
Overlevering fra Norge 

1 
Versjon: 16.02.2021 

FELLES RUTINE FOR PÅTALEMYNDIGHETEN OG SIRENE VED BEHANDLING AV 
EUROPEISK (EAW) OG NORDISK-EUROPEISK (AW) ARRESTORDRE 

Utarbeidet av Den høyere påtalemyndighet og Kripos 
 
 
 
 

1. INNLEDNING ................................................................................................................... 2 

2. OVERLEVERING FRA NORGE ..................................................................................... 2 

2.1 Treff på utenlandsk etterlysning – tre alternative måter sak starter på ............................ 2 

2.2. SIRENEs innledende saksbehandling ............................................................................. 3 

2.3 Politiets saksbehandling ................................................................................................... 3 

2.3.1 Bruk av tvangsmidler ................................................................................................ 3 

2.3.2 Forberedelse til rettslig prøving ................................................................................ 3 

2.3.3 Annen saksforberedelse ............................................................................................. 4 

2.3.4 Rettslig prøving ......................................................................................................... 4 

2.4 Påtalemyndighetens saksbehandling etter rettslig behandling - vedtak ........................... 4 

2.5 Politiets oppgaver etter endelig vedtak om overlevering ................................................. 5 

2.6 SIRENEs saksbehandling etter endelig vedtak om overlevering ..................................... 5 

2.7 Utdypende info om innhenting av uttalelse fra KDI og utenlandsk myndighet - 
vurderingen av aol. §§ 12 og 15 annet ledd ........................................................................... 5 

 
  



Overlevering fra Norge 

2 
Versjon: 16.02.2021 

1. INNLEDNING  
 

Disse rutinene er ment som et praktisk supplement til arrestordrelov (aol.) og -forskrift 
(aof.) samt Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-02/20201. Formålet er å 
bidra til effektiv saksavvikling og smidig samarbeid mellom SIRENE-seksjonen2 ved Kripos 
og påtalemyndigheten i arrestordresaker. Rutinene gjelder europeiske (EAW) og nordisk-
europeiske (AW) arrestordrer (ikke nordiske arrestordrer (NAW)).  
 

2. OVERLEVERING FRA NORGE 
 

2.1 Treff på utenlandsk etterlysning – tre alternative måter sak starter på 
 

a) SIRENE-seksjonen på Kripos får treff ved registersøk på utenlandsk SIS-etterlysning, jf. 
aol. § 253. 

o SIRENE varsler politidistriktet der etterlyste har adresse/tilknytning. 
o Politiet oppretter sak i BL og orienterer SIRENE om saksnummer og ansvarlig 

politiadvokat og etterforsker. 
o Politiet sender forhåndsvarsel til statsadvokaten ved lokalisering/pågripelse 

og ber om at det settes en statsadvokat på saken. 
 

b) Statsadvokaten mottar EAW direkte fra kompetent myndighet i annet land, jf. aol. § 
25. 

o Statsadvokaten oppretter sak i BL og sender saken til behandling i politiet.  
o Statsadvokaten underretter SIRENE om mottatt arrestordre, saksnummer og 

ansvarlig statsadvokat på saken. 
o Politiet orienterer SIRENE om ansvarlig politiadvokat og etterforsker. 

 
c) Politi/grensekontroll påtreffer en person som ved søk i ELYS viser seg å være etterlyst 

i SIS med henblikk på pågripelse/overlevering.  
o Politi/grensekontroll følger tiltakskort i ELYS og sender treffskjema via ELYS til 

SIRENE. 
o Politiet oppretter sak i BL og orienterer SIRENE om saksnummer og ansvarlig 

politiadvokat og etterforsker. 
o Politiet sender forhåndsvarsel til statsadvokatembetet og ber om at det 

settes en statsadvokat på saken. 
 
 
 

                                                 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/ 
(alternativt høyreklikk på lenken, velg "kopier hyperkobling" og lim den inn på nettside utenfor politinettet) 
2 sirene.kripos@politiet.no – tlf. 23 20 88 58. "SIRENE" står for Supplementary Information REquest at the 
National Entries. SIRENE-seksjonen på Kripos er nasjonalt kontaktpunkt for utveksling av informasjon på 
etterlysninger i Schengen Information System (SIS). SIRENE har også en kontroll- og godkjenningsfunksjon for 
norske etterlysninger. 
3 Logg inn på Lovdata Pro 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-01-20-4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-10-18-1388?q=arrestordreforskrift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-10-18-1388?q=arrestordreforskrift
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A725
mailto:sirene.kripos@politiet.no
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A725
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A725
mailto:sirene.kripos@politiet.no
mailto:sirene.kripos@politiet.no
mailto:sirene.kripos@politiet.no
mailto:sirene.kripos@politiet.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
mailto:sirene.kripos@politiet.no
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2.2. SIRENEs innledende saksbehandling  
 
• Oversetter mottatt treffskjema fra politidistriktet (PD) til engelsk, og varsler 

etterlysende land om treff på SIS-etterlysningen (kontakter ved behov PD først 
for å avklare status/høre om PD har spørsmål). 

 

• Varsler SIRENE utland om syv dagers frist for oversendelse av oversatt EAW til 
aktuelt norsk statsadvokatembete (med mindre EAW på akseptert språk lå som 
vedlegg til SIS-etterlysningen), jf. JDs rundskriv DEL II punkt 4.1. 

 

• Sender grunnlaget for SIS-etterlysningen til PD: europeisk arrestordre (EAW) + "A-
skjema" (engelsk oversettelse av hovedinnholdet i EAW) + ev. øvrig info. 

 

• Sørger for at ev. fingeravtrykk på SIS-etterlysningen søkes mot våre registre for å 
bekrefte ID/treff. 

 

2.3 Politiets saksbehandling 

2.3.1 Bruk av tvangsmidler 
 

• Vurderer om vilkår for pågripelse og fengsling i aol. § 13 jf. § 25 tredje ledd er 
oppfylt, jf. JDs rundskriv DEL II punkt 4.2.  
o Etterlysning i SIS er fengslingsgrunnlag, jf. aol § 25 tredje ledd.  
o Opplysningene i "A-skjema" brukes ved ev. varetektsfengsling i påvente av at 

utenlandsk myndighet sender oversatt EAW til Norge.  
o Mal for fengslingsbegjæring på KO:DE: 

 
• 60-dagers fristen i Parallellavtalen artikkel 20 nr. 3 for endelig avgjørelse av 

EAW'en løper fra pågripelse (også ved løslatelse). 
 

• Holder SIRENE løpende orientert om tvangsmiddelbruk, herunder frister og 
endringer. 

 

2.3.2 Forberedelse til rettslig prøving 
 

• Se JDs rundskriv DEL II punkt 4.3.2 om hva politiadvokaten skal utrede i forkant av 
den rettslige behandlingen. Konferér med statsadvokaten ved tvil.  

 
• Skriver påtegning til retten (se mal på KO:DE) – husk samtykkeskjema (KO:DE). 

 
• Ved behov for å innhente tilleggsinformasjon/avklare forhold med utenlandsk 

myndighet: tar direkte kontakt med ansvarlig utenlandsk myndighet. Dersom 
dette ikke fører frem/tar for lang tid, kan SIRENE bistå. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A713
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A725
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A725
https://kode.politiet.master.net/internasjonal/Sider/Europeisk-arrestordre.aspx
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-137-ls-20102011/id649400/
mailto:sirene.kripos@politiet.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://kode.politiet.master.net/internasjonal/Sider/Europeisk-arrestordre.aspx
https://kode.politiet.master.net/internasjonal/Sider/Europeisk-arrestordre.aspx
mailto:sirene.kripos@politiet.no
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2.3.3 Annen saksforberedelse 
(ikke nødvendig før rettslig prøving, men bør vurderes så snart som mulig) 
 

• Innhente uttalelser fra den ettersøkte og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) der 
det er aktuelt, dvs. når arrestordren gjelder en norsk borger eller person bosatt 
her med tilstrekkelig tilknytning til Norge, se punkt 2.7. KDIs uttalelse skal noen 
ganger innhentes ved utsatt eller midlertidig overlevering etter aol. § 31, jf. punkt 
2.7. 

 
• Er ettersøkte norsk borger eller bosatt her, må han stilles spørsmål om sin 

tilknytning til hhv. Norge og staten som har utstedt EAW (botid, familie, arbeid). 
 

• Politiet må påse at den ettersøkte har gyldig reisedokument i god tid før ev. 
overlevering. 

 

2.3.4 Rettslig prøving 
 

• Politiadvokat møter i retten. 
• Holder SIRENE løpende orientert om status i den rettslige behandlingen. 
• Politiadvokat har ansvar for å passe på sakens fremdrift og at fristene overholdes. 

 

2.4 Påtalemyndighetens saksbehandling etter rettslig behandling - vedtak 
 

• Påtalemyndighetens vedtakskompetanse er regulert i aol. § 14 tredje ledd jf. aof. 
§ 4. (Hovedregel ved samtykke: politiadvokaten. Ikke samtykke: statsadvokaten). 

o Nærmere om vedtakskompetanse, vilkår som kan/skal stilles, to-instans 
klagebehandling og om saksbehandlingen for øvrig, se JDs rundskriv DEL II 
punkt 4.3.4, 7.4.2 og 7.4.3. Se punkt 2.7 om vurderingene etter aol. §§ 12 
annet ledd og 15 annet ledd. 

o Når statsadvokaten skal treffe vedtak, oppgir politiadvokaten antall dager 
varetekt pr. d.d., herunder antall dager ev. isolasjon, som kontrolleres av 
statsadvokaten. 

o Vedtaksmal på KO:DE. 
 

• Hvis det er behov for uttalelse fra KDI i henhold til aol. §§ 12, 15 eller 31: se punkt 
2.7. 3-dagersfristen for vedtak etter aol. § 14 i tredje ledd regnes fra ev. 
nødvendige uttalelser foreligger, jf. fjerde ledd første punktum. 

 
• Kopi av vedtak sendes umiddelbart til SIRENE av den som har fattet vedtaket. 

 
• Klageinstansen sender straks kopi av sin avgjørelse til SIRENE. 

 
• Politiadvokaten orienterer utenlandsk myndighet direkte om endelig vedtak, jf. 

aol. § 14 syvende ledd og Parallellavtalen artikkel 25. 
o Mal for oversendelsesbrev på KO:DE.  

https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A731
mailto:sirene.kripos@politiet.no
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A714
https://lovdata.no/pro/forskrift/2019-10-18-1388/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/forskrift/2019-10-18-1388/%C2%A74
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://kode.politiet.master.net/internasjonal/Sider/Europeisk-arrestordre.aspx
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A715
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A731
mailto:sirene.kripos@politiet.no
mailto:sirene.kripos@politiet.no
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A714
https://www.regjeringen.no/contentassets/7206dd392237496d9837f05d8c91466e/nn-no/pdfs/prp201020110137000dddpdfs.pdf
https://kode.politiet.master.net/internasjonal/Sider/Europeisk-arrestordre.aspx
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2.5 Politiets oppgaver etter endelig vedtak om overlevering 
 

• Avklarer og formidler til SIRENE så raskt som mulig:  
o datofrist for overlevering, jf. aol. § 30 (10 dager fra endelig vedtak) med 

mindre det foreligger særlige omstendigheter som gir grunnlag til å avtale ny 
frist, jf. aol. § 30 første ledd andre punktum. Merk at den ettersøkte må 
løslates hvis fristen oversittes.  

o aktuell flyplass 
 

• Senest to dager før overlevering må følgende være avklart:  
o at den etterlyste har gyldig reisedokument,  
o relevante opplysninger om helse/oppførsel (medisinering, aggressiv, etc.?)  
o øvrige hensyn som må tas i forbindelse med transporten 

 
• Ved mottak av foreslått reiserute fra utlandet via SIRENE; meld raskt tilbake til 

SIRENE om reiseforslaget aksepteres. 
 

• Innhenter og formidler til SIRENE navn/mob.nr. til tjenestepersonell som skal 
eskortere til flyplassen og ha ansvar for den ettersøkte til flyet har tatt av. 

 
• Ved overlevering fra Oslo lufthavn Gardermoen: varsle politiposten om 

overleveringen. 
 

• Samtidig med overlevering orienterer politiadvokaten utenlandsk myndighet om 
antall dager utholdt varetekt pr. overleveringsdato, herunder antall dager ev. 
isolasjon, jf. JDs rundskriv DEL II punkt 8.4. 
 

2.6 SIRENEs saksbehandling etter endelig vedtak om overlevering 
 

• Varsler SIRENE utland om endelig vedtak og frist for overlevering.  
• Innhenter forslag til reiserute og formidler til politidistriktet for deres aksept. 
• All informasjonsformidling med utlandet ifb. praktisk gjennomføring av 

overleveringen skjer via SIRENE (se punkt 2.5). 
 

2.7 Utdypende info om innhenting av uttalelse fra KDI og utenlandsk 
myndighet - vurderingen av aol. §§ 12 og 15 annet ledd 
 

• Innhenting av uttalelse fra KDI er påkrevd dersom det vurderes aktuelt å: 
 

o avslå arrestordren etter aol. § 12 annet ledd, eller 
o stille vilkår etter § 15 annet ledd, eller 
o beslutte utsatt eller midlertidig overlevering etter § 31 og ettersøkte er 

frihetsberøvet i Norge 
 

mailto:sirene.kripos@politiet.no
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A730
mailto:sirene.kripos@politiet.no
mailto:sirene.kripos@politiet.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A715
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A731
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• Se JDs rundskriv DEL II punkt 7.4.3 om hvem som anses som "busett" etter aol. §§ 12 
og 15 (minst ett år og ment å vare). I tillegg kreves sterk og aktuell tilknytning her. Se 
rundskrivet punkt 7.2.3 (§ 12 annet ledd), punkt 7.4.3 (§ 15 annet ledd) og punkt 5.3 
(§ 31) for relevante momenter i påtalemyndighetens vurdering av bestemmelsene. 
 

• Vurderingen av den ettersøktes tilknytning til Norge er den samme etter aol. §§ 12 
annet ledd og 15 annet ledd. Forarbeidene til begge bestemmelser er relevante, og 
merknadene til paragrafene angir momentene i vurderingen (Prop. 137 LS (2010-
2011).  
 

• Når det er aktuelt å avslå arrestordren etter § 12 annet ledd eller stille som vilkår at 
ev. dom skal sones i Norge jf. aol § 15 annet ledd, må politiadvokaten/statsadvokaten 
først avklare med utferdigende stat (kontaktpersonen i EAW) at de aksepterer at 
dommen sones her (med mindre slik aksept allerede er gitt i EAW) jf. JDs rundskriv 
DEL II pkt. 7.4.3. Aksept må innhentes før vedtaket treffes. 

 
• Politiadvokaten innhenter uttalelse fra KDI etter at det er avklart at den ettersøkte 

ønsker å sone her. (Arrestordren bør legges ved anmodningen til KDI). KDIs uttalelse 
skal ikke innhentes når soning her ikke er aktuelt, og politiadvokaten kan i tvilstilfeller 
konferere med saksansvarlig statsadvokat i forkant hvis det er statsadvokaten som 
skal avgjøre arrestordren. I § 31-tilfellene skal statsadvokaten konfereres hvis 
utenlandsk myndighet gir uttrykk for uenighet om avgjørelsen/vilkårene. 
 

• Hva skal KDI uttale seg om (ikke uttømmende oversikt)? 
 

o Aol. §§ 12 annet ledd og 15 annet ledd: 
 Er det rettslig grunnlag for å sone den (eventuelle) utenlandske 

dommen i Norge. 
 

o Aol. § 31: 
 Pågår en soningsoverføringssak? 
 Hvordan vil en utsatt/midlertidig overlevering kunne påvirke 

ettersøktes soningsforløp og rehabilitering? 
 Er det noen spesielle forhold ved ettersøkte som må hensyntas?  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A715
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A715
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A731
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A715
https://www.regjeringen.no/contentassets/7206dd392237496d9837f05d8c91466e/nn-no/pdfs/prp201020110137000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7206dd392237496d9837f05d8c91466e/nn-no/pdfs/prp201020110137000dddpdfs.pdf
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A715
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-022020-rundskriv-om-nordisk-europeisk-arrestordre/id2691090/
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A731
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A712
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A715
https://lovdata.no/pro/lov/2012-01-20-4/%C2%A731
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