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Oppfølging av brev om mindreårige i arrest
Vi ser til tidligere korrespondanse og Deres brev av 18. januar 2021 der De ber om ytterligere
redegjørelse.
Oslo politidistrikt beklager at tidligere redegjørelser vurderes til å være mangelfulle. Det er
vårt mål og intensjon å sikre at praktisering av regelverket om innsettelse og opphold i
politiets arrester skjer på en ensartet og god måte, og at hensynet til arrestantenes liv og
helse, rettssikkerhet, personvern, menneskerettigheter og menneskeverd ivaretas gjennom
hele oppholdet. Vi ønsker å være så imøtekommende og åpne som mulig i våre redegjørelser.
De viser til en negativ utvikling knyttet til antall mindreårige på celle. Det er en beskrivelse
som må nyanseres. Tallene fra 2020 viser en markant nedgang. Med 200 mindreårige
pågrepne/innbrakte i 2020, mot 318 i 2019. Av disse var 166 på celle i 2020 mens tallet var
248 i 2019.

2020 kan ikke sies å være et normalår. Antall barn på celle gjenspeiler nok likevel dessverre
kriminalitetsutviklingen og hovedstadsutfordringene, mer enn at Oslo politidistrikt er mer
tilbøyelig enn andre politidistrikt til å sette mindreårige på celle. Plassering av mindreårige på
celle er som De påpeker et svært inngripende tiltak. Derfor er det underlagt strenge
vurderingskriterier. Ser man bak tallene viser det seg at i tilfeller der politiet ikke har funnet
andre alternativ enn å bruke celle, har det vært tvingende nødvendig enten for å stoppe
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pågående lovbrudd som vedvarer etter at politiet er koblet inn (for eksempel vold eller annen
utagering mot politi), gjentagelsesfare eller andre vektige grunner i forhold til den fornærmede
part eller sikring av bevis. Vi har tatt en stikkprøve av arrestloggene fra slutten av 2020 som
viser at vårt økt fokus på å dokumentere de individuelle vurderingene som gjøres, samt fokus
på økt detaljeringsgrad i loggføring har gitt resultater. Noen av oppholdene har vært svært
korte. I andre tilfeller har den mindreårige brukt tiden til å hvile/sove eller å få rus ut av
kroppen for å sikre forsvarlig gjennomføring av avhør.
Når det gjelder tallene som viser "ikke på celle", er det riktig som De påpeker at politidistriktet
ikke har ført arrestjournal over dette. I år har politidistriktet etablert rutiner og endringer som
gjør at politidistriktet i større grad får registrert de som i de som pågripes eller innbringes,
men ikke fremstilles for vaktsjef. Vi ser allerede resultater av dette.
Vi har gått igjennom alle de 62 innsettelsene av mindreårige i arresten i 2019 som sto under
kategorien "annet". Gjennomgangen omfatter anmeldelser, pågripelsesbeslutninger og
arrestjournaler. Tydeliggjøringen av grunnlaget for pågripelser er vedlagt, og vi håper dette
besvarer Deres spørsmål.
De ber om vårt synspunkt på at utviklingen med mindreårige som blir satt i arrest i Oslo er
"stikk motsatt av utviklingen i resten av landet". Oslo politidistrikt kan ikke se annen forklaring
enn at det er helt andre utfordringer med ungdomskriminalitet i Oslo enn i resten av Norge. I
vår gjennomgang av de 62 innsettelsene under kategorien "annet", var det kun svært få
tilfeller hvor det kunne vært vurdert annet alternativ enn innsettelse i arrest.

Med hilsen
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Tydeliggjøring av grunnlaget for pågripelse/innbringelse i gruppen "annet" i PODs
arreststatistikk for 2019
Vi har gått gjennom samtlige 62 innsettelser i arrest av mindreårige i 2019 som er kategorisert
under "annet" i PODs arreststatistikk for 2019 for Oslo politidistrikt. Totalt dreier det seg om 50
personer, hvorav altså noen har flere innsettelser i arresten i løpet av 2019. De 62 innsettelsene i
arrest fordeler seg som følger når det gjelder grunnlaget for at de ble satt i arrest:
PÅGRIPELSER
8 innsettelser - Brudd på oppholdsforbud – gjentagelsesfare
8 innsettelser - Bilbrukstyveri (sammen med flere andre) – bevisforspillelse
3 innsettelser - Tyverier fra garderobe (sammen med 2 andre) – bevisforspillelse
3 innsettelser - Heleri av stjålet bil (sammen med flere andre) – bevisforspillelse
2 innsettelser - Grovt tyver fra bolig (sammen med 2 andre) – bevisforspillelse
2 innsettelser - Heleri – bevisforspillelse
2 innsettelser - Flere tilfeller av bedrageri – bevisforspillelse
2 innsettelser - Uriktig forklaring i voldtektssak – bevisforspillelse
1 innsettelse - Flere butikktyverier – unndragelsesfare
1 innsettelse - Grov utpressing (sammen med 2 andre) – bevisforspillelse
1 innsettelse - Frihetsberøvelse (sammen med 5 andre) – bevisforspillelse
1 innsettelse - Utlevering til Sverige ihht etterlysning og nordisk arrestordre – unndragelsesfare
1 innsettelse - Skadeverk på flere biler + ordensforstyrrelse (sammen med 2 andre) –
bevisforspillelse
1 innsettelse - Skadeverk/truende – gjentagelsesfare
1 innsettelse - Ordensforstyrrelse – utagerende – strpl § 173-pågripelse (ikke avstå)
INNBRINGELSER
4 innsettelser - Ordensforstyrrelse
4 innsettelser - Politiloven § 8, nr 4 – var på åstedet for en forbrytelse
3 innsettelser - Ordensforstyrrelse/massesalgsmål med våpen
2 innsettelser - Gjentatte ordensforstyrrelser v/slagsmål mm (sammen med flere andre)
2 innsettelser - Ikke etterkomme pålegg + hindring av offentlig tjenesteperson
2 innsettelser - Ikke etterkomme pålegg
1 innsettelse - Ikke i stand til å ta vare på seg selv (Barnevern kontaktet men hadde ikke tilbud,
foreldre ikke mulig å få tak i)
1 innsettelse - Ikke i stand til å ta vare på seg selv (Far tilstede ifm innbringelse)
1 innsettelser - Ukjent identitet/ordensforstyrrelse/slagsmål
1 innsettelse - For syk til å kunne ta vare på seg selv – politiloven § 12
1 innsettelse - Ordensforstyrrelse + fare for seg selv/andre
1 innsettelse - Ikke etterkomme pålegg + aggressiv (innbrakt i påvente av at barnevernet skulle
finne tiltak)
1 innsettelse - Ordensforstyrrelse /slagsmål
ANNET
1 innsettelse - Innsatt kortvarig i sentralarresten i tilknytning til avhør i sak som siktet for
drapsforsøk (hentet fra Ullersmo der han satt i varetekt)

