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Tilbakemelding til Advokatforeningen - mindreårige i arrest  

Vi viser til Deres brev av 12. november, 25. november 2020 og brev av 6. januar 2021 der 
advokatforeningen ber om ytterligere redegjørelser. Vi mener mange av spørsmålene er svart 
ut i tidligere dokumentasjon og i gjeldende instruksverk. Arrestforskriften, sentral 
arrestinstruks og lokal rutinebeskrivelse beskriver med høy detaljeringsgrad den praksis vi 
forsøker å etterleve etter beste evne. 

Lokal rutinebeskrivelse
Den overnevnte rutinebeskrivelsen er som advokatforeningen påpeker utgitt 01.12.20. 
Rutinebeskrivelsen er av nyere dato som følge av endringer i oppbyggingen av 
dokumenthierarkiet i politiet.  Den tidligere lokale arrestinstruksen fra 2016 er vedlagt. Både 
instruksen fra 2016 og den gjeldende lokale rutinebeskrivelsen må naturlig nok ses i 
sammenheng med sentral arrestinstruks fra 2018 (tidligere oversendt). Den sentrale 
instruksen har etter vår oppfatning tilstrekkelig detaljeringsgrad når det gjelder håndtering av 
mindreårige i arrest, og det er foreløpig ikke behov for å regulere dette ytterligere lokalt. 

Tilpassede celler for mindreårige
Oslo politidistrikt har gjennomført et internt arbeid der vi har sett på praktiske muligheter for 
alternativer til celle og tilpassede celler som kan benyttes dersom individuelle vurderinger 
tilsier det. Arbeidsgruppen har også innhentet synspunkter fra eksterne, som har dannet 
grunnlag for forslagene.  Vi har som tidligere nevnt tilpasset et venterom som har teppe på 
gulvet og sofa. Når det gjelder tilpassede celler, var disse tiltenkt ferdige i god tid før jul i 
2020, men arbeidet ble noe forsinket grunnet koronasituasjonen. At de ikke var ferdige ble 
ikke godt nok kommunisert internt. Cellene er ferdig malt og har fått en lunere farge. Vi har 
lagt opp datakabler til Tver som er i bestilling. Når, hvordan og om disse fasilitetene skal 
benyttes, skal vurderes individuelt i forbindelse med fremstilling for vaktsjef. 

Mindreårige – pågrepet eller innbragt, men ikke satt på celle
De aller fleste mindreårige som pågripes eller innbringes blir aldri plassert på celle. Dette 
fremgår av de enkelte oppdragsloggene til operasjonsentalen.  Av datatekniske årsaker har 
sentralarresten ikke hatt tilstrekkelig mulighet til å føre statistikk over dette i vårt 
arrestjournalsystem (INK). Fra 1.januar 2021 har vi innført rutiner som innebærer at 
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mindreårige som pågripes eller innbringes uten at de blir fremstilt for vaktsjef, registreres i 
INK. Vi antar å se resultater av rutineendringen tidlig i 2021. 

Kameraovervåkning (lyd og bilde)
Alle celler i arresten i Oslo politidistrikt har kameraovervåkning. Det er også kontinuerlig 
mulighet til menneskelig kontakt via calling-anlegg. Det henvises for øvrig til arrestinstruksens 
kapittel 14 som omhandler kameraovervåkning. 

Menneskelig kontakt
Alle mindreårige som blir fremstilt for vaktsjef i arresten tilbys kontakt med 
barnevernstjenesten som er lokalisert på politihuset. Noen ønsker ikke slik kontakt men 
barnevernstjenesten varsles uansett umiddelbart av oss. De som utfører den praktiske 
arresttjenesten og kontrollromfunksjon er svært oppmerksomme på de gjeldende strenge 
kravene når det gjelder mindreårige på celle, og det er stort fokus på gode og empatiske 
tilnærminger når det gjelder disse. For eksempel er det vanlig å slå av en prat med åpen 
celledør i forbindelse med inspeksjonsrunder. Arrestpersonellet som bemanner kontrollrommet 
har rutiner for å sende opp arrestpersonell umiddelbart dersom mindreårige gir utrykk for at 
de ønsker kontakt, eller de på andre måter later til å ha det vanskelig (for eksempel ved gråt 
eller annen form for frustrasjon). Erfaringsmessig gir mange mindreårige utrykk for at de vil 
ha fred til å sove store deler av arrestoppholdet, og ikke ønsker den kontakt de blir tilbudt. 
Mange har også et problematisk forhold til politi/arrestpersonell og ønsker ikke samtaler selv 
om dette blir tilbudt.   

Vi kan for øvrig henvise til arrestinstruksens kap. 5 (mindreårige), kap. 10 (praktisk 
gjennomføring av oppholdet), kap. 11 (inspeksjoner) og kap. 12 (tiltak for å motvirke 
isolasjon).

Opphold utover 24 timer
Det er ulike årsaker til at arrestoppholdet som er registrert for 18 av de mindreårige i 2019 er 
mer enn 24 timer. For noen er det reelt, mens det for andre ikke er det, eksempelvis fordi de 
ble fremstilt for retten innen 24 timer, men ikke er registrert dimittert fra arresten i systemene 
til politiet før senere. Det vises for øvrig til at når det for de 18 som står registrert opphold i 
arresten i mer enn 24 timer, så er timeantallet regnet ut ifra pågripelsestidspunktet, og ikke 
fra tidspunktet da de ble fysisk innsatt i arresten. Det er også regnet frem til løslatelse blir ført 
i systemene, hvilket i enkelte tilfeller ikke samsvarer med reell dimittering fra arresten som 
har skjedd tidligere. Det vil i det følgende kort gjøres rede for den enkelte (identifisert ved 
klientnummer).

Klientnr. 571958 ble registrert innsatt i arrest 20. oktober kl. 16.07 (pågrepet kl. 15.40). 
Avhør ble gjennomført 21. oktober fra kl. 12.30 til kl. 16.30. Satt pågrepet i sak med 4 
medsiktede, og det ble av påtaleansvarlig på saken besluttet at de skulle sitte i arrest i 
påvente av ferdigstillelse av avhørene. Han er ført og registrert dimittert i systemene 21. 
oktober kl. 16.57. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 25,28 timer.

Klientnr. 571957 ble registrert innsatt i arrest 20. oktober kl. 13.30 (pågrepet kl. 12.50). 
Avhør ble gjennomført 21. oktober fra kl. 12.00 til kl. 17.56. Satt pågrepet i sak med 4 
medsiktede, og det ble av påtaleansvarlig på saken besluttet at de skulle sitte i arrest i 
påvente av ferdigstillelse av avhørene av samtlige. Han er ført og registrert dimittert i 
systemene 21. oktober kl. 18.47. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 
29,95 timer.
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Klientnr. 571953 ble registrert innsatt i arrest 20. oktober kl. 08.24 (pågrepet kl. 07.45). 
Avhør ble gjennomført 21. oktober fra kl. 11.20 til kl. 14.00. Satt pågrepet i sak med 4 
medsiktede, og det ble av påtaleansvarlig på saken besluttet at de skulle sitte i arrest i 
påvente av ferdigstillelse av avhørene. Han er ført og registrert dimittert i systemene 21. 
oktober kl. 17.58. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 34,22 timer.

Klientnr. 571954 ble registrert innsatt i arrest 20. oktober kl. 08.45 (pågrepet kl. 07.45). 
Avhør ble gjennomført 21. oktober fra kl. 11.40 til kl. 13.43. Satt pågrepet i sak med 4 
medsiktede, og det ble av påtaleansvarlig på saken besluttet at de skulle sitte i arrest i 
påvente av ferdigstillelse av avhørene. Han er ført og registrert dimittert i systemene 21. 
oktober kl. 17.25. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 33,67 timer.

Klientnr. 571955 ble registrert innsatt i arrest 20. oktober kl. 11.11 (pågrepet kl. 10.30). 
Avhør ble gjennomført 21. oktober fra kl. 13.40 til kl. 18.06. Satt pågrepet i sak med 4 
medsiktede, og det ble av påtaleansvarlig på saken besluttet at de skulle sitte i arrest i 
påvente av ferdigstillelse av avhørene. Han er ført og registrert dimittert i systemene 21. 
oktober kl. 19.15 (avtale gjort med far som ønsket at pågrepne ikke skulle løslates sammen 
med de øvrige siktede i saken til gitt tidspunkt for å møte far i Grønlandsleiret). Står etter 
dette registrert med et opphold i arresten på 32,75 timer.

Klientnr. 570488 ble registrert innsatt i arrest 30. september kl. 17.40 (pågrepet kl. 16.43). 
Han ble kjørt til retten 1. oktober kl. 13.00 for fremstilling i fengslingsmøte kl. 14.00. Var 
innom arresten igjen på vei fra retten til Larvik fengsel for å få med personlige eiendeler slik at 
totaltid registrert ble 24,75 timer etter å ha blitt registrert dimittert 1. oktober kl. 17.28.

Klientnr. 571860 ble registrert innsatt i arrest 14. oktober kl. 16.13 (pågrepet kl.15.00). Han 
ble fremstilt i retten 15. oktober kl. 14.30. Rettsmøtet varte til kl. 16.00, hvoretter han ble 
kjørt Ullersmo. Ingen holdepunkter for opphold i arresten etter dette, men er ført og registrert 
dimittert i systemene kl. 18.57. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 25 
timer.

Klientnr. 571692 ble registrert innsatt i arrest 7. oktober kl. 06.43 (pågrepet kl. 05.47). Avhør 
ble gjennomført 7. oktober fra kl 14.25 til kl. 19.15. Han ble registrert overført Oslo fengsel 8. 
oktober kl.09.14. Han ble senere på dagen fremstilt for fengsling (kl. 13.00). Står etter dette 
registrert med et opphold i arresten på 27,45 timer.

Klientnr. 565308 ble registrert innsatt i arrest 26. juni kl. 13.18 (pågrepet kl. 12.30). Han ble 
fremstilt i retten 28. juni til fengslingsmøte som begynte kl. 14.00. Rettsmøtet varte til kl. 
15.25, hvoretter han ble kjørt Eidsvoll ungdomsenhet. Han er ført og registrert dimittert i 
systemene kl. 15.07 (altså mens han var i retten). Står etter dette registrert med et opphold i 
arresten på 26,62 timer.

Klientnr. 526526 ble registrert innsatt i arrest 22. mai kl. 07.26 (pågrepet kl. 06.50). Han ble 
forsøkt avhørt (noe han ikke ønsket), samt ble fremstilt for prejudisiell vurdering. Ut over 
dette satt han i arrest mens politiet utførte initialetterforskning i saken frem til han er ført og 
registrert dimittert i systemene 23. mai kl. 13.25. Står etter dette registrert med et opphold i 
arresten på 30,58 timer.
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Klientnr. 569131 ble registrert innsatt i arrest 3. juni kl. 18.59 (pågrepet kl. 17.22). Avhør ble 
gjennomført 4. juni fra kl. 12.00 til dimittering. Han er ført og registrert dimittert i systemene 
kl 17.50. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 24,47 timer.

Klientnr. 567885 ble registrert innsatt i arrest 27. juni kl. 17.55 (pågrepet kl. 10.08). Ble etter 
pågripelse først kjørt til Sandvika politistasjon (barnevernets lokaler) hvor han var frem til han 
ble kjørt sentralarresten. Ble besluttet løslatt 27. juni kl. 23.14 grunnet mangel på 
varetektsplass, og ble dimittert kl. 23.35. NB! Her er det feilføring i systemene med 1 døgn slik 
at det fremstår som at han løslatelsen ble besluttet/skjedde 28. juni til de angitte tidspunkter. 
Som følge av feilregistreringen står han registrert med et opphold i arresten på 37,45 timer.

Klientnr. 552349 ble registrert innsatt i arrest 4. mai kl. 06.43 (pågrepet kl. 06.13). Satt i sak 
med annen medsiktet og ville ikke avgi forklaring. Måtte begrunnet i bevisforspillelsesfare sitte 
i arrest i påvente av øvrige etterforskningsskritt. Han er ført og registrert dimittert i systemene 
5. mai kl. 13.30. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 31,28 timer.

Klientnr. 307515 ble registrert innsatt i arrest 2. november kl. 10.45 (pågrepet kl. 10.05). 
Avhør ble gjennomført 3. november fra kl. 10.00 til kl. 13.00 (gjennomlesning ca. kl. 15.00). 
Satt i sak med 3 medsiktede. Han er ført og registrert dimittert i systemene 3. november kl. 
18.10. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 32,08 timer.

Klientnr. 567512 ble registrert innsatt i arrest 7. august kl. 21.11 (pågrepet kl. 19.00). Avhør 
ble gjennomført 8. august fra kl. 16.30 til kl. 17.43. Satt i sak med 5 medsiktede. Han er ført 
og registrert dimittert i systemene 8. august kl. 21.38. Står etter dette registrert med et 
opphold i arresten på 26,63 timer.

Klientnr. 565003 ble registrert innsatt i arrest 4. april kl. 15.25 (pågrepet kl. 14.30). Avhør ble 
gjennomført 4. april fra kl. 19.00 (ukjent varighet). Etter avhør skulle han overføres til 
institusjon, men Barnevernet slet med å finne plass. Plass ble til slutt oppdrevet ved BUS 
Ullevål sykehus, og han ble dimittert fra arrest 4. april kl. 22.33. NB! Her er det feilføring i 
systemene med 1 døgn slik at det fremstår som at han løslatelsen skjedde 5. april til det 
angitte tidspunkt. Som følge av feilregistreringen står han registrert med et opphold i arresten 
på 32,05 timer.

Klientnr. 556409 ble registrert innsatt i arrest 14. februar kl. 18.19 (pågrepet kl. 17.37). Avhør 
ble gjennomført 15. februar fra kl. 14.35 til kl. 17.16. Ble deretter løslatt og er registrert 
dimittert 15. februar kl. 18.00. Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 24,38 
timer.

Klientnr. 556171 ble registrert innsatt i arrest 23. januar kl. 04.02 (pågrepet kl. 02.54). Hun 
ble kjørt til retten 24. januar ca. kl. 13.00 for fremstilling i fengslingsmøte kl. 15.00. 
Rettsmøtet varte til kl. 16.35. Ble deretter kjørt til Eidsvoll ungdomsenhet. Ingen holdepunkter 
for opphold i arresten etter dette, men er ført og registrert dimittert i systemene kl. 17.22. 
Står etter dette registrert med et opphold i arresten på 38,47 timer.

Tilsendte arrestjournaler (248 stk)
Det anføres at det mangler journaler. Det er ikke riktig, men det kan være loggene for 
eksempel har likheter pga. samme sak. Når det gjelder opplysningene i de enkelte journalene, 
kan det av tekniske årsaker være behov for leseveiledning for å forstå innholdet fullt ut. Ta 
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gjerne kontakt pr telefon med arrestleder dersom det er uklarheter knyttet til dette. 

Når det gjelder føringer i arrestjournal krever arrestinstruksen at "Opplysningene som 
journalføres skal være tilstrekkelig utfyllende og detaljerte til å gi en riktig beskrivelse av en 
arrestant eller situasjon.". Det betyr derfor ikke at man vil få et fullgodt bilde av all aktivitet 
tilknyttet en arrestant, ved å utelukkende lese en arrestjournal. Det kan ha vært aktiviteter 
eller kontakt som av praktiske grunner ikke har blitt loggført. Imidlertid er all aktivitet 
tilknyttet cellene dokumentert gjennom lyd/bilde med opptak som lagres etter gjeldende 
bestemmelser. På generelt grunnlag kan det opplyses at vi den senere tid hatt fokus på å 
bedre dokumentasjon og å øke detaljeringsnivået i loggføringene. Særlig gjelder dette knyttet 
til mindreårige.

Isolasjon
I saker der mindreårige er pågrepet og hvor det i initialfasen foreligger stor grad av 
bevisforspillelsesfare vil det kunne innebære en form for isolasjon, primært delvis isolasjon 
overfor andre pågrepne i samme sak, samt restriksjoner mot telefonisk kontakt med andre 
enn forsvarer og verge. For øvrig gis det kompenserende tiltak i tråd med at vedkommende er 
mindreårig.

Straffeprosessloven § 186a regulerer isolasjon knyttet til rettens beslutning om 
varetektsfengsling, men verken straffeprosessloven eller arrestforskriften sier noe uttrykkelig 
om isolasjon i timene før fremstilling for fengsling. Det vises videre til at terskelen for 
pågripelse av mindreårige ("særlig påkrevd") er noe lavere enn terskelen for fengsling av 
mindreårige ("tvingende nødvendig"), noe som sammen med tidsperspektivet tilsier at det er 
rom for noe mer restriksjoner de første timene der bevisforspillelsesfaren er overhengende – 
dog med en bevisst og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle opp mot forholdsmessighet.

Beslutning om isolasjon fra andre innsatte i tilknytning til pågrepne mindreårige i politiarresten 
blir ikke registrert som avvik eller meldt til spesialenheten eller annen myndighet.

Påstander om mangelfullt tilsyn, mangel på menneskelig kontakt, fjerning av klokkeslett i 
arrestjournal, mv
I brev av 06.01.21 hevder advokatforeningen at tilsyn ikke er utført i henhold til 
arrestinstruksens pkt. 11.2. Det er ikke, som advokatforeningen har oppfattet, et obligatorisk 
krav om inspeksjon hver halvtime. Utklipp: "mindreårige skal inspiseres hver halvtime på 
dagtid dersom ikke vaktsjefen har besluttet mindre hyppig inspeksjon". Dette skal vurderes 
ved innsettelse samt fortløpende under oppholdet. Her kan tilstanden (for eksempel som følge 
av rus) endre seg, og den mindreåriges behov for hvile eller kontakt er også grunnlag for 
vurderingene. I tillegg må dette ses i sammenheng med de andre kompenserende tiltak under 
oppholdet. 

Tidspunkt fra journalene er ikke fjernet, og dette kan oppklares ved en muntlig leseveiledning 
som nevnt over.

Omvisning
Advokatforeningen, Norges institusjon for menneskerettigheter og barneombudet er selvsagt 
velkommen til besøk om omvisning i arresten på politihuset i Oslo. 
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Utvikling og forbedring
Arresttjenesten i Oslo ønsker å ha et kontinuerlig fokus på forbedring og kvalitetssikring av at 
rutiner og regler følges som etter intensjonen. Vi er underlagt et instruksverk med høy 
detaljeringsgrad, og vi har etter sluttføring av ny rutinebeskrivelse gjennomført fagdag for 
ledere, NK 'er og vaktsjefer der fokuset var enhetlig og praktisk forståelse av rutiner og 
instrukser. Videre gjennomføres instruksjonsdager for de enkelte medarbeidere jevnlig utover 
våren. For å øke bevisstheten ytterligere rundt håndtering av mindreårige i arrest, gikk vi også 
gjennom tema i de siste henvendelser fra blant andre advokatforeningen, Norges institusjon 
for menneskerettigheter og barneombudet. I en læringssammenheng vil 
perspektivbevegelighet alltid være nyttig. 

Med hilsen

Egil Jørgen Brekke
Politiinspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi:
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Oslo
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3. Politidirektoratet v/Christian Solvang, Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo
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Politihuset, 01.12.2020

MINDREÅRIGE I ARREST

Vi viser til Deres brev av 12. november 2020 og beklager at det har tatt noe tid å svare, men
det skyldes innhenting av den informasjon De har anmodet om.

Oslo politidistrikt har flere tilrettelagte rom for mindreårige både på politihuset og de andre
stasjonene. De fleste barn som anholdes av politiet i Oslo innbringes ikke til arresten. De
ivaretas av barnevernsvakten på politihuset som har egnede rom, eller de kjøres direkte hjem
til foresatte. Oslo politidistrikt har et annet datasystem for registrering av arresterte enn de
øvrige politidistriktene. Det skyldes omfanget av innbrakte i Oslo, og i vårt arrestsystem
registreres kun de som er kjørt inn til sentralarresten. Anholdte som kjøres hjem eller personer
som bringes inn til annet vaktlokale eller barnevernsvakten, registreres ikke i vårt INKSYS. I
slike tilfeller registreres forholdet kun i oppdragsloggen. Tallmaterialet Oslo politidistrikt
rapporterer inn til politidirektoratet gjelder kun personer som er ført inn i arresten, i den
hensikt at de skal settes på celle. Det gjelder kun forhold av mer alvorlig art. Det at vaktsjef i
arresten beslutter at noen av de pågrepne ikke skal settes på celle underbygger at
politidistriktet foretar en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Oslo politidistrikt har innredet tre celler spesielt for mindreårige. Det er også satt i gang et
prosjekt for å undersøke muligheten for å endre deler av arresten slik at arrestanter uten
behov for isolasjon kan settes på celle med åpen dør. I tilknytning til arresten er det også et
oppholdsrom som kan benyttes dersom det ikke er nødvendig å sette den mindreårige på
celle.

Mindreårige i arresten skal tilbys hyppigere lufting og inspiseres oftere, men mange av de
mindreårige legger seg ofte til å sove, og politiet vekker ikke de som sover under inspeksjon.
AIie mindreårige gis tilbud om samtale med barnevernsvakten, og arresten har mer
kommunikasjon med mindreårige over calling-anlegget enn andre innsatte. Det er plassert TV
på de spesielt tilpassede cellene. Politiet søker alltid å gjøre oppholdet så kort som mulig, og vi
forsøker å starte avhør hvor de får samvær med etterforsker så snart det er mulig. I noen
tilfeller er vedkommende imidlertid så påvirket at det tar noe tid før avhør kan komme i gang.
Det at behovet for tolk kan forsinke prosessen antar vi at De er godt kjent med. Oslo
politidistrikt vil imidlertid på bakgrunn av Deres henvendelse gjennomgå gjeldende rutiner.

OSLO POLITIDISTRIKT

Post: Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo
E-post: post.oslo@politiet. no

Tlf.: 22669050
Faks: 22668741

Org. nr.: 961398142
www.politi.no



Mindreårige har alltid tilgang på personell fra arresten, og barnevernet skal alltid varsles
dersom mindreårige settes på celle, jf. vedlagte rutinebeskrivelse. Dersom den mindreårige
ber om det, vil helse- og omsorgspersonell bli tilkalt. Det er ikke innarbeidet god nok rutine i
forhold til å sikre at mindreårige blir kjent med sin rett til å tilkalle omsorgspersonell, og det vil
bli korrigert etter Deres henvendelse.

Vi har vedlagt rutine for samarbeid med Kriminalomsorgen. Politiet søker å få overført
mindreårige så tidlig som mulig i den grad det går, men det er for oss en utfordring at Oslo
fengsel ikke tar inn fanger etter kl. 16 i helgene. Vi må da vurdere behovet for fortsatt
pågripelse opp mot løslatelse.

Det at Oslo politidistrikt har hovedstadsutfordringer i forhold til ran, gjengkriminalitet og grov
voldskriminalitet forutsetter vi at er vel kjent. Det er en del av forklaringen på at Oslo i langt
større grad enn andre distrikt, finner det nødvendig å sette mindreårige i arrest. Det foretas
konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle av behovet for innsettelse sett opp mot den
mindreåriges alder. Vi har vedlagt arrestjournaler som ønsket i forhold til de vurderinger som
er gjort i hvert enkelt tilfelle, herunder vurderingene rundt avbøtende tiltak.
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okumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Vedlegg:

1.  Anonymiserte arrestjournaler
2. Rutinebeskrivelse - funksjoner, rutiner og gjøremål i sentralarresten
3. Arbeidsrutine - samarbeid arrestseksjonen og Kriminalomsorgen

Kopi:

1.  Barneombudet, Postboks 8889 Youngstorget, 0028 Oslo
2. Norges institusjon for menneskerettigheter, Postboks 299 Sentrum, 0103 Oslo
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