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1. Sammendrag og konklusjon

Etter at Baneheia-saken ble besluttet gjenopptatt ble det i tilknytning til den fornyede 
etterforsking offentlig kjent at Jan Helge Andersen i 2009 var anmeldt for et seksuelt
overgrep som skal ha funnet sted forut for drapene i Baneheia. Denne saken
ble henlagt av politiet i Agder, og forholdet skal ha skjedd da den fornærmede var 
mindreårig i 1993 eller 1994. Ifølge opplysninger som kom ut i media, ble ikke 
kunnskap om den saken gjort kjent for Gjenopptakelseskommisjonen eller Agder 
statsadvokatembeter før disse instanser gjorde sine vurderinger av den siste begjæringen 
om gjenåpning. Politiet ga derved uriktige opplysninger til statsadvokaten i påtegning 
20. mars 2019.

TV2 publiserte 27. mai 2022 en artikkel med uttalelser fra politiadvokat Cecilie Gulnes i
Oslo politidistrikt, der Gulnes beskrev tilgang som tidligere kriminalsjef i Agder
politidistrikt Arne Pedersen har hatt til den anmeldte voldtektssaken. Spesialenheten ba i
brev til Agder politidistrikt 1. juni 2022 om å få tilsendt kommunikasjon mellom Agder
politidistrikt og Agder statsadvokatembeter som kunne være relevant i vurderingen av
om Spesialenheten skulle iverksette etterforsking om hvorvidt politiet har holdt tilbake
informasjon om saken mot Andersen.

Agder politidistrikt opplyste i påtegning 7. juni 2022 at med bakgrunn i medias
opplysninger med blant annet kritikk og påstander mot politidistriktet og ansatte, var det
politidistriktets oppfatning at saksforholdet burde etterforskes av Spesialenheten. Agder
politidistrikt opprettet en anmeldelse 7. juni 2022 som ble oversendt Spesialenheten.

Spesialenheten har innhentet omfattende dokumentasjon, og fått gjennomført
undersøkelser om hendelseshistorikk og hvordan den aktuelle saken ble skjermet i
saksbehandlingssystemet BL. Videre er det foretatt vitneavhør og mistenktavhør.

Straffesaken ble vurdert i forhold til vilkårene for straffeloven § 171 og § 172 som kan 
gi straff ved grovt brudd på tjenesteplikt. Spesialenheten har vurdert om Arne Pedersen 
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og/eller politidistriktet kunne straffes for at den aktuelle saken anmeldt i 2009 ikke ble 
brakt til statsadvokatens kunnskap og således heller ikke til 
Gjenopptakelseskommisjonen. 

Spesialenhetens konklusjon er at verken Arne Pedersen eller Agder politidistrikt har 
begått straffbare handlinger ved dette saksforholdet. Etterforskingsresultatet ga ikke 
grunnlag for å hevde at Arne Pedersen bevisst eller ved grov uaktsomhet hadde holdt 
tilbake opplysningene som bidro til feilen i politiets ovennevnte påtegning. For hans del 
ble derfor saken henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Spesialenheten har også vurdert straffansvar for Agder politidistrikt som foretak. 
Spesialenheten har sett på om politidistriktet ikke hadde gode nok rutiner som medførte 
at kunnskap om den aktuelle saken ikke ble brakt videre. For denne delen av saken ga 
etterforskingsgrunnlaget tilstrekkelige holdepunkter til å konstatere at rutinene ikke var 
hensiktsmessige, men at de fulgte den tids praksis. De ansattes handlinger representerte 
ikke straffbart forhold. Også for Agder politidistrikt ble forholdet henlagt som intet 
straffbart forhold anses bevist.

Saken ble likevel sendt Agder politidistrikt for administrativ vurdering.
Spesialenheten har merknader både til de interne skjermingsrutinene, om hvordan det ble 
kommunisert internt i politiet og påtalemyndigheten, og om hvordan Arne
Pedersen nokså uformelt deltok i arbeidet med begjæringen om gjenåpning fra 2017.

2. Innledning

Agder politidistrikts straffesak 6336327 – "Baneheia-saken" – ble etterforsket av politiet 
i Kristiansand med tiltale utferdiget av Agder statsadvokatembeter den 16. februar 2001. 
Baneheia-saken gjelder seksuelle overgrep og drap på to piker (8 og 10 år gamle) i 
Baneheia i Kristiansand. Forholdet skjedde den 19. mai 2000.

De to tiltalte, Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen, ble domfelt ved Agder 
lagmannsretts dom 13. februar 2002. Lagmannsrettens dom ble rettskraftig ved 
Høyesteretts beslutninger av 24. april 2002 og 26. august 2002. Kristiansen ble idømt 
forvaring i 21 år for blant annet to drap (straffeloven 1902 § 233 første og annet ledd) og 
to voldtekter (straffeloven 1902 § 192 første ledd annet straffealternativ, jf. § 213). 
Andersen ble idømt fengsel i 19 år for ett drap (straffeloven 1902 § 233 første og annet 
ledd) og to voldtekter (straffeloven 1902 § 192 første ledd annet straffealternativ, jf. § 
213).

Gjenopptakelseskommisjonen har i alt hatt fem saker om gjenåpning til behandling i 
Baneheia-saken. Alle begjæringer er fremsatt av domfelte Viggo Kristiansen. 
Kommisjonen besluttet 18. februar 2021 å ta til følge Kristiansens siste begjæring av 18. 
juni 2017. Agder politidistrikts straffesak "Baneheia-saken" ble ved riksadvokatens 
beslutning 26. februar 2021 overført til Oslo statsadvokatembeter og Oslo politidistrikt 
for ny etterforsking. Denne beslutning var i samsvar med Agder statsadvokatembeters 
ønske.

Spesialenheten foretok frem til medio juni 2022 noen innledende undersøkelser, deriblant 
ble det innhentet logghistorikk over hvem som har åpnet den nedenfor omtalte 2009-
saken i BL, foruten hendelseshistorikk over hvem som har hatt tilgang og hvem som fikk 
saken overført i BL.
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3. Spesialenhetens etterforsking

Spesialenheten har ved brev 13. juni i år underrettet riksadvokaten om at saken
etterforskes.

Spesialenheten har avhørt følgende personer som vitner:

• Avhør to ganger av tidligere etterforsker V1 henholdsvis
21. juni 2022 og 28. september 2022

• Avhør av førstestatsadvokat Erik Erland Holmen 22. juni 2022
• Avhør av tidligere konsulent V2 29. juni 2022
• Avhør av tidligere avsnittsleder V3 29. juni 2022
• Avhør av V4 30. juni 2022
• Avhør av tidligere statsadvokat V5 6. juli 2022
• Avhør av V6 6. september 2022
• Avhør av tidligere seksjonsleder V7 6. september 2022
• Avhør av leder for Gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren ved telefonavhør

7. september 2022
• Avhør av utreder ved Gjenopptakelseskommisjonen V8 8. september 2022

Spesialenheten har tatt to telefonavhør av tidligere kriminalsjef Arne Pedersen. Han er 
avhørt som mistenkt. Pedersen ble i første omgang avhørt den 27. juni i år og han avga 
da en fri forklaring om det saken gjelder. Den 7. juli ble han foreholdt ulike 
opplysninger. Som vedlegg til avhøret følger to skriv fra Arne Pedersen,
henholdsvis hans brev 16. mars 2022 til Oslo statsadvokatembeter og et notat 28. juli s.å. 
til Spesialenheten. Pedersen innledet et utenlandsopphold i perioden fra juni
2022, og telefonavhør ble gjort i forståelse med ham.

Spesialenheten har hatt bistand fra Kripos til å gjøre undersøkelser i BL og STRASAK 
om loggføringer for 2009-saken. Kripos ga svar på anmodningen ved brev 13. juni 2022. 
En tilsvarende oversikt over 2009-sakens hendelser i BL er gitt som dokumentasjon fra 
vitnet V2 der det også fremgår informasjon i tillegg til hendelseshistorikken.

Spesialenheten har innhentet nasjonal BL-instruks slik denne var pr. 2020 (versjon 1.0) 
samt to historiske straffesaksinstrukser for Agder politidistrikt. I e-post 27. september 
2022 har Kripos kort redegjort for når det kom nasjonale BL-instrukser.

Spesialenheten har fra Oslo politidistrikt innhentet påtegninger og noen andre utvalgte 
skriv i Baneheia-saken. Det er særlig de to påtegningene fra 2019 som ble utarbeidet av 
henholdsvis Agder politidistrikt og Agder statsadvokatembeter i anledning den siste 
begjæringen om gjenåpning, som vil ha vesentlig betydning for det som 
anmeldelsesgrunnlaget gjelder:

 Agder politidistrikts påtegning 20. mars 2019 til statsadvokaten i Baneheia-saken
 Statsadvokatens påtegning 19. mai 2019 til Gjenopptakelseskommisjonen i

samme sak

Gjennom den øvrig innhentede dokumentasjon fra Baneheia-saken er det innhentet
en rekke uttalelser fra Agder statsadvokatembeter.
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Gjenopptakelseskommisjonens tre mest relevante vedtak om Baneheia-saken er også 
inntatt i saken. I hvert av disse vedtakene er det gjengitt hva som var grunnlaget for 
begjæringene om gjenopptakelse. Også riksadvokatens avgjørelse 21. oktober i år samt 
statsadvokatens innstilling i saken er innhentet. 

Advokat Sigurd Klomsæt har i brev av 29. september 2022 i punkt III fremsatt 
anmeldelse som gjelder samme forhold som Spesialenheten nå har etterforsket. 
Klomsæt mener at saken mot Andersen fra 2009 må ha vært kjent for blant annet Arne 
Pedersen og V5. Påstanden er opprettholdt i brev 4. oktober i år.

4. Nærmere om sakens faktum

4.1 Innledning

Gjenopptakelseskommisjonen avgjorde 18. februar 2021 at begjæring om gjenåpning av 
Baneheia-saken fra domfelte Viggo Kristiansen skulle tas til følge. I påtegning 26. 
februar 2021 besluttet riksadvokaten at Oslo statsadvokatembeter skal forestå 
behandlingen av gjenåpningssaken på statsadvokatnivå, samt at Oslo politidistrikt skal 
behandle saken på politinivå. Dette som nevnt etter ønske fra Agder 
statsadvokatembeter.

Ifølge en påtegning i 2009-saken ble denne saken oversendt til Oslo politidistrikt 27. 
oktober 2021. 2009-saken gjelder som nevnt en anmeldelse mot Jan Helge Andersen. 
Som det fremgår innledningsvis hadde det straffbare forhold skjedd forut for 
gjerningene i Baneheia-saken. Anmeldelsen ble registrert i april 2009, som dermed er i 
underkant av 7 år etter at det ved Høyesteretts behandling forelå rettskraftig dom i 
Baneheia-saken.

Det fremgår av korrespondanse som ligger i 2009-saken at Oslo politidistrikt ga 
opplysninger til TV2 ved Oslo politidistriktets brev av 20. mai 2022 og ved e-post 24. 
mai s.å. Advokat Arvid Sjødin fikk på vegne av Viggo Kristiansen innsyn i deler av 
dokumentene i saken ved Oslo politidistrikts brev av 20. mai 2022.

TV2.no publiserte 27. mai 2022 den ovenfor nevnte artikkel som hadde tittelen "Hevder 
voldtektssak var ukjent for ham – loggen viser at han hadde tilgang". I artikkelen er det 
referert til uttalelser fra politiadvokat Cecilie Gulnes ved Oslo politidistrikt. Gulnes 
opplyste ifølge artikkelen at daværende kriminalsjef i Agder politidistrikt, Arne 
Pedersen, var en av dem som ble gitt tilgang til den anmeldte voldtektssaken da Agder 
politidistrikt ga den status som skjermet. Ifølge Gulnes gikk det også frem av en logg at 
saksmappen var overført til Pedersen 5. november 2009 og fra Pedersen til en annen 
lokasjon 23. november 2009. Gulnes hadde presisert at Oslo politidistrikt ikke er kjent 
med om den fysiske saksmappen faktisk var hos Pedersen. Gulnes opplyste til TV2 at 
det fremgår av en logg at saksmappen er ført til Pedersen 5. november 2009, og fra 
Pedersen til en annen lokasjon 23. november 2009.

I dokumentene for 2009-saken fremgår at politiadvokat Cecilie Gulnes i Oslo 
politidistrikt ga følgende uttalelse 24. mai 2022 som svar på et spørsmål fra TV2:

"Er Arne Pedersen omhandlet i straffesaken fra 2009?
Svar: Igjen må jeg ta forbehold om at jeg ikke har sett den fysiske saksmappen,
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kun det som ligger elektronisk i vårt saksbehandlingssystem. Arne Pedersen er 
ikke direkte omhandlet i saken, og jeg kan ikke se at han har produsert noen 
dokumenter. Imidlertid framgår det av saksbehandlingsloggen at Pedersen er en 
av dem som ble gitt tilgang til saken da saken ble skjermet 6. april 2009. Videre 
framgår det av loggen at saksmappen er ført til Pedersen 5. november 2009 og fra 
Pedersen til en annen lokasjon 23. november 2009. Jeg presiserer at vi ikke vet 
om den fysiske saksmappen faktisk har vært hos Pedersen. I denne perioden har 
som tidligere opplyst V6 skrevet brev til fornærmede og mistenkte om 
henleggelsen (brevene er datert 19. november 2009)."

Arne Pedersen ble intervjuet av TV2 i nevnte artikkel, og ble sitert med følgende
uttalelser:

"Oslo pd har ingen oversikt over de lokale saksrutinene i Agder politidistrikt for
13 år siden, men har likevel valgt å gi enkelte kommentarer til rutinene i Agder
som tydeligvis bare bidrar til nye spekulasjoner. Saksrutinen i Agder får
eventuelt politidistriktet ledelse svare på."

"Jeg skal kun bemerke at de registrerte straffesakene i Agder ikke ble skjermet
for meg i datasystemet pga min rolle som politimesterens fagsjef. Med det hadde
ingen praktisk betydning i min rolle som leder fordi jeg hadde ikke kapasitet til å
følge med på om saker var skjermet eller ikke. Det var det interne rutiner på."

4.2 Begjæringer om gjenåpning i Baneheia-saken i tiden fra 2009 – oversikt

Gjenopptakelseskommisjonen har behandlet i alt fem begjæringer som alle er fra Viggo 
Kristiansen:

 Kristiansens første begjæring, 5. september 2008, ble avgjort ved kommisjonens
avgjørelse 17. juni 2010 (sak nr. 2008-121).

 Den andre begjæringen, 27. august 2010, ble avgjort 24. september 2010 (sak nr.
2010-0077)

 Den tredje begjæringen, 17. juni 2011, ble avgjort 11. desember 2013 (sak nr.
2013-130)

 Den fjerde begjæringen, 31. mars 2014, ble avgjort 9. desember 2014 (sak nr.
2014-60).

 Den siste begjæringen, 18. juni 2017, ble avgjort 18. februar 2021 (sak nr. 2020-
92).

Det gjøres oppmerksom på at Kristiansens forsvarer i tillegg til disse begjæringene, 
fremsatte en begjæring 18. juni 2010, som i stedet ble behandlet som klage. Tilsvarende 
ble en begjæring 3. april 2014 fra Kristiansens nye forsvarer Arvid Sjødin behandlet som 
klage. I tillegg til begjæringene om gjenåpning og de to klagene, anla Kristiansens 
forsvarer Sigurd Klomsæt sivilt søksmål mot Staten den 30. desember 2010.

Den første begjæringen fra Kristiansen, som ble sendt inn av advokat Sigurd Klomsæt, 
inneholdt ganske omfattende anførsler som det ble gitt tilsvar på ved V5s brev 25. mai 
2009. Blant annet ga V5 kommentarer på side 7 til advokat Klomsæts spørsmål om Jan 
Helge Andersen kan karakteriseres som en "follower". V5 har i den første 
gjenopptakelsessaken også gitt en uttalelse i brev 23. april 2010 før 
Gjenopptakelseskommisjonen fattet vedtak 17. juni samme år. Ingen av disse to 
uttalelsene fra statsadvokatene nevner noe om at Jan Helge Andersen
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ble anmeldt i april 2009.

Gjenopptakelseskommisjonen har bekreftet for Spesialenheten at anmeldelsen som ble
henlagt av Agder politidistrikt i 2009, ikke er omtalt i noen av de uttalelsene
kommisjonen har mottatt.  Kommisjonens leder Siv Hallgren har også i avhør uttalt til 
Spesialenheten at Gjenopptakelseskommisjonen før sitt siste vedtak ikke hadde 
dokumenter om 2009-saken. Videre er opplyst at Gjenopptakelseskommisjonen ikke har 
tilgang til politiets straffesaksregister STRASAK eller dokumenter i BL. Hallgren 
kommenterte i sitt avhør at opplysninger om saken mot Andersen fra 2009 ville ha vært 
relevant for dem. Hun forklarte blant annet:

"Gjenopptakelseskommisjonen oppgave er å vurdere nye opplysninger i avgjorte
saker, hvorvidt nye opplysninger kunne hatt betydning for utfall i saker. Dette var
en helt ny opplysning som aldri har vært lagt frem og på så vis absolutt relevant 
fra første begjæring om gjenopptakelse begjæring fra Viggo Kristiansen."

V1 forklarte i avhør hos Spesialenheten at hun ble kontaktet på telefon av 
Gjenopptakelseskommisjonen noen år etter at 2009-saken var etterforsket, mens hun var 
avsnittsleder. Personen i kommisjonen sa at han skulle gjennomføre vitneavhør ved 
Flekkerøy og at det omhandlet Baneheia-saken. V1 forklarte at hun da kom inn på saken 
hvor X anmeldte Jan Helge Andersen for voldtekt. V1 uttalte i sitt første avhør:

"Hun forstod at han ikke visste om den saken. Mannen spurte om hun hadde
tilgang på saken, da han selv ikke hadde den. Hun hadde den lagret på eget
område og sendte den per mail til mannen fra gjenopptakelseskommisjonen. Det
var anmeldelsen hun oversendte. Hun tror ikke hun sendte over noe annet, men at
dette var helt ufarlig å sende til dem uten å klarere det med andre."

V1 er sikker på at hun snakket med personen over telefon. Når det gjelder oversendelsen, 
tror hun at dette skjedde på e-post. Hun har i ettertid slettet e-poster, og dette var på 
grunn av nye personvernregler og for å unngå at mailboksen ble full. V1 husker ikke om 
hun pratet med noen andre om sin kontakt med Gjenopptakelseskommisjonen. På dette 
tidspunktet var det ikke mange igjen fra de som på hennes avsnitt hadde jobbet med 
Baneheia-saken og kunne saken.

Etter å ha blitt informert av Spesialenheten om opplysningene som V1 ga til 
Spesialenheten om sin kontakt med kommisjonen om saken fra 2009, sa Hallgren sa at 
det var ukjent for henne at det skal ha vært en slik kontakt.

V8 har vært politifaglig utreder ved Gjenopptakelseskommisjonen siden 2004 og har 
arbeidet med alle begjæringene om gjenåpning som har kommet fra Viggo Kristiansen. 
Han er en av to utredere som har behandlet Baneheia-saken. V8 forklarte til 
Spesialenheten at han gjennomførte et avhør for kommisjonen i Kristiansand 20. april 
2018 om noen nye opplysninger i Baneheia-saken. Han hadde i forbindelse med dette 
avhøret kontakt med V1 i Agder politidistrikt i begynnelsen av 2018. V8 sa at han aldri 
slettet e-poster i denne tiden og at han nå har gjort søk i sin Outlook for å finne 
informasjon. Som det fremgår av vedlegg 1 til avhøret, tok han kontakt med V1 5. januar 
2018. V8 viste også til dokumentasjon som ligger i vedlegg 2 til avhøret om at 
kommisjonen 16. januar 2018 begjærte sak fra Agder politidistrikt som knyttet seg til en 
bestemt person. I brevet ble det vist til en samtale mellom V8 og V1, der kommisjonen 
ba om dette i forbindelse
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med Baneheia-saken. V2 i Agder politidistrikt fulgte opp dette ved oversendelse av kopi 
av en straffesak 25. januar 2018. Begjæring om opplysninger var ifølge V8 en del av 
prosessen angående avhør.

V8 fikk bistand fra politidistriktet gjennom V1 da han var i Agder i 2018 og 
gjennomførte nevnte avhør. Han kan ikke erindre at han har fått informasjon eller 
dokumenter som omhandler anmeldelse mot Andersen fra 2009, og kan heller ikke 
huske annen kontakt med V1. V8 har ikke funnet spor på å ha mottatt opplysninger om 
saken fra 2009, verken som elektronisk kommunikasjon eller notater.

V1 ble i et nytt avhør hos Spesialenheten foreholdt et sammendrag av de opplysninger 
som V8 ga i avhør. V1 fastholdt sin første forklaring, og sa at hun er ganske så sikker på 
at hun har nevnt saken mot Andersen fra 2009 til en person i kommisjonen.

4.3 Behandlingen av Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning av 18. juni 2017.

Om bakgrunnen for statsadvokatens påtegning 19. mai 2019 til
Gjenopptakelseskommisjonen

Agder statsadvokatembeter ved førstestatsadvokat Erik Erland Holmen og statsadvokat 
Jan Tallaksen har i påtegning 19. mai 2019 avgitt det som er påtalemyndighetens 
uttalelse til Kristiansens siste begjæring om gjenåpning. Førstestatsadvokat Erik 
Erland Holmen var ikke med i arbeidet med Baneheia-saken da denne saken ble 
behandlet av rettsapparatet, og har heller ikke saksbehandlet begjæringer før den siste 
saken om begjæringen om gjenåpning.

Statsadvokatens påtegning har omfattende kommentarer til begjæringen.
Innholdet i påtegningen baserer seg i stor grad på en skriftlig uttalelse fra Agder 
politidistrikt i saken, jf. politiets påtegning 20. mars 2019.

Da påtalemyndigheten skulle starte opp behandlingen av den siste begjæringen, ble det 
ifølge førstestatsadvokat Erik Erland Holmen lagt opp til at de nå måtte gå bredere ut og 
mer inn i saksforholdet for å holde opp anførsler mot den totale bevisverdien i saken. 
Han hadde kontakt om dette med Gjenopptakelseskommisjonens leder. 
Førstestatsadvokaten la en plan i 2018 i samarbeid med blant annet V4. En større 
gjennomgang av sakens dokumenter ble gjort, jf. også statsadvokatens brev 21. 
november 2018 til kommisjonen. Holmen var kjent med at Agder politidistrikt fikk hjelp 
av Arne Pedersen med bakgrunn i Pedersens detaljkunnskap om Baneheia-saken, og at 
Pedersen ble brukt av politiet i arbeidet med innstillingen til statsadvokaten.

Det var enighet om at Baneheia-saken ikke skulle etterforskes på ny i politidistriktet. 
Det hadde kommet opplysninger om at det var en sak mot Viggo Kristiansen fra da han 
satt fengslet, men som ikke ble tatt med inn fordi den ikke var ansett som relevant for 
bevisene i Baneheia-saken.

Det er på to-tre steder i statsadvokatens påtegning gitt uttrykk for opplysninger som går 
direkte på spørsmål om hvorvidt Jan Helge Andersen tidligere har forgrepet seg. Blant 
annet slik:

"Ikke noen av de forutsetningene som er omtalt ovenfor under V.a) stemmer med
rettspsykiaternes beskrivelse av Andersens personlighet. De har som nevnt heller
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ikke klassifisert han som en person med pedofil legning, og de beskriver han
også som noe enkel intellektuelt sett med en IQ etter test på 84, dvs. i underkant
av normalområdet. Dette taler i seg selv klart imot at han besitter de mentale
ressursene som kan forklare hvordan han på egen hånd skulle kunne
gjennomføre ugjerningene.

Beskrivelsene av Andersens personlighet fra familie, venner og naboer i
området passer heller ikke inn i hypotesen om Andersen som enslig
gjerningsmann og initiativtaker til hendelsene. Det vises til at alle beskriver han
som en stillferdig og tilbaketrukken person som er fullstendig styrt av Viggo
Kristiansen. Og i motsetning til Kristiansen så kan det heller ikke hevdes at han
har «taket» på barn eller besitter Kristiansens evner og erfaring til å kunne lure
eller lokke jentene til å bli med ham frivillig inn mot åstedet.

Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg
verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han
er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som
spesielt opptatt av mindreårige barn. Ingen av de avhørte som kjenner de to
gjerningspersonene har noen som helst tro på at Andersen på eget initiativ ville
kunne finne på å begå slike ugjerninger. Flere av dem sliter tvert imot med å
forstå at han kan ha vært med på ugjerningene"

Videre har statsadvokaten i sin påtegning sitert følgende uttalelse fra politiet og deretter
uttalt "Statsadvokaten kan i det alt vesentlige tiltre politiets vurderinger":

"Det er også en meget viktig del av bevisbildet at Jan Helge Andersen ikke hadde
tilsvarende utagerende og seksualisert adferd eller slet med tilsvarende psykiske
og sterkt adferdsmessige problemer som Kristiansen. Dette dokumenteres både i
etterforskningsdokumentene, gjennom vitneførselen i de to rettsinstansene og i de
rettspsykiatriske erklæringene."

Endelig heter det:

"På den annen side er det ikke opplysninger om at Andersen hadde seksuell drift
i retning mot barn, eller seksuell erfaring med barn."

Førstestatsadvokat Holmen sa i avhør hos Spesialenheten at det var våren 2022 at han 
ble kjent med 2009-saken der Jan Helge Andersen var anmeldt. Holmen fant det da 
nødvendig å utgi en pressemelding etter at det i media var blitt oppmerksomhet på
saksforholdet i mai 2022. I pressemeldingen skrev Holmen blant annet:

"Statsadvokatene i Agder har ikke behandlet sedelighetssaken mot Jan Helge
Andersen som ble anmeldt i 2009, og som etter det opplyste skal gjelde et
anmeldt forhold som skal ha funnet sted før drapene i Baneheiasaken.

……..
Det er svært uheldig at statsadvokatene ikke fikk informasjon fra Agder
politidistrikt om en henlagt sak mot Jan Helge Andersen som gjaldt
sedelighetsforbrytelse i anledning Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning."

I avhøret karakteriserte Holmen unnlatelsen av å opplyse dette som veldig ille og
uheldig. Han viste spesielt til at det i påtegningen til kommisjonen var skrevet at
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Andersen verken har forgrepet seg mot voksne eller barn, eller opptrådt truende eller 
voldelig. Da de behandlet den siste begjæringen om gjenåpning, fant statsadvokaten selv 
å trekke frem en vitneopplysning om aggressivitet hos Andersen, og som ble gjengitt i 
påtegningen.

Ved sitt arbeid hadde førstestatsadvokat Holmen forholdt seg til sakens dokumenter, 
foruten at hans påtegning var basert på politidistriktets innstilling. Da han fikk vite om 
2009-saken, tenkte Holmen etter om dette var noe han var gjort kjent med. Han rettet 
spørsmål til de tidligere statsadvokatene V5 og V9. Disse to fortalte ham at heller ikke de 
kan huske eller si at de visste om saken fra 2009.

På spørsmål fra Spesialenheten sa Holmen at det er umulig for ham å si om 2009-saken 
kunne påvirke utfallet i den første begjæringen som kom i 2008-2009. Men Holmen 
kommenterte at 2009-saken skulle i hvert fall blitt opplyst for statsadvokaten ved den 
siste begjæringen om gjenåpning, og da særlig når det er blitt opplyst at de ikke har 
opplysninger om at Andersen har forgrepet seg tidligere.

Tidligere statsadvokat V5 behandlet flere av begjæringene om gjenåpning i Baneheia-
saken frem til han sluttet som statsadvokat i august 2014. V5 sa i avhør hos 
Spesialenheten at han ikke hadde kjennskap til saken fra 2009 før denne saken ble kjent 
via media i 2022. Det er V5s oppfatning at 2009-saken skulle ha vært oversendt 
statsadvokaten, men mente samtidig at opplysninger om 2009-saken ikke ville gjort en 
forskjell i det som har vært hans vurderinger i innstillingene til 
Gjenopptakelseskommisjonen. V5 viste her blant annet til at det hele tiden har vært klart 
at Jan Helge Andersen har forklart seg uriktig i politiforklaringer om egne seksuelle 
overgrep i Baneheia-saken. V5 har ikke hatt noe grunnlag for å tro at Arne Pedersen har 
holdt tilbake opplysninger bevisst.

V4 forklarte til Spesialenheten at han ikke var med på selve Baneheia-saken eller har 
behandlet de tidligere begjæringer om gjenåpning. Han har fra politiets side behandlet 
den siste begjæringen om gjenopptakelse for Viggo Kristiansen i 2019 i forbindelse med 
statsadvokatens tilsvar. V4 mener at det var i januar eller februar 2022 at han først ble 
kjent med 2009-saken. Politimesteren var da underrettet av Oslo statsadvokatembeter om 
denne saken. I et møte med politimester Kjerstin Askholt og visepolitimester Arne 
Sundvoll, gikk de inn i BL og leste saken. Saken fra 2009 var frem til da helt ukjent for 
både V4, Askholt og Sundvoll. I saksdokumentene i Baneheia-saken var det ikke noe 
som pekte mot at det kunne være en slik sak for Jan Helge Andersen.

V4 har i ettertid spurt seg hvorfor han selv ikke har søkt eller sjekket opplysninger om 
historikken. Han har tenkt på den omstendighet at Andersen ble pågrepet i 2000 og har 
sittet inne siden. V4 sa i avhør at han ville ha gjort statsadvokaten oppmerksom på saken 
dersom han hadde vært klar over den.

4.4 Arne Pedersens arbeid med Baneheia-saken og den siste begjæringen om 
gjenåpning

Mistenkte Arne Pedersen begynte som politijurist ved Kristiansand politikammer i 1990, 
og ble kriminalsjef fra 1995. Fra 2015 var han visepolitimester i tillegg til å være 
kriminalsjef, til han gikk av med pensjon i 2016. Arne Sundvoll etterfulgte Pedersen som 
visepolitimester i Agder politidistrikt. I 2016 var det i overkant av 100 ansatte i 
kriminalenheten.
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Ved oppstart av Baneheia-saken i 2000 valgte Pedersen selv å ta etterforskingsansvaret, i 
tett samarbeid med Kripos og lokal etterforskingsledelse. Pedersen beskrev i avhøret hos 
Spesialenheten dette samarbeidet som nært og godt. Pedersen sa at han var nøye med at 
alt skulle på «papir», og at ikke noe skulle holdes utenfor saken. Jan Helge Andersen var 
varetektsfengslet og ble satt rett på soning da dommen mot ham ble rettskraftig.

I 2009 arbeidet V2 ved domskontoret i Agder politidistrikt. Da Baneheia-saken var ferdig 
foretok hun en opprydding i saken. V2 fikk opprettet en egen sak for dokumenter som 
omhandlet uenigheter mellom advokat Sigurd Klomsæt og Arne Pedersen. Baneheia-
saken ble gjort digital slik at den lå både som oppdatert papirutgave og elektronisk 
utgave. V2 har også bistått administrativt i gjenopptakelsesdelen av Baneheia-saken.

Pedersen har fulgt gjenåpningsprosessen fra 2008 og omtalte i avhøret at han av den 
grunn hadde "tråden" i saken. Pedersen bistod statsadvokaten ved behov og kom med 
direkte innspill til Gjenopptakelseskommisjonen noen få ganger. Det var statsadvokaten 
som formelt svarte på henvendelsene fra kommisjonen. Pedersen hadde dialog med 
statsadvokaten om utveksling av informasjon til kommisjonen og bidro med dette frem 
til 2016. Pedersen sa at han underveis i disse årene har vært utsatt for mange 
beskyldninger fra forsvarere om etterforskingen av Baneheia-saken og at dette har vært 
en belastning for ham.

Da Pedersen skulle slutte i 2016, ble han spurt av Agder politidistrikt om de ved behov 
kunne avtale å kontakte Pedersen i spørsmål om gjenåpning av Baneheia-saken. 
Politidistriktet brakte på bane at han måtte stille opp med kunnskaper fra Baneheia-
saken. Pedersen sa seg villig til dette.

Det var en dialog mellom Pedersen, politidistriktet og statsadvokatene med ønske om at 
Pedersen skulle bidra. Pedersen opplyste i sitt notat til Spesialenheten at det ikke ble gitt 
noe formelt mandat eller oppdrag for hans rolle i å bistå i politidistriktets innspill til 
statsadvokaten i 2019. V4 viste i sitt avhør til at det på denne tiden var få personer i 
politidistriktet som kunne Baneheia-saken godt. Bistanden fra Pedersen var ifølge V4 
ikke formalisert som et arbeidsforhold.

Arne Pedersen skrev i notatet til Spesialenheten:

"Jeg ble kontaktet pr.tlf. av V4 i november/desember 2018 med spørsmål om jeg 
kunne tenke meg å bistå i et samarbeid med å avgi en mer inngående informasjon 
om bevisene i Baneheia-saken. Anmodning kom fra førstestatsadvokaten som 
hadde blitt bedt om et slikt innspill til den siste begjæringen fra den nye 
kommisjonslederen noen uker tidligere.

V4 orienterte deretter førstestatsadvokaten om at han hadde spurt meg om jeg var 
villig til å bistå han i arbeidet, noe jeg hadde svart ja til. Dette ble positivt mottatt 
både av statsadvokatene og politimesteren som ble oppdatert gjennom dialogen 
V4 hadde med vpm Sundvoll. Formelt sett var det altså V4 som hadde fått 
oppdraget og pleide kontakten med førstestatsadvokaten. Politiets innspill til 
begjæringen og bevisene i saken ble formidlet gjennom en omfattende påtegning 
til statsadvokatene som ble undertegnet og sendt embetet av V4 19.mars 2019."
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Pedersen fikk i desember 2018 et komplett kopisett av saken som han kunne jobbe 
med. Pedersen gjennomgikk dokumentene og sorterte det som var relevant og viktig for 
en gjenåpningssak. Han hadde møter og telefonisk kontakt med V4 med jevne 
mellomrom om det de hadde skrevet ned og om fordeling av arbeidet dem imellom. V4 
jobbet i hovedsak opp mot DNA og mobiltelefontrafikken og hadde dialog med 
rettsmedisin og teknikere, mens Pedersen jobbet med de øvrige bevisene i saken. 
Pedersen sa i avhøret:

"Det var Pedersen som skrev mesteparten av det de gikk gjennom. Pedersen 
lagde utkast som de diskuterte og gjorde justeringer på. Alt de skrev stod de 
samlet om.

V2 var og behjelpelig og hadde tilgang på saken på sitt system. Det var vanskelig 
at orientere seg i sakens dokumenter så fant hun frem det Pedersen etterlyste og 
ikke fant frem selv. Dokumenter var blant annet ført på feil sted. Men Pedersen 
kjente saken godt fra før, derfor gikk det greit.

Så i sluttfasen så ble det de hadde skrevet gjennom sitt arbeide, konvertert av V4 
til en påtegning som ble oversendt Agder Statsadvokatembetet 19.mars 2019 og 
lagt inn i BL systemet."

V4 forklarte at de to gikk gjennom hele saken sammen, der Pedersen skrev en del om 
bevisbildet og henvisninger til dokumenter i saken. Pedersen pekte på beviser og viktige 
elementer, og viste til viktige avhør, rundspørringer, endringer i forklaringer, beslag og 
DNA. Pedersen hadde ifølge V4 det meste av dette i hodet. V4s arbeid med innstillingen 
gikk litt i bolker fordi han hadde sin ordinære jobb som påtaleleder ved siden av.

4.5 Om opprettelsen av 2009-saken ved Agder politidistrikt i april 2009

2009-saken startet opp med at X våren 2009 kontaktet V1, som da var etterforsker på 
avsnittet for seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt i Kristiansand. Det ble gjort 
avtale om at X kunne møte V1 til avhør. X hadde fortalt henne om store utfordringer i 
livet, blant annet om forholdet til sin mor. Midt i samtalen hadde X sagt til V1 
«forresten, han har ...», eller noe lignende. V1 erindrer nå etterpå ikke eksakt hvordan 
hun hadde sagt dette, men V1 sa at uttalelsen kom plutselig. X hadde fortalt henne at 
hun ønsket å anmelde Jan Helge Andersen til politiet for det som hadde skjedd.

Det fremgår av dokumentene i 2009-saken at avhøret av X ble gjennomført 6. april 
2009, samme dag som det ble opprettet anmeldelse om dette. Saken ble kodet som 
seksuell omgang med barn under 14 år (overtredelse av straffeloven 1902 § 195) med 
Jan Helge Andersen som mistenkt og X som fornærmet.

X forklarte i avhøret om seksuell omgang som hun skal ha blitt
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utsatt for av Jan Helge Andersen. Ifølge denne forklaringen gjennomførte Jan Helge 
Andersen .... Hendelsen skal ha funnet sted da hun var 11 år og han var 13 år. Slik X 
forklarte seg om hva Andersen hadde sagt til henne etter overgrepet, hadde Jan Helge 
Andersen blitt truet av noen på skolen til å utføre det. X navnga i sin forklaring to 
personer i denne forbindelse, hvorav den ene var Viggo Kristiansen. Ingen av disse to 
personene ble avhørt i 2009-saken.

I tillegg til å forklare seg om det angivelig seksuelle overgrep begått av Jan Helge 
Andersen, ga X en del opplysninger om ... Avhøret av X ble gjennomlest og godkjent 
den 16. april 2009. Det ble i saken avgitt en legeuttalelse 14. mai 2009 til Agder 
politidistrikt, og som ble dokumentført i 2009-saken. Denne legeuttalelsen ga en omtale 
av Xs psykiske helsesituasjon. Jan Helge Andersen ble avhørt som mistenkt i 2009-
saken den 6. oktober 2009. Dette avhøret ble foretatt av en polititjenesteperson i 
Telemark politidistrikt etter anmodning fra politiet i Kristiansand, og etterpå gjennomlest 
og godkjent av Jan Helge Andersen den 22. oktober 2009. Jan Helge Andersen stilte seg 
i avhøret helt uforstående til det som X hadde forklart angående overgrep.

Det fremgår av en politirapport skrevet av V1 at X ble oppringt 23. november 2009 for å 
bli orientert om at saken blir henlagt. Det er ellers i saken en korrespondanse mellom 
Agder politidistrikt og Kontoret for voldsoffererstatning som viser at Kontoret for 
voldsoffererstatning fikk innsyn i straffesaken, jf. politiets påtegning 14. desember 2011.

4.6 Registrert hendelseshistorikk mv. for 2009-saken. Sakens skjerming i BL

2009-saken ble ifølge straffesaksregisteret STRASAK overført til påtalejurist den 29. 
oktober 2009 og deretter registrert henlagt av påtalemyndigheten i politiet den 24. 
november 2009 med henleggelsesbegrunnelse "henlagt fordi mistenkte var under 15 år". 
Saken er ikke senere besluttet gjenåpnet.

Spesialenheten har fra Kripos innhentet historisk logginformasjon om 2009-saken. 
Logginformasjonen som det ble forespurt om, gjaldt henholdsvis BL (som er politiets 
saksbehandlingsverktøy for straffesaker) og straffesaksregisteret STRASAK. I 
anmodningen til Kripos ble det bedt om logghistorikk for hvem som har åpnet denne 
saken, og om hvilke dokumenter som er åpnet/lest.

I svaret fra Kripos den 9. juni 2022 ble det opplyst om at det forelå loggregistreringer om 
saken tilbake til 2009, til tross for at slike registreringer ifølge politiregisterforskriften 
skal slettes av politiet senest etter tre år. Spesialenheten mottok logghistorikken for 2009 
og 2010. Logghistorikken for øvrige år er ikke innhentet, men er sikret hos Kripos. Det 
var totalt 19 tjenestepersoner som hadde åpnet saken i BL disse årene. I materialet 
Spesialenheten har mottatt er ikke Arne Pedersen en av disse 19 tjenestepersonene. I 
tidsrommet fra anmeldelsen ble mottatt den 6. april 2009 og frem til fornærmede ble 
orientert om henleggelsen 23. november 2009, er det V1 som har åpnet saken flest 
ganger. I materialet fremkommer det også at påtaleansvarlig på saken V6 åpnet saken i 
BL den 4. november 2009, og at siste dato for når V6 åpnet saken i årene 2009 – 2010 
var 24. november 2009.

  12,01  12,01

MPE013MPE013 26.10.2022 12:1926.10.2022 12:19 opprettet i sak: 15762899     dokumentid: 537974opprettet i sak: 15762899     dokumentid: 537974



Underskrevet digitalt
Terje Nybøe (TNY004) 26.10.2022

side 13 av 27

Ved søk på anmeldelsesnummeret i STRASAK fremgikk det at saken ble overført 
påtaleansvarlig V6 29. oktober 2009, som var ca. 4 uker forut for at den ble påtaleavgjort 
24. november 2009. Dette er forenlig med tidspunktene for når V6 åpnet saken i BL. 
Spesialenheten har dessuten 10. juni 2022 bedt Kripos om å foreta et søk på Arne 
Pedersens personlige BID (brukeridentitet) på alt sikret materiale fra 2009 og frem til 
dags dato, jf. Pedersens BID. Kripos ga 11. juni 2022 tilbakemelding om at det på saken 
ikke var noen treff på denne BID-en i det totale materialet. Straffesaksbehandlingen i 
politiet var ikke heldigitalisert i 2009 og 2010, slik at det da var fysisk papirutskrift som 
ble ansett som originalen i straffesakene (straffesaksdokumentene).

Når det gjelder politiregisteret PAL STRASAK, foreligger det ifølge Politiets IT-
Tjenester (PIT) kun materiale for tidsrommet 2. september 2021 – 9. juni 2022. Arne 
Pedersens BID er ikke funnet i dette materialet.

Spesialenheten har også innhentet opplysninger som gjelder historikk over hendelser i 
BL for 2009-saken.  Det fremgår av hendelseshistorikken at denne saken ble skjermet i 
BL 6. april 2009, og at Arne Pedersen var blant dem som ble gitt full tilgang fra denne 
dato. Når man skjermer en sak må man åpne saken for dem som saken ikke skal skjermes 
for. Videre fremgår det av hendelseshistorikken at saksmappen den 5. november 2009 ble 
flyttet fra V6 til Arne Pedersen. Den 23. november 2009 ble saksmappen registrert flyttet 
videre fra Pedersen til "KOO" som antas være koordineringskontoret. V1 er registrert 
som den som flyttet saken. Pedersens tilgang til saken i BL ble fjernet 22. oktober 2021.

I den mottatte hendelseshistorikken fremgikk det også at Agder statsadvokatembeter 
første gang ble gitt tilgang til BL-sak 2009-saken den 12. mai 2022. Det fremgikk også at 
det ikke var registrerte hendelser i historikken mellom 24. november 2009 og 21.oktober 
2021. Flere nye personer fikk i 2021 tilgang til 2009-saken, som formentlig har 
sammenheng med at Oslo politidistrikt da overtok saken. Som det vil fremgå nedenfor, 
var V4 påtaleleder i Agder politidistrikt fra 2016. Han har ikke noen gang hatt tilgang til 
2009-saken i BL. 

V2, som arbeider administrativt i Agder politidistrikt, har i forbindelse med sitt avhør for 
Spesialenheten undersøkt hendelsesloggen i BL for 2009-saken og oversendt en kopi av 
saksloggen som er vedlagt hennes forklaring. Det fremgår at i tillegg til Pedersen, hadde 
blant annet V6 tilgang. V2 forklarte at i 2009 var rutinene i politidistriktet annerledes og 
færre sammenlignet med i dag. Alt ble ikke skannet inn på sakene i BL, og 
sakshåndteringen var ikke digital. Ferdig etterforsket sak ble overført til påtalejurist, og 
det var koordineringskontorets oppgave å arkivere når saken var ferdig. V2, som har 
opparbeidet seg ekstra kompetanse på BL, har sett av hendelsesloggen for 2009-saken at 
det var en konsulent ved koordineringskontoret som hadde elektronisk overført saken til 
Arne Pedersen ved et rutinetrinn i BL. Konsulenten har da mest sannsynlig overført saken 
uten fysisk mappe, slik V2 oppfatter det. V2 betegnet dette som en rutinefeil idet mappen 
i BL ikke skulle vært overført i BL på Arne Pedersen. V2 vet ikke hvorfor konsulenten 
har gjort det slik, men kan anta at det var fordi vedkommende hadde tenkt at dette var en 
sak på Jan Helge Andersen og at Arne Pedersen hadde Baneheia-saken. V2 ser av 
systemet at Arne Pedersen ikke har vært inne i BL-saken.

V2 ga i sitt avhør en redegjørelse for hvordan skjermingsrutinene har vært i
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BL. BL var i 2009 ikke landsdekkende, slik straffesaksregisteret STRASAK var. 
Skjerming som er gjort av saker skal vurderes på ny av jurist før arkivering, men det ble 
ikke alltid gjort. Det er derfor mange overgrepssaker som er arkivert som skjermet og 
dermed ikke er synlige i BL. Det fremgår av en straffesaksinstruks gjeldende fra 2003 
som Spesialenheten har mottatt, at seksuelle overgrepssaker "skal skjermes". Det var 
ikke da instruksfestet at skjermingen skal oppheves når saken er ferdig (jf. instruksens 
punkt 5.1.5). I politidistriktets straffesaksinstruks pr. 2018 fremgår det imidlertid at
"Behovet for å opprettholde skjerming av en sak skal kontinuerlig undergis en kritisk 
vurdering" og at skjermingen skal straks oppheves når begrunnelsen ikke lenger er til 
stede. Ved rettskraftig avgjørelse bør skjerming oppheves ifølge instruksens punkt 
6.2.14. I den nasjonale BL-instruksen som gjaldt fra 14. mai 2020 fremgår det om dette i 
punkt 2.9:

"Skjermingen skal oppheves så snart behovet opphører, og senest når saken
avgjøres. Kun unntaksvis kan saker som skal arkiveres, holdes skjermet."

Arne Pedersen uttalte i sitt avhør at som politimesterens fagsjef for all 
straffesaksbehandling skulle han ha tilgang til samtlige saker, også de som er skjermet. 
Han var tilgjengelig døgnet rundt som fagsjef, satte ut ressurser, prioriteringer, satte 
team, ga føringer på tidsbruk, rutinebeskrivelser fulgte med restanse, drift og påtale. Han 
sa at det på årsbasis var omtrent 27.000 registrerte saker, og at han ikke hadde kapasitet 
til å følge med på hva som ble registrert rundt i politidistriktet. Han fulgte ikke med i BL 
og ble i stedet orientert dersom det var noe som var nødvendig at han måtte vite om. Han 
kunne da gå på saksnummeret for å lese. Pedersen drev ikke med saksbehandling. At han 
hadde sakstilgangen hadde ifølge Pedersen liten praktisk betydning i hans daglige 
arbeide. Når det er uttrykt at saken "har blitt åpnet" for Arne Pedersen, uten at man 
kjenner til skjermingsrutinene i Agder politidistrikt i 2009, kan dette bli tatt til inntekt 
for at han hadde gjort innsyn i saken.

Pedersen fremhevet at anmeldelse registrert i STRASAK gjør at opplysning om
anmeldelsen bli stående registrert der også etter at en sak er henlagt og arkivert. Når det
gjelder BL, uttalte Pedersen i notatet:

"Men vi var ikke klar over at saken fortsatt hadde vært skjermet når den gikk i
arkiv og at når en sak var skjermet innebar at det heller ikke var en henvisning til
at det også var registrert en skjermet sak på vedkommende."

Pedersen sa i sin forklaring at det var rutine pr. 2009 på at alle overgrepssaker var 
skjermet for å unngå lekkasje. Pedersen forklarte også at han ikke var klar over at en slik 
sak var skjermet i BL når den ble lagt i arkiv. Han har i hvert fall trodd at man ville få 
opp skjermet arkivert sak i BL uten innhold. Han gikk selv ikke aktivt inn i systemene 
for å se om saker har vært skjermet.

Pedersen har understreket at han selv ikke var i en situasjon at han kunne følge opp den 
enkelte sak. Pedersen uttrykte i sitt notat av 28. juli 2022 at det kom villedende 
informasjon fra Oslo politidistrikt da det ble opplyst offentlig at saken hadde blitt åpnet 
for ham, uten at det kom frem hvilke lokale rutiner politidistriktet hadde om at alle saker 
– også de skjermede – skulle være tilgjengelig for ham.

Etter V2 sin oppfatning har skjermingsrutinene i politidistriktet hatt for utydelig ansvar 
og vært for personavhengig. V2 beskrev dette slik at når det ikke forelå ny vurdering om 
skjerming fra jurist, har konsulenten gjort det man mente var
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tryggest og uten å være klar over konsekvensen. Dette har medført at saker ikke har vært 
synlig i BL etter arkiveringen. V2 sa i avhøret at denne usynligheten er svært uheldig 
fordi de fleste i politiet i nåtid i større grad jobber i BL for å finne opplysninger og ikke 
bruker STRASAK i like stor grad. Hun opplyste i sitt avhør at Agder politidistrikt nå har 
tatt grep og at politidistriktet med hjelp fra Politiets IT-tjenester ser på hvordan de skal 
finne alle saker som er arkivert som skjermet i BL.

Etter at Baneheia-saken var gjenåpnet og besluttet etterforsket av Oslo politidistrikt, ble 
også 2009-saken overført til Oslo politidistrikt, jf. påtegning 27. oktober 2021. V2 sa 
om sin kontakt med Oslo politidistrikt at hun ble kontaktet av en etterforsker og bedt om 
å finne frem en sak med anmeldelse av Jan Helge Andersen fra 2009. V2 fant saken i 
arkivet og scannet inn dokumenter. Deretter sendte hun og koordineringskontoret over 
den fysiske saken med saksdokumenter.

4.7 Nærmere om intern kontakt i Kriminalavdelingen og informasjonsflyt på SO-
avsnittet. Hvem var kjent med 2009-saken?

Arne Pedersen har i sitt notat til Spesialenheten av 28. juli 2022 opplyst at lederne for 
etterforskningsseksjonen, påtaleseksjonen og administrativ seksjon deltok på de faste 
ledermøtene på avdelingen. I tillegg deltok de fem avsnittslederne i 
etterforskerseksjonen, hvorav V3 var en av dem. I ledergruppen delte de på all viktig 
informasjon fra løpende saker som kunne informeres om uten å komme i konflikt med 
utvidet taushetsplikt.

På politimesterens ukentlige fagsjefsmøter ble det ifølge Arne Pedersen orientert om alle 
viktige saker som alle hadde faglig interesse av eller behov for å bli oppdatert om. 
Pedersen ga i disse møtene oppdateringer om de viktigste utviklingstrekkene i Baneheia-
saken, også etter at den ble begjært gjenopptatt. Pedersen skrev i notatet til 
Spesialenheten at dersom han hadde fanget opp informasjon om at det var under 
etterforskning en eldre sak mot Andersen, så ville dette blitt formidlet på disse møtene. 
Det skjedde ikke, har Pedersen forklart.

V7 var fra ca. 1999 leder for etterforskingsseksjonen på felles kriminalenhet ved Agder 
politidistrikt med kriminalsjef Arne Pedersen som nærmeste leder. V7 gikk av med 
pensjon i desember 2011. V7 har forklart til Spesialenheten at han og Arne Pedersen 
hadde et tett og jevnlig samarbeid og hadde policy om å orientere og å holde hverandre 
oppdatert. V7 ble i avhør hos Spesialenheten spurt om han hadde kjennskap til saken fra 
2009 hvor Jan Helge Andersen ble anmeldt. V7 sa at han ble kjent med denne saken i 
2022 gjennom media og ved kontakt med Pedersen da. Han sa at denne saken var 
fullstendig ukjent for ham. Han ble veldig overrasket over at det var en anmeldelse mot 
Jan Helge Andersen. V7 kommenterte at i 2009 var Baneheia-saken ferdig avgjort, og 
han kan derfor forstå at opplysninger om saken ble vurdert å ikke tas videre. Men V7 sa 
også i avhøret at man i dag, som refleksjon i ettertid, kan se annerledes på dette – og at 
han skulle vært informert.

V3 var i 2009 avsnittsleder for Agder politidistrikts avsnitt for seksuelle overgrep (SO). 
V3 sa i sitt avhør at anmeldelsen mot Andersen i 2009 ble behandlet av SO-avsnittet slik 
som andre lignende saker med mindreårig mistenkt gjerningsmann. I denne tiden hadde 
de mange viktigere saker, blant annet en overgrepssak med 30 fornærmede. SO-avsnittet 
hadde teammøter hver 14. dag, og innkomne saker ble da rutinemessig omtalt, og man 
var åpen om saker rundt bordet.
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V3 sa at de ville ha diskutert det i teammøte hvis det hadde vært noe i denne saken som 
var knyttet til Andersen i Baneheia-saken. Det var ifølge V3 ytterst sjelden at Arne 
Pedersen var med i en saksdiskusjon. Det kunne imidlertid skje at etterforskere gikk 
direkte til Pedersen for å ha samtaler, men når det gjaldt saksrelaterte tema tok 
etterforskene dette opp med V3 eller påtalejurist. Pedersen hadde på morgenparoler 
anledning til å kommunisere med ansatte.

Som omtalt ovenfor ble etterforsker V1 kontaktet av X i 2009, og det ble avtalt at X 
skulle komme tilbake en annen dag for å avgi forklaring. V1 sa i Spesialenhetens avhør 
at hun tenkte «hva nå», ettersom hun hadde jobbet med Baneheia-saken tidligere. V1 
forklarte at hun da kontaktet Arne Pedersen. Dette var ikke en lang samtale, og V1 kan 
ikke huske det detaljert. Samtalen handlet om at X ville anmelde Jan Helge Andersen 
for ... og om at hun spurte Pedersen om det var noe i veien for at hun tok imot 
anmeldelsen. V1 forklarte:

"V1 gikk inn til Arne Pedersen som da var krimsjef og leder påtale i Agder 
politidistrikt.

V1 fortalte til Pedersen at X ønsket å anmelde Jan Helge Andersen for voldtekt. 
Pedersen sa at V1 kunne ta imot anmeldelsen og at anmeldelsen skulle leveres til 
han så snart den var ferdig.

V1 tok opp anmeldelsen fra X og etter at den var ferdig gjennomlest, så leverte 
hun denne til Pedersen, på hans kontor. Etter dette hadde V1 lite befatning med 
saken. Hun mener å huske at det var noen bistandsanmodning til avhør og det er 
mulig hun leste avhøret, men hun er ikke sikker."

Det var en papirutgave av anmeldelsen som V1 leverte til ham, dette ble gjort da 
Pedersen var på kontoret. På spørsmål om hvorfor Pedersen ønsket anmeldelsen, 
forklarte V1 at hun oppfattet det som at han ville oversende den til statsadvokaten, noe 
hun selv hadde tenkt var fornuftig. V1 ble overrasket over at Arne Pedersen i et intervju i 
2022 har sagt at han ikke var klar over saken fra 2009, og dette gjorde at hun 23. mai 
2022 kontaktet visepolitimester Arne Sundvoll.

V3 kan ikke huske at det ble tematisert hvorvidt V1 skulle være etterforsker på 2009-
saken. V3 ble av Spesialenheten foreholdt hva V1 har forklart til Spesialenheten om at 
hun først hadde konferert med Arne Pedersen for å få rolleavklaring mv. V3 kan ikke 
utelukke at V1 har tatt initiativ på det hun forklarer, men sier seg samtidig overrasket 
over disse opplysningene.

V6 var fra 2006 påtaleansvarlig i politidistriktet for sedelighetssaker og overgrepssaker 
mot barn og voksne, og hadde frem til 2012-2013 saksansvaret alene på SO-teamet. V6 
hadde ingen befatning med Baneheia-saken. V6 sa i avhør at hun ikke kan huske så mye 
konkret om 2009-saken og vet ikke hvordan avtalen om avhør med fornærmede kom i 
stand, men det ble gjort en vurdering av saken etter at X hadde anmeldt og forklart seg. 
Denne saken ble likt vurdert som andre saker med gjerningsperson under 15 år, med en 
begrenset etterforsking. V6 antar at 2009-saken må ha vært tatt opp på saksmøte i SO-
teamet i 2009. Da saken senere skulle henlegges, la hun til grunn opplysninger som 
fremkom i anmeldelsen om at Andersen var under 15 år da overgrepet skal ha skjedd.
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V6 ble samboer med Arne Pedersen i 1993 og de ble ektefeller i 2009. V6 sa i avhøret at 
hun ikke snakket om 2009-saken med sin mann Arne Pedersen. V6 og Pedersen jobbet 
på samme sted gjennom mange år, og hun sa at de to har hatt et bevisst ryddig forhold til 
dette. Hun kunne gå inn til ham i tjenestesammenheng, men saksrelatert har hun forholdt 
seg til sin påtaleleder. Det har ikke vært naturlig eller riktig for henne å ta opp konkrete 
saker med Pedersen. V6 presiserte at de to har prøvd å skille veldig på privat og 
arbeidsliv for å ha et fungerende liv. Pedersen var engasjert med jobbrelaterte saker på 
fritiden og var tilgjengelig, men de to snakket da ikke sak.

Også Pedersen forklarte at de hadde en ordning om at de to ikke kunne diskutere saker, 
og at hun måtte forholde seg til sin påtaleleder om dette. Pedersen har forklart at hans 
ektefelle V6 ikke har nevnt 2009-saken for ham.

Det er V3s formening at gjenopptakelse i Baneheia-saken ikke var tema på SO-teamet da 
de fikk inn anmeldelsen i 2009. V3 forklarer dette med at Baneheia-saken da var for 
lengst ferdig, at 2009-saken ikke berørte Viggo Kristiansen samt at Andersen hadde fått 
dom og satt i fengsel. V3 viste også til at saken gjaldt Andersen som mindreårig og at 
gjerningen var før Baneheia-saken skjedde. Også V1 har forklart at 2009-saken etter 
hennes oppfatning ikke var relevant i forhold til Gjenopptakelseskommisjonen fordi det 
ikke var opplysninger som vil ha betydning for en ny etterforsking av Baneheia-saken. 
V6 har uttrykt tilsvarende, at saken i 2009 mot Andersen på denne tiden ikke hadde noen 
betydning opp mot Viggo Kristiansens sak. V6 viste til at Andersen for lengst hadde 
tilstått sitt forhold i Baneheia-saken. V6 tror at hun på den tiden var klar over at det 
forelå en begjæring. Dersom det i 2009-saken skulle informeres videre, måtte man ifølge 
V6 involvere V7. På denne tiden hadde ikke V6 direkte kontaktflate med statsadvokaten 
uten at det var statsadvokaten som kontaktet henne.

Arne Pedersen sa i sitt første avhør hos Spesialenheten at han ble klar over saken mot 
Andersen i 2022, da han fanget dette opp i media. Det ble der gjengitt opplysninger om at 
Oslo politidistrikt hadde oppdaget denne saken i 2021. Da Pedersen ble kjent med dette, 
kontaktet han V4. Pedersen forklarte at V4 deretter informerte ham om hva 2009-saken 
handlet om og at den var henlagt. V4 fortalte ham at det i denne saken var gjennomført to 
avhør, at saken var skjermet og at saken ble utlånt til Kontoret for voldsoffererstatning. 
Arne Pedersen sa i avhøret at alt dette på forhånd var ukjent for V4 og Pedersen. 
Pedersen ble orientert av V4 om etterforskningen av saken som var registrert i 2009 og at 
V4 ikke hadde funnet noen andre registrerte saker forut for Baneheia-saken da han gjorde 
sitt søk i STRASAK.

Pedersen har i avhøret også nevnt at det i media ble omtalt at det skulle være to saker ved 
at det også var en sak om en jente som het Rakel. For saken som skulle handle om 
«Rakel», ble V2 kontaktet av Oslo politidistrikt om bistand til å lete i arkivet. Ifølge 
Pedersen gjennomgikk V2 saker og vaktjournal fra aktuelt tidsrom uten å finne en slik 
sak.

Arne Pedersen kan ikke erindre å ha hørt om saken fra 2009, eller blitt informert om 
saken. Pedersen har reagert på fremsatte påstander om at han med forsett skulle ha holdt 
tilbake opplysninger om saken fra 2009. Pedersen viste til påtegningen som det var blitt 
"oppstyr" om, at det i påtegningen står at det ikke er registrert straffesaker på Jan Helge 
Andersen utover det som lå i Baneheia-saken. Pedersen har følt at det er tungt å bli
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utsatt for beskyldningene, han sier han ville aldri finne på å underslå informasjon. Han 
legger til at hvis så skulle ha skjedd, så måtte det har vært en instruks til andre om ikke å 
snakke om saken fordi 2009-saken var registrert i BL og i STRASAK. Det var SO-
teamet som vurderte at saken fra 2009 ikke var relevant for Baneheia-saken, og ifølge 
Pedersen hadde denne vurderingen ført til at Pedersen ikke har fått informasjon om 
2009-saken.

Arne Pedersen har reist spørsmål til hva som eventuelt skulle være hans motiv i å 
underslå informasjon om påstander om at Jan Helge Andersen har forgrepet seg X. Han 
mener det ville vært galskap om han skulle holde tilbake slik informasjon. Verken han 
eller hans nærmeste ledere hadde denne informasjonen. Pedersen hadde et meget nært 
samarbeid med V7 der de kontinuerlig delte og diskuterte daglig all informasjon av 
interesse i saker som Felles kriminalenhet var involvert i. Pedersen sa at V7 ville være 
den første som ble orientert av sine ansatte i seksjonen hvis ledelsen skulle informeres. 
Pedersen viste også til informasjonsflyten som foregikk hver dag med parole kl. 07.30 
hvor det blant annet var orientert om det som skjedde da advokat Sigurd Klomsæt 
begjærte gjenåpning av Baneheia-saken. Pedersen fremholdt at dersom han selv var kjent 
med 2009-saken med Andersen som anmeldt, ville dette ha blitt orientert om på parolen. 
Pedersen viste også til at dette også ville vært informert om i fagsjefgruppen som han var 
del av.

V7 sa i sitt avhør at dersom Pedersen og V7 hadde vært informert om 2009-saken, ville 
de i hvert fall drøftet eller informert hverandre. V7 har ikke hatt noe befatning med 
begjæringene om gjenåpning. V7 var selv instruktør i BL-systemet, og omtalte Pedersen 
som en som hadde begrenset kunnskap i BL. V7 var i sitt avhør tydelig på at Pedersen 
har vært opptatt av ryddighet i saksbehandling og at man følger prosessregler. Pedersen 
har fremhevet at V7 ville blitt orientert om saken fra leder av SO-avsnittet eller andre 
som kjente til etterforskingen dersom de hadde tenkt at de etterforsket nye anklager mot 
Andersen som hadde relevans for begjæringen om gjenåpning av 2008. Og uansett ville 
V7 blitt orientert av Pedersen dersom Pedersen hadde fått tilstrekkelig informasjon om at 
det var en sak som burde formidles til statsadvokaten.

Pedersen uttalte i avhøret at han har aldri prøvd å slå en ring rundt Andersen og at det har 
vært hans oppfatning at Jan Helge Andersen ikke har lagt alle kort på bordet. Pedersen 
viser her til sitt brev til Oslo statsadvokatembeter av 16. mars 2022 – som er vedlagt 
avhøret – der han har fremført en rekke synspunkter om Baneheia-saken. Pedersen ga 
denne vurderingen av 2009-saken slik han nå kjenner denne:

"En slik anmeldelse mot Andersen fra 2009 ville være utfyllende og gi noen 
forståelse for hvordan han kan ha vært med på det han gjorde. Hvis han har 
forgrepet seg på X, tross at det ikke hadde kunne bevises, så er det likevel en 
indikasjon angående deltagende i Baneheia-saken og da er du en moduskandidat. 
Andersen har jo prøvd å tegne et bilde av seg selv som er mindre belastende for 
sin egen deltakelse. Pedersen mener likevel at det er klart bevist i saken at det er 
Viggo Kristiansen som er ledende og sjef. Ved gjennomlesning presiserer 
Pedersen at opplysninger om at Andersen kan ha forgrepet seg mot X når han var 
13 og X 10 år, kan bidra til å forstå at han også ble med på ugjerningen i 
Baneheia-saken, men at det faktum at han deltok under ugjerningen i seg selv 
plasserte han som moduskandidat, men ikke i 2009-saken siden den heller ikke 
har blitt bevismessig avgjort mot Andersen."
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Etter at Arne Pedersen avga sin frie forklaring den 27. juni 2022 avga han en 
tilleggsforklaring til Spesialenheten 7. juli 2022 om opplysninger som han 1. juli 2022 
ble gjort kjent med av Spesialenheten fra avhør av V1. Pedersen ble informert om at V1 
har skrevet anmeldelse/avhør i 2009 i saken hvor Jan Helge Andersen er anmeldt av X 
og at hun før dette hadde konferert med Pedersen hvorvidt hun kunne ta avhør av hensyn 
til den rollen hun hadde hatt i Baneheia-saken. Han ble også kjent med at V1 har forklart 
at hun av Pedersen fikk beskjed om at det var helt i orden at hun tok opp anmeldelsen og 
at anmeldelsen/avhøret skulle leveres Pedersen så snart det var ferdig. Han ble også 
informert om at V1 forklarte at hun hadde gått inn fysisk på kontoret til Pedersen og 
levert dette til han inne på kontoret.

Pedersen sa i tilleggsavhøret at det som V1 her har forklart, var fullstendig ukjent for 
ham. Han klarte ikke å huske det som V1 har opplyst om. Han vil ikke si at V1 ikke 
snakker sant. Pedersen uttalte i avhøret:

"Han har prøvd å se om dette er noe han kan ha glemt, men klarer ikke erindre. 
Og hvis det hadde vært at han husket det V1 forklart så ville han selvfølgelig sagt 
det i avhør hos Spesialenheten.

Pedersen har ikke noen forklaring på hva som kan ha skjedd og kan kun 
spekulere om hvorfor han ikke erindrer, noe han helst ikke ønsker å gjøre, men 
det kan være flere grunner.

Han satt ofte med åpen dør og alle ansatte kunne komme innom kontoret, dette 
og for at ansatte som blitt sendt av sine ledere kunne avklare ting med han. Mulig 
han kan ha misoppfattet noe i V1s kommunikasjon at han derfor ikke lagt vekt på 
det eller husker det.

Mulig han der og da i 2009 ikke fikk med seg helt hva saken handlet om da hun 
kom på kontoret. Han skjønner heller ikke hvorfor han ville be V1 om å komme 
inn til kontoret med kopi av avhør. Hvis han hadde bedt om noe slik så ville det 
være naturlig å få all dokumentasjon i saken."

For øvrig uttrykte Pedersen at han ikke skjønner hvorfor V1 kom til ham og ikke til 
avsnittsleder V3 for å avklare avhør av Jan Helge Andersen. Det ville dessuten vært 
naturlig at V3 hadde informert V7. Han synes også det er merkelig at han ifølge V1 
skulle ha papirutgave av avhøret.

For ordens skyld opplyses at Pedersen sa til Spesialenheten at han har vært i den tro da 
han kom til avhør at det var V3 som var etterforsker i 2009-saken og som avhørte 
fornærmede. Da Pedersen ble avhørt på nytt 7. juli var han fortsatt i den villfarelse at V3 
hadde registrert saken på seg. Pedersen kan ha misforstått V3s rolle i saken etter 
samtalen med V4 i februar 2022 og samtaler med andre kolleger. 

Ved å ha forklart seg for Spesialenheten to ganger med slik villfarelse, mener Pedersen 
at dette sier noe om hans manglende kunnskaper om etterforskingen av 2009-saken.
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5 Spesialenhetens vurdering

5.1 Innledning

Spesialenheten for politisaker skal etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i
politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten, jf.
påtaleinstruksen § 34-1 første ledd.

Som det vil fremgå nedenfor, foranlediger saksforholdet først og fremst en strafferettslig
vurdering av straffeloven 2005 § 171 om forsettlig tjenestefeil og § 172 om grovt
uaktsom tjenestefeil.

Den strafferettslige bedømmelsen av forholdet må, på samme måte som i andre 
straffesaker, bygge på de strafferettslige bevisvurderingsprinsippene. Et sentralt prinsipp 
er at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme mistenkte til gode. Dette innebærer at 
det alternativ som er mest gunstig for mistenkte må legges til grunn ved tvil om faktum. 
Videre må spørsmålet om straffansvar vurderes ut fra en samlet vurdering av hvordan 
situasjonen der og da fortonet seg for de aktuelle tjenestemennene, jf. straffeloven § 25. 
Disse prinsippene gjelder generelt i strafferetten og ikke bare for politiet.

Straffeloven § 171 setter straff for den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig
myndighet og grovt bryter sin tjenesteplikt. Kravet om at bruddet må være grovt
innebærer at bagatellmessige forgåelser ikke omfattes. Om dette vilkåret uttales det i
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) kap. 12.2.4, s. 338:

"Vilkåret har betydning på to punkter: For det første må avviket fra korrekt
handlemåte være grovt. For det andre må det være tale om brudd på en
tjenesteplikt av en viss betydning."

Skyldkravet i § 171 er forsett. Det er i juridisk litteratur lagt til grunn at det også må 
kreves forsett om at tjenestehandlingen var ulovlig, jf. Johs. Andenæs, Alminnelig 
strafferett (6. utg. Oslo, 2016) s. 268 med videre henvisninger. Det er altså på dette 
området gjort unntak fra det alminnelige utgangspunktet om at det er tilstrekkelig at 
gjerningspersonen uaktsomt har tatt feil av, eller ikke har kjent til, rettsreglene.

Anvendelsesområdet for straffeloven § 172 er handlinger som objektivt sett omfattes av 
straffeloven § 171. Skyldkravet i § 172 er grov uaktsomhet. Det følger av straffeloven § 
23 at "den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som 
ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom. Uaktsomheten er grov 
dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse".

Det er Spesialenhetens oppfatning at det eventuelle straffbare i saken må ta 
utgangspunkt i det som angår Gjenopptakelseskommisjonens siste behandling i tiden fra 
begjæringen kom i 2017. Særlig er dette knyttet opp til politiets arbeid og formuleringer 
slik det fremgår av Agder politidistrikts påtegning 20. mars 2019. Spesialenheten har 
imidlertid hatt en relativt vid ramme for sin etterforsking om på hvilket tidspunkt det 
straffbare kan ha skjedd, fordi det også har vært begjæringer om gjenåpning forut for 
2017 der det kunne være aktuelt å opplyse om 2009-saken. Dette forutsetter at det 
foreligger et fortsatt forhold fra 2009 for å unngå foreldelse, med andre ord om Arne 
Pedersen bevisst eller ved grov uaktsomhet skal ha fortiet det han fikk vite i 2009. 
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Spesialenheten tar derved utgangspunkt i formuleringene i politiets påtegning fra mars 
2019.  De uriktige opplysninger i 2019 vil da bestå i unnlatelse å sørge for korrekt 
informasjon, og et fortsatt forhold som utelatelse eller uriktige opplysninger frem til 
tidspunktet da Gjenopptakelseskommisjonen sluttførte sin behandling med sitt vedtak 
18. februar 2021.

Arne Pedersen ble engasjert av politidistriktet til å bidra med arbeid til politiets
behandling av den siste begjæringen om gjenåpning. Ved sitt oppdrag og arbeid som
direkte gjelder påtalemyndighetens svar og korrespondanse til denne begjæringen, har
Arne Pedersen derved bistått ved utøvelse av offentlig myndighet, selv om oppdraget
ikke ble gjort med den nødvendige formalisering.

Med hensyn til mulig foreldelse, vil et eventuelt straffbart forhold således tidligst
foreldes i februar 2023 som er to år etter Gjenopptakelseskommisjonens vedtak. Det
vises her til at foreldelsesfristen i forhold til straffeloven § 172 vil være to år.

5.2 Vurdering av straffansvar for Arne Pedersen

Sakens hovedtema er om de mangelfulle og uriktige opplysningene som til syvende og 
sist ble brakt til Gjenopptakelseskommisjonen kan innebære et grovt brudd
på tjenesteplikt for Arne Pedersen.

Førstestatsadvokaten ved Agder statsadvokatembeter har i sin pressemelding 
karakterisert dette slik:

"Det er svært uheldig at statsadvokatene ikke fikk informasjon fra Agder politidistrikt 
om en henlagt sak mot Jan Helge Andersen som gjaldt sedelighetsforbrytelser i 
anledning Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning". 

Det kan også vises til at leder for Gjenopptakelseskommisjonen har sagt at 
opplysningene om 2009-saken skulle ha vært presentert for kommisjonen. Etter dette 
legger Spesialenheten til grunn at opplysningene om 2009-saken skulle vært kjent for 
Agder statsadvokatembeter og kommisjonen.

Det er Spesialenhetens oppfatning at de feilaktige opplysningene i politiets påtegning 20. 
mars 2019 er objektivt brudd på en tjenesteplikt fordi opplysninger som gis i slike 
alvorlige saker må være korrekte.

Graden av grovhet vil konkret avhenge av hvor klanderverdig man vurderer 
forsømmelsene og av hvilken betydning feilene har hatt. Det kreves i følge 
forarbeidene til straffeloven § 171 og § 172 at det må ha vært brudd på tjenesteplikt av 
en viss betydning. På bakgrunn av Baneheia-sakens karakter og det komplekse 
bevisbildet legger Spesialenheten til grunn at det ikke skal så mye til før brudd på 
tjenesteplikter anses grove. Viktigheten av korrekt informasjon i en så alvorlig sak er 
påtrengende. 

Det må derfor vurderes hvilke tjenesteplikter Arne Pedersen hadde i 2009 og hvilke 
plikter han hadde da han bistod med den siste begjæringen om gjenåpning fra Viggo 
Kristiansen.  
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5.3 Om tjenestepliktene i 2009 og de etterfølgende år

Spesialenheten har forsøkt å ettergå hvorvidt og på hvilken måte V1 ga Arne Pedersen 
informasjon om 2009-saken. V1 har opplyst at hun to ganger var hos Pedersen og 
snakket om saken, første gang med spørsmål om hun kunne ta avhør av X, hvilket 
Pedersen sa ja til, og deretter at hun leverte et papireksemplar av avhøret til ham. Hun 
har ikke forklart at hun sa til Arne Pedersen at Viggo Kristiansen ble nevnt i avhøret av 
X.  

Pedersen husker nå i 2022 ikke samtalen med V1. Spesialenheten har ikke grunn til å 
tvile på at V1 var i kontakt med Pedersen, og det legges til grunn at hun leverte avhøret 
av X. Hun oppfattet at han skulle sende det til statsadvokaten. Hva Pedersen oppfattet i 
denne situasjonen er uklart ettersom han ikke husker samtalen i det hele tatt. Når det 
gjelder muligheten for at Pedersen kunne ha fått informasjon elektronisk gjennom BL, 
anses det avklart at Pedersen ikke åpnet BL-saken og det selv om saken en kort periode 
var ført på ham. Dette er også en premiss for Spesialenhetens vurdering. Etter at 
Pedersen ble pensjonist hadde han heller ikke tilgang til politiets systemer. 

Om Arne Pedersens tjenesteplikter må det tas utgangspunkt i hans overordnede rolle for 
all etterforsking og påtalebehandling i politidistriktet. Det må derfor tillegges betydning 
at Pedersen ved sin funksjon ikke kunne saksbehandle enkeltsaker og at han var 
avhengig av å bli tilført informasjon. At han på dette stadiet hadde en aktivitetsplikt 
overfor statsadvokaten er tvilsomt, heller ikke at han hadde et selvstendig ansvar for å 
drive saksbehandling i saken. Selv med Arne Pedersens sentrale rolle i Baneheia-saken 
var det kanskje ikke unaturlig for ham å tenke at det ordinært skulle komme ytterligere 
informasjon til ham fra SO-teamet. Hans tjenesteplikter må ses i sammenheng med det 
som gjaldt for de øvrige tjenestepersoners plikter. Saken var ved hans kontakt med V1 i 
sin innledende fase, og til behandling ved politidistriktets SO-team. Det var en egen 
påtaleansvarlig i saken. Det var heller ikke tatt avhør av Jan Helge Andersen da han fikk 
informasjonen fra V1.  

Det er på det rene at Arne Pedersen ikke hørte noe mer om saken, og han åpnet den 
heller ikke i BL. Den strafferettslige vurdering må ta utgangspunkt i hvordan det hele 
kunne ha fortont seg for Arne Pedersen. Det som i hvert fall kan legges til grunn er at 
ingen rundt ham (jf. nærmere om dette nedenfor) reflekterte over anmeldelsens relevans 
for begjæringene om gjenåpning fra Viggo Kristiansen. Om Arne Pedersens manglende 
hukommelse om samtalen med V1 bar preg av disse synspunkter vet man ikke. Det kan 
ikke utelukkes. Spesialenheten finner det derfor vanskelig å konstatere at den 
manglende opplysning til statsadvokaten representerer brudd på tjenesteplikt. Det 
bemerkes i så måte at også statsadvokaten som behandlet de første begjæringene ga 
uttrykk for at opplysningen ikke ville endret hans standpunkt overfor 
Gjenopptakelseskommisjonen.    

5.4 Om tjenestepliktene da Arne Pedersen som pensjonist bistod politiet med 

utarbeidelse av innstilling til statsadvokaten

Også her kompliseres vurderingen av at Arne Pedersen ikke husker samtalene med V1. 
Det vil også være spørsmål om det er troverdig at han ikke husker samtalene. 

Basert på etterforskingsmaterialet har Spesialenheten ikke tilstrekkelig grunn til å 
utelukke Arne Pedersens forklaring. Hans manglende oppmerksomhet om samtalene kan 

  12,01  12,01

MPE013MPE013 26.10.2022 12:1926.10.2022 12:19 opprettet i sak: 15762899     dokumentid: 537974opprettet i sak: 15762899     dokumentid: 537974



Underskrevet digitalt
Terje Nybøe (TNY004) 26.10.2022

side 23 av 27

ha sammenheng med opplysningene han fikk, relevansen av disse, detaljer rundt 
samtalene, hans rolle som kriminalsjef, at han ikke senere var inne saken i BL eller at 
han ikke senere fikk oppfølging fra SO- teamet. Det er likevel én omstendighet som kan 
indikere at han faktisk ikke husker det som skjedde nærmere 10 år før han som 
pensjonist arbeidet med den siste begjæringen. Det er nemlig det avgjørende avsnittet 
hvor det fremgår at det ikke er opplysninger om at Jan Helge Andersen tidligere har 
forgrepet seg verken mot voksne eller barn. Selv om Arne Pedersen ikke signerte 
dokumentet legges til grunn at det var et felles produkt, og at han faktisk er deltagende 
ved denne formulering. Som nevnt under er det ikke grunnlag for å hevde at Pedersen 
bevisst har forsøkt å holde 2009-saken skjult, blant annet fordi så mange visste om den. 
At han i den situasjonen skulle ta sjansen på å skrive noe slikt som så lett kunne avsløres 
gir støtte til at han faktisk ikke husker. Hensett til strafferettens strenge beviskrav, har 
Spesialenheten heller ikke annet alternativ enn å legge til grunn at han ikke husker.  

Pedersens tjenesteplikter om korrekt informasjon til statsadvokaten var fremtredende da 
han som pensjonist bistod politidistriktet med å utarbeide politiets innstilling. Han hadde 
på sett og vis en mer avgjørende rolle enn V4 som ikke kjente saken fra før. Oppdraget 
fra Agder statsadvokatembeter var å bidra til en mye bredere gjennomgang av saken, og 
det medførte til slutt en 40 sider lang påtegning. I dette perspektiv hadde Arne Pedersen 
er særlig oppfordring til å få med alle relevante opplysninger, og samtalene med V1 
inneholdt åpenbart viktig informasjon.   

5.5 Nærmere om Arne Pedersen kan ha utvist forsett 

Etterforskingsmaterialet gir ikke holdepunkter for at Arne Pedersen bevisst har holdt 
2009-saken skjult, og at han derved handlet forsettlig. Dersom Arne Pedersen hadde slik 
intensjon måtte det nesten innbefatte andre tjenestepersoner (ikke minst SO-teamet) som 
etter de naturlige informasjonskanaler ville vite om saken. Saken var for øvrig kjent for 
både Telemark politidistrikt som tok avhør av Jan Helge Andersen i 2009-saken, flere 
administrativt ansatte i Agder politidistrikt og endelig Kontoret for voldsoffererstatning 
som fikk innsyn i saken i desember 2011. Når så mange hadde kunnskap om saken, er 
det for Spesialenheten vanskelig å tro at Arne Pedersen bevisst søkte å holde den skjult.

5.6 Nærmere om Arne Pedersen har utvist grov uaktsomhet

Selv om det legges til grunn at Arne Pedersen ikke har opptrådt forsettlig, så er det et 
spørsmål om Arne Pedersen har vært grovt uaktsom ved at han ikke formidlet 
informasjonen han fikk fra V1 i 2009. Det er et spørsmål om straffansvaret at han ikke 
husket dette, altså at hans manglende hukommelse kan bebreides ham som grovt 
uaktsomt da han deltok i behandlingen av den siste begjæringen om gjenåpning.

Etter straffeloven § 23 er uaktsomheten grov dersom handlingen er svært klanderverdig 
og det er grunnlag for sterk bebreidelse. 

Om Pedersen faktisk leste anmeldelsen han fikk i 2009 vet man ikke i dag. Det som i 
hvert fall anses som sikkert er som nevnt at ingen av de som visste om saken den gang 
reflekterte over at den kunne ha betydning for Viggo Kristiansens begjæringer. Dette 
gjaldt blant annet V1, V6 og V3. Alle disse har uttalt at saken ikke gjaldt Viggo 
Kristiansen. De har påpekt at den uansett hadde skjedd lenge før Baneheia-saken, og at 
den derfor ikke var relevant for ham. Om Arne Pedersen den gang også tenkte slik vites 
ikke, men det kan være en del av forklaringen på at han ikke har reflektert nok over 
betydningen og 
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derved ikke husker. Dette blir en del av vurderingen av hvor klanderverdig det var at han 
ikke husket, og hvor sterk bebreidelse det i så fall skal rettes mot ham. Tidsforløpet (om 
lag 10 år) må også tas med i betraktningen om hvilken bebreidelse som kan rettes mot. 
Som nevnt har statsadvokaten som behandlet begjæringene frem til 2014 gitt uttrykk for 
at opplysningen om 2009-saken ikke ville endret hans standpunkt overfor 
Gjenopptakelseskommisjonen.

Om Oslo statsadvokatembeters vurdering av 2009-saken (sammen med opplysninger om 
en episode da Andersen var liten gutt) heter det følgende fra påtegningen i innstillingen 
til riksadvokaten: 

"De fremkomne opplysninger er utvilsomt egnet til å balansere oppfatningen frem til nå 
av Kristiansen som eneste moduskandidat, men er likevel ikke i seg selv egnet til å belyse 
spørsmålet om det var én eller to gjerningsmenn i Baneheia"

I riksadvokatens avgjørelse 21. oktober 2022 hvor statsadvokaten blir bedt om å 
nedlegge påstand om frifinnelse for Viggo Kristiansen i gjenåpningssaken er 
saksforholdet i 2009-saken omtalt slik: "I tillegg kommer at det etter gjenåpning er 
avdekket forhold som kan trekke i retning av at også Andersen kan karakteriseres som 
en moduskandidat".          

Spesialenheten må legge disse utsagn til grunn for relevansen av opplysningene i 2009-
saken. Slik Spesialenheten oppfatter riksadvokatens beslutning om å nedlegge påstand 
om frifinnelse for Viggo Kristiansen, har opplysningene om 2009-saken ikke hatt 
avgjørende betydning for spørsmålet. Denne omstendighet må tas med i vurderingen av 
betydningen av politiets uriktige opplysninger til statsadvokaten selv om det selvsagt 
skal legges til grunn at opplysninger som gis skal være korrekte.  

Baneheia-saken var en svært alvorlig sak som preget hele Kristiansand, og ut fra dette 
burde Arne Pedersen være svært bevisst på alt som kunne bidra til å kaste lys over 
saken. På den annen side kan det ikke utelukkes at også han har vært del av 
oppfatningen om at saken var rettskraftig og uten direkte betydning.  Slik sett er den 
uavhengige undersøkelse som nå skal nedsettes langt bedre egnet til å avdekke alle de 
mekanismer som preget saken, enn en strafferettslig vurdering av ett enkeltstående 
saksforhold ved politiets og påtalemyndighetens saksbehandling.

Etter en samlet vurdering finner Spesialenheten det tvilsomt om Arne Pedersens 
delaktighet ved arbeidet med den siste begjæringen representerer brudd på en 
tjenesteplikt som kan karakteriseres som grov. Han hadde under enhver omstendighet 
ikke tilstrekkelig subjektiv skyld. Følgelig må forholdet henlegges som intet straffbart 
forhold anses bevist.

5.7 Om andre personer i Agder politidistrikt har begått straffbare handlinger

Spesialenheten mener at ingen enkeltpersoner ved SO-avsnittet grovt har brutt 
tjenesteplikter i forbindelse med formuleringen i politiets påtegning 20. mars 2019. Etter 
det opplyste var kunnskapen om saken begrenset til de ansatte i SO-avsnittet, men de var 
altså ikke involvert i arbeidet med begjæringene om gjenåpning. De var derfor ikke kjent 
med hvilke nærmere vurderinger som ble gjort om dette. De var ikke kjent med hvilken 
ordbruk som ble benyttet av politiet eller statsadvokaten ved den siste begjæringen, og 
som i ettertid gjør det naturlig at V3 og V6 ut fra sine roller skulle ha sørget 
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for å videreformidle informasjon slik at statsadvokaten ble orientert. Ut fra det spesielle 
omfanget og alvorligheten som preget Baneheia-saken og at den første begjæring om 
gjenåpning var under behandling, kunne man forvente at det var en større grad av 
informasjonsdeling og rutiner som kunne fange opp alle sider ved denne spesielle saken. 
På bakgrunn av ovennevnte betraktninger blir dette likevel for strengt som norm for 
tjenestefeil. 

Ved den innledende etterforsking ble det vurdert om V4 skulle avhøres som mistenkt 
eller vitne, men Spesialenheten falt ned på det siste. Han kjente ikke til Baneheia-saken 
fra tidligere og hadde heller ikke tilgang i BL til 2009-saken da han arbeidet med sin 
innstilling til statsadvokaten. At han ved dette arbeidet ikke sjekket STRASAK for å se 
om det var saker på Jan Helge Andersen fra tiden forut for Baneheia-saken er til en viss 
grad forståelig, all den tid han faktisk arbeidet med begjæring fra Viggo Kristiansen. Det 
må legges til grunn at hans perspektiv var opplysninger i Baneheia-saken. At han i denne 
situasjonen skulle ha en tjenesteplikt etter straffeloven til å sjekke om det var saker mot 
Jan Helge Andersen forut for Baneheia-saken, vil etter Spesialenhetens syn være å tolke 
tjenesteplikter for strengt. 

5.8 Vurdering av svikt i rutineutførelsen ved Agder politidistrikt. Nærmere 
            om spørsmålet om straffansvar for politidistriktet som foretak

Etter straffeloven § 27 kan et foretak straffes når noen som har handlet på vegne av
foretaket har overtrådt et straffebud, selv om ingen enkeltpersoner har utvist skyld.

Spesialenheten har ovenfor konkludert med at opplysningene fra 2009-saken skulle vært 
brakt videre.

Spesialenheten mener at ingen enkeltpersoner i politidistriktet grovt har brutt 
tjenesteplikter, og spørsmålet blir om manglende opplysninger om 2009-saken skyldes 
feil begått av flere tjenestepersoner og om dette samlet utgjør grovt brudd på 
tjenesteplikt. 

Årsaken til at opplysninger om 2009-saken ikke kom til statsadvokatens kunnskap 
skyldes flere forhold. Dette gjelder særlig oppfatningen av relevansen av saken fra 2009 
og at flere av de som visste om denne saken ikke var involvert i begjæringen om 
gjenåpning. Det vises til drøftelsen ovenfor samt beskrivelsen av de daværende rutiner i 
BL for politidistriktet.  

Det er på det rene at 2009-saken forble skjermet i BL også etter påtaleavgjørelsen i 
november 2009. Det var kun noen få personer i Agder politidistrikt som hadde mulighet 
for å se saken i BL som følge av den tilgangsbegrensning som gjaldt fra 2009. 

Nettopp i et tilfelle som dette – ved spørsmål om gjenåpning – er det helt sentralt at både 
politiet og statsadvokaten skal kunne finne en avgjort sak i BL. Det er derfor svært 
uheldig at Agder politidistrikt hadde praksis med å arkivere saker med skjermet status. 
Men slik var praksis den gang, etablert etter vurdering om at færrest mulig skulle ha 
tilgang til personsensitive opplysninger. Da politidistriktet forberedte sin vurdering av 
begjæringen om gjenåpning i 2019, var det en ny straffesaksinstruks for politidistriktet 
som sa at arkiverte saker som klar hovedregel ikke skal være skjermet.
Det må bemerkes at det strengt tatt også hadde formodningen mot seg at Andersen i 
fengslingsperioden og ved den senere soning skulle pådra seg nye saker. Normalt sett 
ville politiet i Agder naturlig visst om det uavhengig av sjekk i STRASAK. I 2019 var 
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2009-saken fortsatt skjermet. Det kan ikke utelukkes at saken lettere hadde blitt 
oppdaget gjennom saksbehandlingen dersom den ikke var skjermet i BL, hvilket 
understreker det uheldige ved slik skjermingspraksis.  

Alle ovennevnte momenter sett under ett, gjør at Spesialenheten ikke kan konkludere 
med at distriktet som sådan har begått straffbart brudd på tjenesteplikter. Politidistriktet 
har i dag endret sin praksis og iverksatt tiltak i samarbeid med politiets IT-tjenester. 
Dette ville under enhver omstendighet redusert behovet for foretaksstraff dersom det var 
konstatert straffbart brudd på tjenesteplikter.   

Også denne delen av straffesaken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

5.9 Administrativ oppfølgning

Ovenfor er det redegjort for at det i saken har fremkommet avvik innen Agder 
politidistrikt. Det vises her særlig til de uhensiktsmessige skjermingsrutiner for arkiverte 
saker som vedvarte ved den siste begjæringen om gjenåpning som var til behandling fra 
2017 til 2021. For saker som begjæres gjenopptatt viser Spesialenhetens etterforsking at 
det i enkelte tilfeller vil ha avgjørende betydning å ha systemer og kommunikasjonslinjer 
internt i politiet og mellom politiet og statsadvokaten som formidler og avdekker 
tilkomne relevante saksforhold. Hvilket blant annet bør innebære rutinemessig sjekk i 
politiets registre, selv om det tilsynelatende ikke skulle være behov for det. Det bør 
etableres rutiner som sikrer at relevante saker og opplysninger blir synlig for personell 
som har behov for disse.    

Riksadvokaten har den 21. oktober i år overfor Justis- og beredskapsdepartementet 
fremmet forslag om at det nedsettes et uavhengig utvalg som skal se på alle sider av 
Baneheia-saken. Flere av omstendighetene som er berørt i vårt vedtak vil naturlig bli 
undersøkt av dette utvalget. Foranlediget av denne saken vil Spesialenheten likevel 
bemerke at dersom det gis oppdrag til personer uten tilsettingsforhold bør oppdraget 
formaliseres. Etter Spesialenhetens syn hadde det vært en fordel om Arne Pedersen som 
arbeidet sammen med V4 også hadde signert påtegningen som ble sendt til 
statsadvokaten. At det ikke er gjort er egnet til å tilsløre hans bidrag og det er for 
ettertiden vanskelig å vite nøyaktig hvilke formuleringer Arne Pedersen kan stå inne for.    

Saken oversendes derfor til Agder politidistrikt for administrativ vurdering, jf. 
påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

*****

Saksbehandler er påtalefaglig etterforskingsleder Halvor Hjelm-Hansen.
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6 Vedtak

Straffeforfølgingen mot Arne Pedersen for mulig overtredelse av straffeloven § 172
henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Straffeforfølgingen mot Agder politidistrikt for mulig overtredelse av straffeloven § 172,
jf. § 27 henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken sendes til Agder politidistrikt for administrativ vurdering.

Arne Pedersen og Agder politidistrikt underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket oversendes Riksadvokatembetet, Agder statsadvokatembeter, Oslo 
statsadvokatembeter og Politidirektoratet til orientering.

Gjenpart av vedtaket sendes også til advokat Arvid Sjødin og advokat Svein Holden. 

Advokat Sigurd Klomsæt orienteres om avgjørelsen.  

Sjefen for Spesialenheten, 26. oktober 2022

Terje Nybøe
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