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Høring - Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest 

 
Barneombudet viser til høringsnotat datert juni 2018 fra Lovavdelingen/politiavdelingen om 
endringer i straffeprosessloven og forskrift om bruk av politiarrest. Vi avgrenser vårt 
høringssvar til å gjelde forslagene til endring i politiarrestforskriften om tiltak mot 
isolasjonsvirkninger og tilsyn med innsatte. 
 
Barneombudet mener det er positivt at departementet foreslår endringer som tydeliggjør 
plikten til å iverksette kompenserende tiltak for å motvirke isolasjonsvirkninger og gir klarere 
retningslinjer i forskrift om plikten til tilsyn med innsatte i arrest. Vi støtter forslaget, men 
mener det kunne vært gjort tydeligere at mindreårige innsatte har krav på særlig vern og 
tilsyn dersom de plasseres i arrest. 
 
Det er enighet om at politiarresten ikke er et egnet sted for barn. Ifølge rapport fra 
Politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet om arrestforhold, oversittere og barn 
i arrest 2017 ble likevel totalt 366 barn innsatt i politiarrestene i Norge i 2017. Barneombudet 
besøker med jevne mellomrom politiarrester i Norge og undersøker blant annet lokale 
instrukser, forhold for mindreårige, tilgang på kompenserende tiltak og praksis når det gjelder 
innlåsing, tilsyn og besøk fra familie. De opplysningene vi har, tyder på at praksis når det 
gjelder mindreårige innsatte varierer fra politidistrikt til politidistrikt, og at tydeligere 
regulering av mindreåriges særlige rettigheter i arrest vil være nyttig for å sikre at distriktene 
prioriterer tiltak som sikrer at skadevirkningene for eventuelle mindreårige innsatte blir minst 
mulig. 
 
I forslag til endringer i politiarrestforskriften §§ 2-5 og 2-9 foreslår departementet klarere 
regler om tilsyn med arrestanter (§ 2-5) og besøk, samkvem og mottak av personlige 
eiendeler (§ 2-9). Barneombudet mener departementet bør ta inn et ledd i hver av 
bestemmelsene som viser til mindreåriges særlige rettigheter og behov, for eksempel basert 
på eller med henvisning til internasjonale standarder som FNs barnekomités generelle 
kommentar nr. 10, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice (Beijing-reglene), United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners (Nelson Mandela-reglene) og Europarådets «Guidelines of the 
Committee of Ministers to the Council of Europe on child-friendly justice». 
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Vi takker for muligheten til på komme med innspill. Vi har gjerne en dialog med 
departementet om hvordan barns særlige rettigheter og behov bedre kan innarbeides i de 
foreslåtte endringene i politiarrestforskriften. 
 
 
Vennlig hilsen 
 

Camilla Kayed 
fagsjef 

Anders Prydz Cameron  
seniorrådgiver 
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