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TILRETTELAGTE AVHøR - TILSYN MED OG VT]RDERING AV POLITIETS
OPPFøLGING AV SAKER HVOR DET ER GJENNOMFøRT TILRETTELAGTE AVHøR

Statsadvokaten henviser til Deres brev av 7. apnl2017.

I tråd med dette har man innhentet og gjennomgått 40 saker fra Møre og Romsdal politi-
distrikt, jf. nedenfor om disse sakene.

Videre vedlegges politiets brev av 31. mai 2017 mlvedlegg, der påtalesjefen, politi-
inspektør Elin Drønnen, redegiør for rutiner og retningslinjer for tilrettelagte avhør.

Foranlediget av Politidirektoratets brev av 30. mars 2017 til politimestrene vedlegges
også politiets svar i notat av 19. april2017 fra politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.

De qiennomgåtte saker
Fristene er ikke overholdt i I I saker. Begrunnelsen er regelmessig kapasitetsproblemer,
jf. også notatet fra politistasjonssjefen.

Det er ikke funn i sakene som klart viser at den videre efterforskning i saken har vært
lidende på grunn av fristen, hverken når det gielder kvalitet eller fremdrift. Der noen
saker synes å ha svak fremdrift er det vanskelig for statsadvokaten å koble dette til
fristregelen i seg selv.

Gjennomgåelsen frembragte ellers ikke indikasjoner på for lav terskel for igangsettelse
av etterforskning i de saker der det forelå bekymringsmelding fra barnevernet, jf. også
nedenfor. Kun i en sak mener statsadvokaten at det kan konstateres at en bekymrings-
melding ikke burde medført avhør; i saken burde man vurdert å la fagmyndigheten
foreta ytterligere undersøkelser/tiltak i kraft av eget regelverk.
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Når det gielder kvaliteten på avhørene sammenlignet med dommeravhørene kan vi ikke
se at det er noen forringelse av kvaliteten; dette bygger også på vår øvrige erfaring med
tilrettelagte avtwr i løpende saker. Tidligere så vi også at barneavhøret (dommeravhøret)
tidvis kom for sent, en svakhet som nå er regulert gjennom fristordningen.

Andre merknader
Ordningen med tilrettelagte avhør ble innført for cirka to år siden. Sakene som er gien-
nemgått er stort sett generert i 2016, altså forholdsvis kort tid efter endringen. I den første
tiden kom det en forholdsvis stor økning i saker som krevde barneavhør,jf. følgebrevet
fra påtalesjefen. Politidishikfene var samtidíg i en omorganiseringsfase der endelig
organisasjon ikke var fastlagt. Med dette utgangspunkt skal man være varsom med å
trekke for sterke konklusjoner når det gjelder svakheter som kom frem i en tidligere fase,
en organisatorisk transportetappe.

Statsadvokaten har konferert med politimester og påtalesjef om situasjonen senest i et
møte med politimesteren den I l. ds. der man også så på den seneste rnånedsrapport i
PAL. For perioden mai - august er fristbrudd i 22 av ialt 32 saker. | 213 av sakene skyld-
tes det mangel på avhører, og for den siste tredjedelen i hovedsak mangel på efterforsk-
ingskapasitet. De tiltak som settes inn knytter seg til rekrutteríng og kontinuitet i de
forskjellige stillingene. Politimesteren vil også sette inn tiltak for å optirnalisere arbeíds-
metodikken.

Statsadvokatene vil forfølge temaet på første inspeksjon nå i oktober, samt i den videre
fremdrift.
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