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Høring - forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting
for covid-19 mv
Det vises til Justisdepartementets høringsbrev.
Riksadvokaten støtter forslaget om at det fastsettes en midlertidig hjemmel for pålegg om
undersøkelser og tvangstesting for covid-19. Det er uheldig dersom nekting av test for covid19 skal hindre tvangsmessig uttransportering etter utlendingsloven og i utleverings- og
arrestordresaker.
En støtter på generelt grunnlag også departementets tanker om, på sikt, å utvikle mer
generelle og permanente bestemmelser om plikt til å medvirke til undersøkelse også mot
andre allmennfarlige smittsomme sykdommer.
Forslaget til ny lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid § 1 sjette
ledd fastsetter at påtalemyndighetens beslutning om tvangsmessig testing skal innrapporteres
til riksadvokaten etter påtaleinstruksen § 10-9.
En slik rapportering til riksadvokaten kan enten begrunnes ut fra hensynet til etterkontroll,
eller ut fra hensynet til statistikk.
Det fremgår av lovforslaget § 2 at spørsmålet om tvangstesting kan gjennomføres er
gjenstand for domstolsprøving og kan ankes etter nærmere angitte bestemmelser i
arrestordreloven. Det vil derfor være begrenset behov for en etterfølgende kontroll fra
riksadvokatens side.
Utleverings- og arrestordresaker er registrert i straffesakssystemet BL. Det ble i 2020/2011
utviklet egen registreringsrutine i BL for kroppslige undersøkelser i straffesaker. Denne har
siden ca. 2012 erstattet tidligere rapportering til riksadvokaten. En antar at den allerede
eksisterende registreringsrutinen i BL vil kunne omfatte beslutninger om tvangstesting.
Samlet ser en derfor ikke behov for en bestemmelse som foreslått i lovforslagets § 2 sjette
ledd om rapportering til riksadvokaten. Eventuelt kan ordlyden endres slik at det i stedet gis

Postadresse:
Postboks 2102 Vika
0125 OSLO

Kontoradresse:
Stortorvet 2, 0155 Oslo

Telefon:
22 47 78 50

E-post:
postmottak.riks@riksadvokaten.no

anvisning på at beslutning etter § 2 annet ledd skal registreres i politiets systemer uten at
dette bør knyttes til konkret datasystem.
Saker som behandles etter utlendingslovgivningen ligger utenfor riksadvokatens
ansvarsområde. En vil imidlertid bemerke at en ikke kan se at forslaget til endring av
utlendingsloven § 103 a inneholder noen bestemmelse om innrapportering av beslutninger om
tvangstesting i saker som politiet behandler i utlendingssporet.
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