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Gjennomgang av reglene for politiets tvangsbruk mot mindreårige
Vi viser til brev 16. mars 2021 fra Barneombudet hvor det bes om skriftlig besvarelse på
tidligere brev 9. juni 2020. Videre vises til møte mellom Barneombudet og
departementet 29. oktober 2020 hvor de spørsmål som blir reist i brev 9. juni 2020 ble
utdypet nærmere.
Barneombudet ønsker at departementet går gjennom reglene for politiets tvangsbruk
mot mindreårige for å sikre: 1) at reglene er egnet til å sikre at tvangsbruk overfor
mindreårige er forholdsmessig, og at det faktisk gjøres gode, individuelle og
etterprøvbare vurderinger og 2) at barns rettssikkerhet er ivaretatt ved at mindreårige
har en reell klagemulighet dersom de opplever å være utsatt for urettmessig
tvangsbruk fra politiets side.
Representantforslag i Stortinget om samme tema
Dokument 8: 162 S (2020-2021)- Representantforslag om regulering av politiets
maktbruk i oppdrag mot barn under barnevernets omsorg berører de temaer
Barneombudet reiser i sine henvendelser. Dette gjelder spørsmålene om tydeligere
regulering av barneperspektivet i regelverket, statistikk og hensiktsmessig
klageordning. Departementet så det som naturlig å avvente Stortingsbehandlingen av
representantforslaget før denne henvendelsen ble besvart.
Oppfølging av representantforslaget og innspill fra Barneombudet
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Vi viser til statsrådens svar til Stortinget på nevnte representantforslag. Som det
fremgår er følgende tiltak under oppfølging:








Det skal vurderes om det er grunn til å nedfelle en mer presis regulering av
politiets maktbruk overfor mindreårige i politiinstruksen og eventuelt i
politiloven.
Politidirektoratet skal utarbeide en barnefaglig veileder i samarbeid med Barneungdoms og familiedirektoratet.
Politidirektoratet utarbeider retningslinjer for når tjenestepersoner kan
avvæpnes i tilfeller hvor direktoratet har besluttet generell bevæpning.
Politidirektoratet vil vurdere utvikling av hensiktsmessig registrering av
maktmiddelbruk under politioppdrag i barnevernssaker. I vurderingen vil det
legges vekt på at registreringen skal danne grunnlag for statistikk som kan
gjøres offentlig tilgjengelig.
Politidirektoratet er i dialog med Bufdir for å se på muligheten for en tilpasning
av dagens klageordning.

For øvrig vil vi presisere at eventuelle endringer i politiinstruksen og politiloven bør
gjelde mindreårige generelt og ikke bare i forhold til oppdrag for barnevernet.
Vi takker for viktige innspill som vi tar med oss også i det videre arbeidet med
spørsmålene.

Med hilsen

Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Sissel Kofoed
avdelingsdirektør
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