
 
RIKSADVOKATEN 

 

Postadresse: 
Postboks 2102 Vika 
0125 OSLO  

Kontoradresse: 
Stortorvet 2, 0155 Oslo 

Telefon: 
22 47 78 50 

E-post: 
postmottak.riks@riksadvokaten.no 
 

 

 

statsadvokatembetene 
 

 

 

   

 

Deres referanse: Vår referanse:  Dato: 

 22/760 - 1 / OHT002 07.04.2022 

 

POLITIETS TVANGSMIDDELBRUK I MINDRE ALVORLIGE NARKOTIKASAKER – 

OPPFØLGENDE UNDERSØKELSE 

Som tidligere varslet skal Den høyere påtalemyndighet gjennomføre en oppfølgende 

undersøkelse av politiets bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker. Rammene for den 

oppfølgende undersøkelsen vil fortsatt være de pålegg og direktiver som ble gitt i 

riksadvokatens brev av 9. april 2021. Også den oppfølgende undersøkelsen skal gjennomføres 

som et ledd i statsadvokatenes fagledelse av politiet. 

I 2021 gjennomførte statsadvokatene en undersøkelse av saker som var behandlet av politiet 

før 9. april 2021. De regionale statsadvokatembetene leverte en rapport om funnene i sin 

statsadvokatregion før 1. oktober 2021 og riksadvokaten presenterte de nasjonale funnene og 

vurderingene i rapport datert 14. februar 2022.  

I den oppfølgende undersøkelsen er det saker som er behandlet etter riksadvokatens brev av 

9. april 2021 som skal undersøkes. Undersøkelsen nedskaleres i forhold til forrige undersøkelse 

både i forhold til antall spørsmål og i forhold til antall saker som skal gjennomgås. 

Statsadvokatene skal denne gangen gå gjennom saker som er registrert i uke 48/21 og uke 

10/22. Oversikt over saksnummer til det enkelte embetet vil bli oversendt særskilt. 

Det vil heller ikke stilles krav til omfattende intervjuer med relevant personell eller 

gjennomgang av politiets rutiner. Vi forutsetter imidlertid at statsadvokatembetene skaffer seg 

oversikt over eventuelle endringer i praksis og evt. nye rutiner som har oppstått etter forrige 

rapport og at dette omtales i embetenes rapporter. 

Den oppfølgende undersøkelsen vil særlig ha oppmerksomheten rettet mot de områdene der 

det ble påvist avvik i forrige undersøkelse. En nedskalering anses forsvarlig også fordi 

statsadvokatenes rapporter fra forrige undersøkelse ga mange svar om politiets praksis også 

etter 9. april 2021. 

Til den oppfølgende undersøkelsen er det utarbeidet en grovskisse til hvordan rapporten til 

riksadvokaten skal utformes (Rapportmal). Denne er ment å gjøre det enklere for 

statsadvokatembetene å ha oppmerksomheten rettet mot eventuelle endringer i politiets 

praksis siden forrige undersøkelse. 
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Vedlagt dette brevet finner en: 

- Spørreskjema som skal brukes til den oppfølgende undersøkelsen. Spørsmålene skal, 

som sist, besvares i Survey Xact. 

- Rapportmal 

En veileder til spørreskjemaet vil bli oversendt så snart Høyesteretts avgjørelser om 

straffutmåling når det gjelder oppbevaring av narkotika til eget bruk for rusavhengige 

foreligger og er blitt vurdert her. Avgjørelsene er ventet i april 2022.  

En liste over de sakene som statsadvokatene skal gjennomgå vil oversendes det enkelte 

embete særskilt. 

Vedleggene vil også legges på ut på Riksportalen. 

Fristen for statsadvokatembetenes rapporter til riksadvokaten settes til 1. september 2022. 

 

 

 

 

 

 

Heidi Reinholdt-Østbye 

førstestatsadvokat 

  

 Olav Helge Thue 

 førstestatsadvokat 
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Vedlegg 

01 v1 2022 03 31 Spørreskjema 

03 2022 03 29 Rapportmal 2.0 

 

Mottakere 

Det nasjonale 

statsadvokatembetet 

Postboks 2101 Vika 0125 OSLO 

Hedmark og Oppland 

statsadvokatembeter 

Postboks 4457 2326 HAMAR 
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Mottakere 

Hordaland, Sogn og 

Fjordane 

statsadvokatembeter 

Markeveien 4 c 5012 BERGEN 

Møre og Romsdal 

statsadvokatembeter 

Postboks 2517 6404 MOLDE 

Nordland 

statsadvokatembeter 

Postboks 273 8001 BODØ 

Oslo statsadvokatembeter Postboks 2100 Vika 0125 OSLO 

Rogaland 

statsadvokatembeter 

Postboks 180 4001 STAVANGER 

Troms og Finnmark 

statsadvokatembeter 

Postboks 2503 9267 TROMSØ 

Trøndelag 

statsadvokatembeter 

Postboks 4733 Torgarden 7468 TRONDHEIM 

Vestfold, Telemark og 

Buskerud 

statsadvokatembeter 

Postboks 2630 3129 Tønsberg 

 


