
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 

PÅTALEVEDTAK Dok. nr.13 

SAK NR 10964429 298/14-123 

X, F. - ANMELDER LANGVARIG OPPHOLD I POLITIARREST VED 
STAVANGER SENTRUM POLITISTASJON, FRA FREDAG 5. DESEMBER TIL 
ONSDAG 11. DESEMBER 2013 

Anmeldelsen 
Advokat Arvid Sjødin har i brev av 27. april 2014 til Spesialenheten for politisaker, på 
vegne av X, anmeldt Rogaland politidistrikt for ulovlig opphold i politiarrest ved 
Stavanger sentrum politistasjon fra fredag 5. desember 2013 (feilskrift for 6. desember) 
kl. 17.45 til onsdag 11. desember2013 kl. 13.40. 

Advokat Sjødin har vist til at innsatte i politianest skal overføres til ordinært fengsel 
innen 48 timer, jf. straffegjennomføringsforskriftens § 4-1. 

Det er opplyst at x· daværende forsvarer, advokat Bent Endresen, gjentatte ganger var i 
kontakt med politiet for å få X løslatt. Det er også vist til at X ble så dårlig på cellen at 
han måtte sendes til sykehus for undersøkelse slik at politiet kunne få visshet i om han 
fortsatt kunne holdes i arresten. 

Advokat Sjødin anfører at seks døgn i politiarrest med dunkel belysning, uten vinduer og 
seng, uten mulighet for besøk fra andre enn sin forsvarer og uten å kunne motta andre 
inntrykk enn skrik fra naboceller, er t01tur. Også Europarådet har gjentatte ganger 
karakterisert bruk av politiarrest over flere dager som tortur. 

Det er i anmeldelsens punkt 3 anmeldt andre forhold. Denne delen av anmeldelsen er 
behandlet av Spesialenheten i sak 10964738. 

Spesialenhetens etterforsking 
Spesialenheten har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med X for utdyping av 
anmeldelsen. X er forsøkt kontaktet på telefon og ved brev. Han ble kalt inn til avhør 13. 
august 20 I 4, men møtte ikke. Innkallingen er ikke kommet i retur. Spesialenheten har 
også sendt e-post til Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & co med forespørsel om 
alternative kontaktkanaler eller om de kunne være behjelpelig med å avklare hvorvidt X 
ønsket å forklare seg for Spesialenheten. Spesialenhetens henvendelse til advokatfirmaet 
er ikke besvart. Det er videre forsøkt å nå X på et telefonnummer Spesialenheten fikk 
opplyst via opplysningen 1881, men telefonen var avslått eller utenfor dekning. 

Politiadvokat A er avhørt med status som mistenkt. 

Spesic1lcnheten for politisaker 
l3esok: Gmm1~gt. 82 
Post: Postboks 93, 2301 Hi\J\.JJ\R 
Tel: 62556100 Faks: 62556102 
R-post: post(!(Jspesialenheten.no i\lWJ004 



Side 2 
Spesialenheten har videre vært i kontakt med seksjonsleder ved politi- og kriminalvakten 
S, nestkommanderende for aITest- og fremstillingsseksjonen ved Rogaland politidistrikt 
E, samt domskoordinator C hos Kriminalomsorgen region sørvest. Det er utarbeidet 
egenrapport for disse telefonkontaktene. 

Spesialenheten har fra Rogaland politidistrikt mottatt kopi av arrestjournal, samt 
saksdokumenter knyttet til fengslingssaken. 

Nærmere om sakens faktum 
Torsdag 5. desember 2013 traff politiadvokat D beslutning om pågripelse av X, idet det 
var skjellig grunn til å mistenke X for forsøk på drap. X ble etterlyst fredag 6. desember 
2013 og pågrepet samme dag kl. 17.45. 

Det er i arrestloggen notert at X hadde kontakt med advokat Bent Endresen 6. desember 
2013 kl. 19.21. Lørdag formiddag var X i politiavhør ca. kl. 12.00-14.00. Søndag 8. 
desember kl. 19 .25 er det note1t at politiet hadde væ1t i kontakt med Åna og Stavanger 
fengsel for å undersøke om det var ledige fengselsplasser. Det var ikke ledige plasser. 
Kl. 21.58 er det note1t at X hadde pusteproblem og panikkattack. Ambulanse ble tilkalt, 
og X fikk legebehandling på cellen. Legen konklude1te med at X ikke trengte å bli 
fremstilt for legevakten, og han ble klare1t for videre opphold i arresten. Mandag 9. 
desember 2013 kl. 11.00 er det notert at det foreløpig ikke var ledig fengselsplass. X ble 
kl. 12.00 fremstilt for varetektsfengsling ved Stavanger tingrett. 

Møtende aktor var politiadvokat R og X var representert ved advokat Bent Endresen. Fra 
rettsboken hitsettes: "Siktede virker å være i dårligforfatning. Han lå lent fremover 
bordet med ansiktet gjemt, og kommuniserte med korte setninger. Forsvarer meddelte at 
siktede ankom rettssalen støttet av to politibetjenter og at han hadde besvimt på veien til 
rettslokalet. På spørsmålfi'a dommeren/orta/te siktede sitt navn ogfødselsår. Siktede 
ytret deretter ønske om å legge seg ned, og videre kommunikasjon om saken fremstod 
formålsløst. Siktede ba om legetilsyn, og fortalte at han hadde opplevd at det var ukjente 
personer inn på cellen hos han. 

Både forsvarer og aktor anmodet om at siktede på grunn av sin tilstand ble dimittert, og 
dommeren imøtekom anmodningen. Siktede forlot rettssalen klokken 1231." 

Stavanger tingrett fant skjellig grunn til å mistenke X for forsøk på drap og at det forelå 
en bevisforspillelsesfare. X ble varetektsfengslet for fire uker. X ble underlagt brev- og 
besøksforbud i hele fengslingsperioden, samt fullstendig isolasjon i to nker. 

Av arrestloggen fremgår at X ble undersøkt ved legevakten mandag 9. desember 2013 
kl. 14.23, og at det ikke da skal ha feilet ham noe. Kl. 18.13 ga politiadvokat V beskjed 
om at X skulle ha ekstra lufting når det lot seg gjøre, siden han hadde sittet lenge i 
aITesten. Kl. 19.04 fikk X besøk av advokat Endresen. Kl. 19.46 er det loggfø1t at X fikk 
en luftetur, og at han etter dette fikk anledning til å dusje. Han var tilbake på cellen kl. 
20.21. 

Tirsdag 10. desember kl. 17.39 sendte advokat Endresen en kombine1t 
løslatelsesbegjæring/anke til Stavanger tingrett. 

Det er ingen loggføringer i arrestloggen tirsdag 10. desember 2013 før kl. 17.35 hvor det 
er notert at X hadde fått luftetur og deretter dusjet. Det er også note1t at X ikke ønsket 



noe av maten han ble tilbudt i arresten. Han fikk snakke med advokat Endresen på 
telefon, og advokat Endresen kom på besøk kl. 18.23. Endresen hadde med diverse 
matvarer, godteri og fiukt. Det ble notert at X skulle få en ekstra luftetur i løpet av 
kvelden etter ønske fra advokat Endresen. Det er ikke notert om dette ble gjennomført. 
Kl. 23.30 er det notert at X ble fremtilt for legevakten og klare1t for videre opphold i 
arresten. Han var tilbake på cellen kl. 00.24. Han fikk valium av legen. 

Onsdag 11. desember kl. 11.15 opplyste dommerfullmektig F i e-post at hun ville 
omgjøre kjennelsen til å gjelde fengsling i to uker, siden påtalemyndighetens begjæring 
kun gjaldt to uker. Videre opplyste hun at rettsmøtet for behandling av begjæringen om 
løslatelse var berammet til torsdag 12. desember 2013 kl. 09.30. 

Det er i arrestloggen notert at X ble avhørt onsdag 11. desember kl. 11.17, og at han ble 
løslatt kl. 13. 3 0. 

Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot X 15. april 2014 for overtredelse av straffeloven§ 
227, annet straffalternativ, jf. § 232 tredje punkt, samt brudd på våpenloven. 

Ved Stavanger tingretts dom av 7. mai 2014 ble X domfelt for overtredelse av 
straffeloven§ 227, første straffealternativ, samt en overtredelse av legemiddelloven§ 
31, annet ledd jf.§ 24 første ledd til 120 dager fengsel. Han er i dommen gitt 9 dagers 
fradrag for oppholdet i arresten. 

X har etter det opplyste anket dommen. 

Politiadvokat A har til Spesialenheten forklart at X ble fremstilt for Stavanger tingrett 
ved første anledning etter pågripelsen ettersom Stavanger tingrett er stengt på lørdager. 
Politiadvokat A hadde ikke ansvaret for pågripelsen og fengslingen av X idet dette ble 
håndtert ved Stavanger politistasjon. Etter at siktelsen ble utvidet til forsøk på drap, ble 
saken overført til Felles etterforskingsenhet, hvor A arbeider. A har forklart at han ikke 
selv kunne gå i fengslingsmøtet mandag 9. desember 2013 og at kollega R møtte. 

Etter at X ble varetektsfengslet var det politiadvokat A som hadde det fulle ansvaret for 
ham. X' helse var et tema under hele fengslingsoppholdet, og han ble derfor fremstilt tre 
ganger for lege i løpet av de 5 døgn han satt i anesten. Hver gang ble han klarert for 
videre opphold i arresten. 

Politiadvokat A har forklart at de ved politidistriktet har fokus på 48-timers fristen i 
arrestforskriften § 3-1, og at målet er snarest mulig overføring til ordinær fengselsplass. 
Det er imidlertid et problem at det er mangel på varetektsplasser, og det blir da en 
vurdering ut fra alvoret i saken hvorvidt vedkonnnende skal bli sittende i arresten utover 
48 timer eller løslates. I følge A skal det være løpende kontakt med politiet og 
kriminalomsorgen for å høre om det er ledig plass, og han hadde daglig kontakt med 
etterforsker på saken, politioverbetjent G. De hadde fokus på at X skulle være kortest 
mulig i arresten, samt fikk gjort de mest nødvendige etterforskingsskritt før X ble løslatt. 
Politiadvokat A var ikke kjent med hva som ble gjort i løpet av tirsdag I 0. desember 
2013 for å skaffe X varetektplass siden det ikke fremkommer av arrestloggen, men han 
er sikker på at han selv ba om at de skulle prøve å fim1e plass hver dag. Han har forklmt 
at han den femte dagen var klar på at X skulle løslates denne dagen uansett. X fikk tilbud 
om et nytt avhør, noe han takket ja til, og X ble avhørt i forvissning om at han ville bli 
løslatt etter avhøret. 
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Politiadvokat A har forklart at han vurderte oppholdet i arresten som forsvarlig med 
bakgrunn i den alvorlige siktelsen som gjaldt drapsforsøk. Det var videre en stor sak 
med tre siktede og stor bevisforspillelsesfare, og retten hadde gitt politiet medhold i 
fengsling i to uker med full isolasjon. A ønsket ikke å ødelegge etterforskingen ved å 
løslate X. Politiadvokat A har fremhevet at fristen på 2 døgn ikke er absolutt og at det er 
eksempler på at 7 og 8 dagers opphold i politiarresten er blitt godtatt av Spesialenheten 
og Høyesterett. Dette er imidlertid nå innskjerpet av Riksadvokaten og disse midlertidige 
retningslinjer er nå implementert i gjeldende instrukser for Rogaland politidistrikt. 

Politiadvokat A erkjenner ikke straffskyld. 

Spesialenheten har fått opplyst at det er vaktleder ved Stavanger politistasjon som 
sammen med E, ledende anestforvarer og NK ved anest- og fremstillingsseksjonen, som 
har den daglige oppfølgingen av å skaffe varetektsplasser. E har til Spesialenheten 
forklart at det i hovedsak er ham som melder inn behov for varetektsplasser til 
Kriminalomsorgen region sørvest. Dette gjør han ved å kontakte C eller W på telefon 
eller e-post. Det undersøkes primært i Rogaland, deretter søkes det i hele Norge. E har 
opplyst at de generelt sliter med å skaffe tilstrekkelig med varetektsplasser. E har videre 
forklart at de får daglig oppdatering/tilbakemelding hvis det ikke blir ledig plass. Han 
ringer til arresten og varsler arrestforvarer om at det ikke er ledig plass. Noen ganger 
registrerer E dette i PO under "tiltak/status", men ikke alltid. Det kan derfor tenkes at det 
enkelte dager ikke er loggført at det ikke er ledig fengselsplass. Det er ikke tirsdag 10. 
desember 2013 loggført at det ikke var varetektsplass for X, men Eer overbevist om at 
X ville ha blitt overført til fengsel dersom det hadde væ1i ledig plass. Han har videre 
opplyst at dialogen med kriminalomsorgen er så hyppig og tett at de garante1i var klar 
over at X trengte fengselsplass også tirsdag 10. desember. 

C ved Kriminalomsorgen region sørvest har til Spesialenheten opplyst at politiet tar 
kontakt hver dag for å forhøre seg om ledige plasser og at kontakten er så hyppig at det 
er helt utelul<lcet at en varetektsinnsatt i politiarresten kan bli "glemt". 

Spesialenhetens vurdering 
Spesialenheten har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som gjelder 
spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling 
i tjenesten, eventuelt om et politidistrikt som foretak kan holdes strafferettslig ansvarlig, 
for eksempel som følge av anonyme eller kumulative feil. 

Saken er for politiadvokat A og Rogaland politidistrikt vurdert i forhold til straffeloven § 
325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. 

Høyesterett har uttalt at det for domfellelse etter straffeloven § 325 første ledd m. 1 må 
foreligge "en kvalifise1i !<landerverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser 
for mm1gel på aktsomhet". Det vises til Rt. 1986 s. 670 og Rt. 1995 s. 1195. 

Det er på det rene at X ble holdt i politiarrest fra fredag 6. desember 2013 kl. 17.45 til 
onsdag 11. desember 2013 kl. 13.30. Dette utgjør i underkant av 4 dager og 20 timer, 
hvorav 1 døgn og ca. 20 timer etter rettens avgjørelse om varetektsfengsling. 

Av forskrift om bruk av politiarrest § 3-1 og forskrift til lov om straffegjennomføring § 
4-1 fremgår at den innsatte skal overføres fra politiarrest til fengsel innen to døgn. 
Bestemmelsene er ikke absolutte, og inneholder en reservasjon for tilfeller hvor "det av 
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praktiske grunner ikke er mulig" å overholde fristen. Dersom overføring skjer senere 
skal begrunnelsen om dette nedtegnes i anestjoumalen. 

Riksadvokaten ga 26. juni 2014 midlertidige retningslinjer om bruk av politianest. Disse 
retningslinjene er gitt etter at X satt fengslet i desember 2013, og kommer således ikke 
direkte til anvendelse i saken. Av retningslinjene fremgår blant annet at fristen på 48 
timer for overføring av den pågrepne til en ordinær fengselsplass må overholdes så langt 
det er mulig innenfor de gjeldende ressursmessige rammene. Ved opphold i politiatTest 
ut over 48 timer er det viktig å sikre adekvat og god notoritet om begrunnelsen for 
oversittingen. Forut for fengslingsfremstillingen i retten skal det løpende vurderes om 
det foreligger et konkret behov for å isolere den pågrepne mens vedkommende 
oppholder seg i politianesten, eksempelvis på grunn av bevisforspillelsesfare. Hvis det 
ikke foreligger slikt behov, men politiatTest like fullt er det eneste alternativet for å 
opprettholde en frihetsberøvelse, må det vurderes om isolasjon er forsvarlig, herunder 
særlig hensett til den pågrepnes helsetilstand. Det fremgår videre at når retten har avsagt 
fengslingskjennelse, skal den fengslede ikke returneres til politiarresten med mindre det 
er besluttet isolasjon i medhold av straffeprosessloven. Et kortvarig opphold for å 
besørge overføring til en ordinær fengselsplass må imidlertid aksepteres. 

Spesialenheten har tidligere hatt til behandling flere saker som gjelder oversitting i 
politiarrest. I de tidligere avgjørelsene hat· Spesialenheten pekt på at sakene berører en 
struktursvikt utover politiets og påtalemyndighetens ansvar. Bakgrunnen er at det ikke 
foreligger tilstrekkelige varetektsplasser i fengslene. Det samme synes fortsatt å gjøre 
seg gjeldende. Det vises også til at Høyesterett i kjennelse inntatt i Rt. 2010 s. 65 blant 
annet har uttalt følgende om oversitting i politiarrest i forbindelse med behandling av 
anke over fortsatt varetektsfengsling: 

"Etter forskrift om bruk av politiarrest av 30. juni 2006 § 3-1 om overføring fra 
politiarrest til fengsel, skal overføring skje "innen to døgn etter pågripelsen, med 
mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig". Det er høyst uheldig at siktede 
måtte oppholde seg i politiarrest så lenge - det er opplyst at det ble hele åtte døgn -
men utvalget er ikke enig i at oppholdet i seg selv gjør fortsatt fengsling 
uforholdsmessig. Det må foretas en bredere vurdering, der oppholdet vil inngå som 
et moment, slik også lagmannsretten har vurdert det. Utvalget kan heller ikke se at 
oppholdet innebar et brudd på EMK artil<l,cl 3 om tortur mv." 

Politiadvokat A har forl<lart at X ble fremstilt for Stavanger tingrett ved første anledning 
etter pågripelsen ettersom Stavanger tingrett er stengt på lørdager. Av arrestjournalen 
fremgår at det ble gjort undersøkelser om varetektsplass søndag 8. desember og mandag 9. 
desember. Ledende arrestforvarer E har forklart at selv om det tirsdag 10. desember ikke er 
loggført noe om undersøkelse av varetektsplass, likevel kan tenkes at det ble gjort 
undersøkelser siden undersøkelsene il<l,e alltid loggføres. Spesialenheten bemerker at X ble 
pågrepet mistenkt for forsøk på drap og at det derfor var nærliggende at han ville bli holdt 
fengslet utover lørdag 7. desember og at 48-timersfristen ville løpe ut før han kunne 
fremstilles for varetektsfengsling mandag. Spesialenheten mener politiet derfor skulle ha 
gjort undersøkelser om varetektsplass allerede forut fot søndag 8. desember. 

Det er opplyst at X hadde helsemessige utfordringer under oppholdet i atTesten og at 
dette ble avhjulpet av hyppige fremstillinger for legevakt. X ble da klarert for videre 
opphold. Videre var X ved rettens kjennelse underlagt isolasjon, slik at han ved 
oppholdet i politiarresten mandag til onsdag ikke var underlagt uhjemlet isolasjon. 
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Spesialenheten finner det ikke bevist at politiadvokat A har opptrådt på et vis som kan 
lede til straffansvar. Det vises til at to-dagersfristen ikke er absolutt, siktelsens alvor, 
vurdering av bevisforspillelsesfare og at X var underlagt isolasjon av retten. Det er 
videre ikke holdepunkter for at andre tjenestepersoner i Rogaland politidistrikt eller 
politidistriktet som foretak har begått et straffbmi forhold i forbindelse med x· 
atTestopphold. Rogaland politidistrikt har som følge av Riksadvokatens midlertidige 
retningslinjer om bruk av politimrest endret politidistriktets instruks. 

Vedtak 
Saken henlegges for politiadvokat A som intet straffbmi forhold anses bevist. 

X v/advokat Arvid Sjødin og politiadvokat A underrettes om vedtaket. 

Kopi av vedtaket oversendes politimesteren i Rogaland politidistrikt og 
Porebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse til 
orientering. 

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 29. april 2015 

Jan Egil Presthus 

Mona Skaaden-Bjerke 
juridisk rådgiver 

Side 6 




