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Bekymring for arrestpraksis overfor mindreårige
Barneombudet er gjort kjent med brev fra Forsvarergruppen i Advokatforeningen til politimesteren i Oslo
datert 12.11.2020.
Etter å ha gått gjennom den nasjonale arreststatistikken for 2019 har vi planlagt en liknende henvendelse
til Oslo politidistrikt. Vår bekymring er hovedsakelig knyttet til at Oslo politidistrikt ser ut til å plassere
mindreårige på celle i arresten i langt større grad enn andre politidistrikt. I 2019 var det ifølge statistikken
fra Politidirektoratet 248 innsettelser av mindreårige på celle i Oslo. Tallet for landet totalt er 278. Oslo
står altså for nesten 90 % av alle innsettelser. Det høye tallet kunne hatt sammenheng med at antallet
ungdom som blir fremstilt i arresten i Oslo er høyere enn i resten av landet. Forsvarergruppen viser i
brevet imidlertid til at andelen som blir plassert på celle av det totale antallet ungdommer som blir bragt
til arresten er langt høyere i Oslo enn i de andre distriktene: Andelen av de som blir fremstilt for vaktsjef i
arresten som deretter blir plassert på celle for Oslo er 77 %, mens tilsvarende andel i Trøndelag
politidistrikt, som er neste på listen, er 9 %.
Basert på innspill fra sine medlemmer peker Forsvarergruppen på en rekke andre sider ved arrestpraksis
og rutiner i Oslo som gir grunn til bekymring. Siden brevet fra Forsvarergruppen både dekker vår
bekymring og i tillegg peker på flere forhold som det er interessant for oss å få nærmere informasjon om,
ber vi om kopi av deres svar på brevet derfra, og å bli orientert om hvordan Oslo Politidistrikt arbeider for
å forebygge at mindreårige blir satt på celle i arresten.

Med vennlig hilsen
Camilla Kayed
fagsjef

Anders Prydz Cameron
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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