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HøRING - HøRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL PRøVEPROSJEKT I OSLO FOR
RASKERE GJENNOMFøRING AV STRAFFESAKER (HURTIGSPOR)

Det vises til departementets brev 10. april d.å., med vedlegg.

Asker og Bærum politidistrikt ser positivt på forslag om å legge til rette for en raskere
saksbehandling (hurtigspor). Distriktet opplever at vi allerede har et sterkt fokus på Oe
problemstillingene departementet tar opp i notatet. Det vises særlig til at distriktet de senere
år har økt bemanningen på utlendingsavdelingen, både hva gjelder politijurister og
etterforskere, Videre har distriktet gjennom flere år satset betydelige ressurser gjennom
"Grenseløs" - samarbeidet med tre andre politidistrikt. Begge disse satsningene har et meget
sterkt fokus på rask og effektiv etterforsking og iretteføring av straffesaker der det foreligger
unndragelsesfare. Mange av sakene har et enkelt og oversiktlig bevisbilde, og de fleste sakene
er ikke blant de mest alvorlige. Samtidig er det et sterkt fokus på umiddelbar opprettelse, og
effektuering av utvisningssaker etter utlendingsloven.

Vi opplever at man allerede innenfor någjeldende regelverk har nokså betydelig handlingsrom
til rask, rettssikker og effektiv behandling av de saker som er aktuelle. Notatet viser for så vidt
dette ved at det i liten grad er vurdert nødvendig med lovendringer for å oppnå de ønskede
resultater. Slik sett fremstår det bærende budskap i høringsnotatet å være viktigheten av å
jobbe riktig for å oppnå ønsket resultat.

I det følgende kommenteres enkelte av punktene i notatet:

3.2. Fremstillingsfristen

Fremstillingsfristen har en side til fristen for overføring fra politiarrest til fengsel. Det er grunn
til å tro at forslaget vil medføre økt bruk av varetekt, ved at varetektsoppholdet blir lengre.
Dette fordi man i løpet av varetektsperioden skal foreta flere handlinger enn man i dag gjør (f .

eks, gjennomføring av en hovedforhandling). Dette reiser utfordringer i forhold til
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arrestforskriftens S 3-1 og den såkalte 48-timers-regelen, og riksadvokatens midlertidige
retningslinjer om bruk av politiarrest i brev 24. juni 2014. Det vil igjen skape et økt behov for
varetektsplasser, særlig i de perioder hvor det allerede er et stort press på slike plasser. Det
hadde vært ønskelig om dette var problematisert, Det blir etter vårt syn noe for enkelt å bare
forutsette at fremstilling skjer innen gjeldende frister, når man tidvis opplever det umulig å

etterleve fristen for å overføre siktede fra politiarrest. Konsekvensen av unnlatt overføring til
fengsel er som kjent løslatelse før avgjørelse av straffesaken, noe man i notatet sterkt
tilkjennegir ikke er ønskelig.

3.3 Innkallingsfrist

Asker og Bærum politidistrikt støtter forslaget til lovendring i straffeprosessloven $ 86. Det
bemerkes at det antakelig nokså sjelden vil skje at hovedforhandling blir avholdt innen 24
timer etter pågripelse, slik at siktede i de aller fleste saker vil få oppnevnt forsvarer etter
straffeprosessloven g 98 første ledd. Dette er med på å Oempe de betenkelige sidene av å

fravike 3-dagers fristen i 5 86.

Distriktet har ingen særskilte merknader til det som fremkommer i pkt. 3.4 t¡l 3.9

3.10 Forkynning

Det bemerkes at Asker og Bærum politidistriktet i dag, i samråd med Asker og Bærum tingrett,
har en ordning der politiet selv kan beramme hovedforhandlinger i enkle saker der det
foreligger unndragelsfare (f.eks promillekjøring begått av person uten tilknytning til riket). I
slike tilfeller har vi også rutiner for å forkynne innkalling til fremmøteforkynning, også dette i

samråd med tingretten. Vi er av den oppfatning at det er hjemmel for dette innenfor dagens
regelverk. Dersom dette krever en lovendring, støtter distriktet det forslaget som er skissert
som et tillegg til domstolloven $ 159 a,

3.11 Særlige forhold ved utenlandsk siktet

Vi deler notatets beskrivelse om at utlendingslovens hjemler for fengsling er tilstrekkelige. Vi
mener at det eksisterer gode rutiner for rask behandling av utvisningssaker. Dette gjelder
både internt i distriktet, men også overfor UDL
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5 Avgrensning

Som nevnt innledningsvis, er det distriktets oppfatning at dagens regelverk gir betydelige
muligheter til å jobbe mer effektivt med de straffesaker som her er i fokus. Prøveordningen
notatet gir anvisning på er imidlertid begrenset til Oslo politidistrikt. Vi antar departementet
vurderer â øl<e fokuset hos alle distrikter på Oe muligheter som ligger i de eksisterende regler

hilsen

Terje
politímester

Saksbehandler:
Morten Stene
politíadvokat
Telefon: 67576O0O

Kopi : Politidirektoratet
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