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MINDREÅRIGE I ARREST
Vi viser til Deres brev av 12. november 2020 og beklager at det har tatt noe tid
det skyldes innhenting av den informasjon De har anmodet om.

%svare, men

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 %undersoke 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 nodvendig %sette den mindreårige på
celle.
Mindreårige i arresten skal tilbys hyppigere lufting og inspiseres oftere, men mange av de
mindreårige legger seg ofte til & 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 %gjore oppholdet så kort som mulig, og vi
forsoker %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.
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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 & 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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Dokumentet 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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