uks, eller andre bestemmelser. Når del gjelder 
inngrep i borgernes fril1et oppstilles strenge krav til aktsomhet med hen::;y:n (il 
hjemmelsgrunnlag og håndteringen av dette, jf. foreliggende lovverk pil 01mildet og 
pl\.l.aleinsltuksen kap 9 om hruk av tvangsmidler. Søndre 13uskerud politidistrikt har selv 
J I. juni 2009 reviderl '1n~lruks for poliliarrcsl ved Kongsberg politista~jon". 

Etterforskingen har avdekket at det ble begålt J:lere foil hos llere personer. Misforståelser 
og kommunikasjonssvikt fø1te til at løslatelsen ikke ble gjennomlørt. Til tross foy delte 
ble det i politiets egne systemer rapportert om at løslatelsen hadde funnet sted. Det vises 
til pkt. 9.3 i politidistriktets instrnks 0111 dette. Korrekt frcmgang~måte ville være it 
besørge notoritct samtidig med eller etter at oppdraget var 1itlm-(, og ikke i forkant. I en 
sima~jon med manglende mulighet for å overvåke arresten på Kong~bei·g, v<1r del enda 
,ikligerc at det loggforte var i samsvar med dct faktiske. Lydovervåking av cellene var 
forutsatt i instruksen~ pkt. 13, men hadde ikke fungert på lang tid. l>et var heller ingen 
fysisk varsling e.l på vak.ta soxn vi~te om del var noen i cellene. Det at arrc~ten ligge!' i 

Side 3 



Side 4 
kjelleren pil politihuset og vak.ta er i første etasje, gjør det også vanskelig for en arrestant 
å korume i kontakt med politiet. 

Det al X fortsau var i arrest hle avdekke! ved en ren tilleldighel, jf. al polilif.mstehetienl 
A senere :,amme kveld :l.ikk Jølelsen av al noe viir gl!Jt. Det er umulig å vite noe om ni'1r 
politiet ellers ville ha oppdaget at X fortS11tt satt i arresten, jf. det ovenfor beskrevne. 

Aktsomheten i foreliggende sak burde også vært noe skjerpet fordi X hadde diabetes 2. 
Han var uten tilsyn i en lang periode fordi man trodde han var løslatt. Instruksens pkt. 
7.1 om tilsyn hvert 30 min ble således ikke utført. 

Etter en samlet vurdering av foreliggende etterforskingsmateriale finner Spesialenheten 
at grunnvilkårene for ileggelse av straff for overtredelser av straffeloven § 325 første 
ledd nr. I ,jf.§ 48a er til stede. X hk uhjemlet si Hende om lag 6 limer i arrest, uten 
tilsyn, og forholde! hle avdekket ved ren lillddighel. Del vises lil de personlige feil som 
ble begåll av :llere tjeneslemenn, alvorlighelen a.v disse, politiets systemer visle al cellen 
var. tom, s111nt munglende mulighet for overvi\king/kommwukasjon mellom ime~ten og 
vakta. 

Det skal så vurderes om den lakultati,e adgangen som oppstilles i hestemmclSt-"1\e om 
foretakss(rafftilsier a( del :;kal ilegge,; en hol i foreliggende :x1k. For ~elv om vilkårene er 
oppfylt, inneb..crer ikke det noen prcsum~jon for ai slraffhør ilegges, jt: foreliggende 
rettspraksis. 

Stralleloven § 48b bokstav 11 til g innel1ol<ler retningslinjer for dew1e vurderingen og 
viser iwlledningsvis til straffens preventive virkning, overtredelsens grovhet., og om 
foretaket gjennom rctningsli1\jer, instruksjon, m.v kunne ha forebygget overtredelsen. 
l)et er altså bokstav a til c .som er aktuelle å vurdere her. De neste to alt\-'t'nativcne om at 
over1redclse11 Mc gjort fora fremme foretakels interesse og om foretaket fikk noen 
fordel av delte p,1sser ikke i denne sak som gjelder oHenliig myndighetsuløvehe. 

Hovedhensynet bak regelen om straffunsvar for foretak er at et slikt ansvar kan bidra til 
å styrke straffebudets preventive effekt. Oe! er særlig den allme1wpreventive virkning 
som tilsie( at det bør reageres med straff i denne sak. l'olitiet håndterer mange personer 
i forbindelse med opphold i arrest og det er meget viktig at bestemmelsene om dette 
håndheves korrekt. Individualpreventivt kan også en bot til politidistriktet forhindre 
fremtidige overtredel.ser av samme karakter. 

Til- hoksl.iv bom overtredelsens grovhet vi:,es til det ovenfor beskrevne om al del ble 
begatl I.ei! av flere tjenestemenn, politiets egne systemer viste at løslatelsen h!l<lde fullJlet 
sted, smnt at det heller ikke var tekniske innretninger på politisui~jonen som avdekket at 
X fo1tsat1 v111· i arrest. l)et hele skjedde i forbindelse med "ordinær drift" og ikke i en 
plutselig oppdukkende situa~jon som krevde raske avgjørelser og handling. Videre 
vektlegges al konsekvensen av disse foilene var at en person som led av diabetes 2 hie 
berøvet friheten i llere limer. Han var hell ulen til~yn og lbrholdel ble oppdage! ved en 
lilfoldighel. 

Httcr hnksiav c skal det legges vekt pa om forholdet kunne værl uni1g1\ll ved i11slrukser 
og opplæring m. v fra foretak.et. Til :l.i1rsti'l.elsen av delte altem.itivet vi~e~ til RI. 2008 side 
996 avsnitt (38) hvor det heter : ''At det kllll være vanskelig for pi\w.lemyndigheten 
konkret å påvise hva som bør gjøres allllcrlcdes, kau ikke være avgjørende. l)et er ingen 
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forutsetning for hruk av l<.>n;:(ak~stral'J' a( forelaket eller noen i dens ledelse kau bebæides 
for de leil og mangler som ligger til grunn for den straffbare handling." 

Poenget i foreliggende sak er nettopp at forholdet både er lov og instruksregulert, men at 
disse bestemmelsene ikke hie fulgt. Hadde det(e regelverket blict l'ulg(, ville ikke 
forholdet opp.~t.\11. Oel burde :,ålede~ vært en ~terkere opplølging eller større foku:; fra 
polilidislrik(el~ side nied hensyn til il besørge slik etterlevelse, enten gjew1om egen 
opplæring, på paroler, møter etler gjew1om annen form for styring. 

Elter delte finner Spesialenheten 1:,,runn til å reagere med slrnffmot foretaket for 
overtredd~er av ~lr<1ffolove11 § 325 forste ledd nr. 1. X ble uhjewlet sittende om lug 6 
limer i atTest, med diabetes 2 men uten tilsyn, og forholdet ble avdekket ved ren 
lilleldighet. Det vises til at et av formålene med foretaksstraff er å uW1gå pulverisering 
av ansvar, ved at straff kan anvendes ved kumulative feil. 

Det er ikke spesielle forhold vedrørende forelakeL~ økonomiske forhold etler bokst.tv r 
som tilsier et annet resullal. At el politiifo!rikl har "svak" økonomi er ikke avgjørende i 
deni1e ~ammenbc:ng, ei heller i forhold til botens størrelse. Det foreligger heUer ikke 
opplysninger om ileggelse iw andre reaksjoner mot foretaket og ingen enkeltperson vil 
bli straffet, jf. bokstav g. 

Vedtak: 
Saken henlegges for politiførstebqjent E i forhold til straffeloven 
§ .325 første ledd nr. I elter bevisets stilling. 

Spesialenheten :,ikter: 

Søndre 13uskerud politidistrikt 
Postboks 1087 
300 I !)rammen 

for overtredelse av : 

Straffeloven § 325 Jø1-stt ledd nr. 1 
For som emhel~- eller hes!illing~mann il ha utvist grov uforst!md i tjenesten. 

Jf. Straffeloven § 4.8n. 
Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan 
foretaket straffes. Del samme gjelder selv om inge11 enkeltperson kan straffes f'm· 
ove11redclsen. 
Med foretak mene~ her selskap, swnvirkeforelak, forening eller annen smnmenslutning, 
enkeltpersonforetak, stiftelse, bo etler offentlig virksomhet. 

Grunning er folgende forhold : 
X ble torsdag 25. august 2011 kl. 23.15 pågrepet av politiet som mistenkt for en slraf'Jbar 
handling og hie etter avhør fredag 26. august kl. 14.45 beordre! løsll!tll av 
påtalemyndigheten. Selv om det i politiets oppdragslogg og logg for arresttiltak ble 
notert at X var løslatt, forble han i arrest ved Kongsberg politistasjon fram til kl. 20.50 
samme kveld. I denne perioden var X u!cn tilsy11 og ulet\ mulighet til a kommuni~ere 
med personalet ved politislasjone;1n. X blt, lø~latl eller al politi:lørstebetjent A, som hadde 
gåU ,1v vakl, fikk en folelse av at noe ikke stemte og bad personell på vakt kontrollere 



om noen satt i arresten. Politiet var ved pågripelse11 av X og i avhøret av ham blitt kjent 
med at han led av diabetes type 2. 

Boten vurderes sall til kr. 80.000. [ den forbindelse er det vektlagt at polilidislriktel 
tidligere er bølda1:,'1: for et likeartet forhold. 

Endelig 11vgjørelsc om hrnk av forclaksslralf og botex,~ størrelse vil bli trnffet etter at 
politimesteren er gitl adgang til å ul tale seg om spørsmålet. frist for å avgi uttalelse 
settes til I 0. mai d.a. 

X, politiførstcbc~jent E og polilimesleren i Søndre Ruskerud underrettes om vedtaket. 

Om det ikke allerede har skjedd anses det å være behov for en gjennomgang av akruclle 
rutiner ved polilidistrik(e(,jf. Pilt11leinstrnkse11 § 34-7 annet ledd. 

Kopi av vedt.uket sendes politidirektøren og førstestatsadvokalen i Oslo 
slalsmlvokaterubetcr til orientering. 

Sjefen for Spesialenheten for (lOlilisnker, 25. april 2012. 

Jan Egil Presthus 

Rune flossum 
juridisk r.:idgiver 

Spesialenheten mollok 18. mai 2012 politimesterens uttalelse og fastholdt forelegget 
som er utferdiget 2 I. mai 2012 i henhold til ovennevnte. 
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