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Politiets tvangsbruk overfor barn -regulering og klageordning - svar til 
Barneombudet  

Innledning

Politidirektoratet viser til brev fra Barneombudet av 5. november 2020, samt 
dialogmøte mellom Politidirektoratet og Barneombudet den 24. mars 2021 om dialog 
om mulige virkemidler for å øke bevisstheten i politiet om barns særlige 
menneskerettslige vern når det gjelder bruk av tvang og makt. Politidirektoratet vil 
forsikre om at arbeidet har høy prioritet. Vi har pågående prosesser vedrørende 
temaet, og beklager sen skriftlig tilbakemelding på de etterspurte punktene, ref. 
Barneombudets purring av 25. mai 2020. Barneombudet har i sitt brev av 5. november 
etterspurt skriftlig tilbakemelding på følgende punkter:

Politiets klageordning

Det vises til redegjøringen i møtet om politiets klageordning. En manuell gjennomgang 
viser at det i løpet av det siste året er innkommet én klagesak til Politidirektoratet som 
omhandler politiets maktbruk ved bistand til barnevernet. Det er ikke unaturlig at dette 
antallet er lavt, da maktbruk ovenfor mindreårige i de aller fleste tilfeller vil måtte bli 
vurdert som et mulig straffbart forhold. Denne type anmeldelser blir oversendt til 
Spesialenheten for politisaker for etterforskning/oppfølging.  En vurdering av om 
klageordningen er tilgjengelig for barn, kan således ikke sees på alene, fordi det ikke 
vil fange opp alle aktuelle tilfeller. 
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Det foreligger pr dd. ikke spesifisert statistikk over klager knyttet til politiets befatning 
med mindreårige Det foreligger heller ingen nasjonal oversikt over disse, da klagene 
ikke registreres med fødselsdato på klager. Opplysninger om forhold knyttet til de 
enkelte klager mot politiet, lar seg kun hente ut ved en manuell gjennomgang av de 
enkelte klagene i de enkelte politidistrikt. 

Barneombudets innspill

Politidirektoratet vil se på områder hvor det er nødvendig å øke bevisstheten i politiet 
om barns særlige rettslige vern når det gjelder bruk av tvang og makt. Barneombudet 
påpeker i sitt brev av 5. november 2020, to mulige virkemidler for å øke bevisstheten i 
politiet om barns særlige menneskerettslige vern når det gjelder bruk av tvang og 
makt.

 Barnefaglig veileder
Politidirektoratet har igangsatt arbeidet med en barnefaglig veileder. Det vil senere 
prosessen blant annet bli hentet innspill fra relevante aktører. Politidirektoratet 
imøteser Barneombudets bidrag i dette arbeidet.

 Opplæring
Politiets barnefaglige kompetanse bygges fra grunnen av gjennom Politihøgskolens 
grunnutdanning og gjennom årlig kompetanseheving i tilknytning til operativ tjeneste 
og obligatorisk årlig opplæring.  Dette er et vedvarende utviklingsarbeid, hvor 
Politihøgskolen sikrer at barnefaglig perspektiv er ivaretatt gjennom grunnutdanningen 
og i relevante kompetansehevingstiltak. 

Pågående prosesser

Politidirektoratet har etablert et samarbeid med Bufdir om for revidering av " "Når barn 
rømmer fra barnevernsinstitusjon" - Retningslinjer om oppgave- og ansvarsfordeling 
mellom barneverninstitusjon, kommunal barneverntjeneste og politi". 
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I arbeidet brukes ulike kunnskapsgrunnlag, herunder NIMs "Innspill – behov for 
utredning av mer presis regulering av politiets maktbruk overfor mindreårige" avgitt til 
Stortingets justiskomité og Justis-  og Beredskapsdepartementet. 

Politidirektoratet ser frem til en fortsatt god dialog med Barneombudet.   

Med hilsen

Bjørn Vandvik
Avdelingsdirektør
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