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BRUK AV TVANGSMIDLER I NARI(OTIKASAKER _ PÅLEGG OM RAPPORTERING
OM F'AGLEDELSESTILTAK
Det vises til brev herfra 9. apÅl d.å. med en orientering om adgangen til å foreta ransaking
i saker om mulig overtredelse av narkotikalovgivningen, især egen bruk av ulovlige
rusmidler, samt til dagens VTC-møte med embetslederne.
Som varslet i brevet er det behov for fagledelsestiltak fra statsadvokatene. Det gis i den
forbindelse følgende pålegg :

Samtlige statsadvokatregioner skal ved saksgjennomgåelser, intervjuer av relevant
personell, gjennomgang av rutiner og andre egne tiltak kartlegge om og eventuelt i hvilken
utstrekning dagens praktisering av ransakingsreglene i politidistriktene awiker fra
føringene som er gitt i det nevnte brevet herfra. I tillegg bes det om en undersøkelse og
vurdering av praksis hva gjelder kroppslige undersøkelser i slike saker, i form av
urinprøve, blodprøve eller undersøkelse av kroppens hulrom.

Det skal videre vurderes om påtalemyndigheten i dag har tilstrekkelige forutsetninger for å
være en effektiv legalitetskontrollør på dette området, og legges frem forslag om endringer
i den utstrekning dette finnes nødvendig. Endelig ber vi om at det vurderes om det er
behov for en større grad av notoritet omkring den aktuelle bruken av slike tvangsmidler.
Undersøkelsene skal gjennomføres som ledd i påtalemyndighetens fagledelse, med sikte på
intemkontroll med og utvikling av etatens legalitetskontroll av tvangsmiddelbruk.
Spørsmål om det som følge av eventuelle awik i enkelttilfeller måtte være grunnlag for
ansvar for personer eller politidistrikter faller utenfor en slik systemgjennomgang, og må
håndteres individuelt på vanlig måte.
Det bes om at fagledelsestiltakene og funnene nedfelles i en egen rapport til
Riksadvokatembetet innen 1. oktober d.å. Riksadvokaten vil med utgangspunkt i dette
materialet, i samråd med Politidirektoratet, wrdere om det er behov for ytterligere tiltak.
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