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Innledning

Vi viser til Politidirektoratets brev av 22. februar 2Ot7, og avgir her høringsuttalelse fra
Trøndelag polítidistrikt. Uttalelsen tar for seg de punkter direktoratet eksplisitt har bedt om
synspunkter på.

N OUens kaoittel 8: Påtalemvndioheten oo dens virksomhet

Punkt 8.2.6 Særlig om ¡nstruksjons- og omgjør¡ngsmyndlghet lñternt I
påtalemyndigheten

Straffeprosesslovutvalget uttaler på side 196 at

nspørsmâlet om intern instruksjonsmyndighet ikke mâ blandes sammen med spørsmtlet om
pâtalemyndighetens uavhengighet, sam handler om frihet fra politísk ínnblanding i enkeltsaker
far pâtatemyndigheten som stdanr>,

Et slikt utgangspunkt for vurderingen av instruksjonsmyndighet blir etter vår oppfatning feil.
Særlig tydelig blir dette for påtalemyndigheten i potitiet. Politimesteren fyller to roller. Den ene
som leder av påtalemyndigheten i politiet, den andre som øverste leder for all annen
virksomhet i distriktet. I den sistnevnte rolle er politimesteren underlagt politisk styring fra
Justis- og beredskapsdepartementet via Potitidirektoratet. Som utvalget selv er inne på i punkt
8.2.3.1 kan selve ordningen med integrert påtalemyndighet i politiet innebære at den

<[,..] ikke fremsttr som en uavhengig aktør uta{ hvilket kan pâvirke den alminnelige till¡t til
pâtalemyndighetens objektivitet og upartìskhet>.

Med et stikt utgangspunkt bør lovgiver være varsom med å redusere påtalemyndighetens
uavhengighet innenfor det integrerte system. Â åpne for å legge instruksjonsmyndighet i

enkeltsaker til nettopp det nivået hvor påtalemyndigheten og potitlet møtes hos samme person
vil innebære en slik svekkelse. Oe påtaleoppgaver som i dag tigger til politimesteren personlig
er få (men inngripende). Blir utvalgets forslag om å avskaffe <politimesterankene> realitet, blir
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det enda færre. Selv om det í dagens situasjon neppe vil medføre den store praktiske
endringen med instruksjonsmyndighet bør ikke organiseringen av påtalemyndigheten basere
seg på <<godværsdagene)>, for å låne et uttrykk fra Påtaleanalyseutvalget. Uavhengigheten
ivaretas best dersom instruksjonsmyndigheten overfor politijuristene i enkeltsaker utøves av
påtalemyndi gheten utenfor politiet.

Hovedregelen er at politimesteren skal ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i

rettsvitenskap. Det er imidlertid anledning til å gjøre unntak fra kravet, hvilket også skjer fra
tid til annen. Det anses å v¿ere særlig betenkelig at en politimester uten juridisk utdanning
skal instruere politiadvokaten om avgjørelsen i en enkeltsak. De betenkeligheter som
Påtaleanalyseutvalget (NOU 201 7:6 En påtalemyndighet for fremtiden) tilkjennegir om at
visepolitimestere uten juridikum tildeles påtalekompetanse (punkt 3.5.3) gjør seg etter vårt
syn også gjeldende på politimesternivå. Det bør ikke være ønskelig å problematisere dette
ytterligere ved å innføre/videreføre en instruksjonsmyndighet i enkeltsaker.

Utvalget skriver at

<<en ordning der den enkelte pâtalejurist ved utøvelse av pâtalemyndighet skulle <stâ fr¡tt> ¡
forhold til ledetsen ved tjenestestedet, samtidig som averordnet nivâ kan gi bindende
instrukser og leder ved tjenestestedet selv kan overta og avgjøre saken, mangler indre
sammenheng>>

Trøndelag politidistrikt er ikke enig i dette. Â gi bindende generelle instrukser eller selv fatte
avgjørelser i en straffesak vil tydeliggjøre ansvaret til lederlpolitimester, Det vil etter vår
oppfatning være et markant brudd med synet på den enkelte påtalejurists ansvar og
uavhengighet dersom vedkommende i strid med egen oppfatning av bevissituasjonen i en sak
skal pålegges å utferdige en tiltalebeslutning i eget navn.

Det er ellers i straffeprosessen flere bestemmelser som tydeliggjør at påtalemyndighetens
tjenestemenns ansvar er selvstendig. Ett eksempel er straffeprosessloven 5 304 om møtende
aktors plikt til å frafalle tiltalen eller nedlegge påstand om frifinnelse hvis det er klart for aktor
at det ikke er ført t¡lstrekkelig bevis for domfellelse. Det kan like gjerne hevdes at det vil
mangle en indre sammenheng at påtalejuristen som aktor er lovpålagt å rølge sin egen
overbevisning, mens han forut for hovedforhandlingen er pålagt i eget navn å følge ordre fra
sin leder.

Ðet er vanskelig å lese seg til hvilke fordeler utvalget mener en instruksJonsmyndighet gir, all
den tid politimesteren uansett kan overta saksbehandling og fatte beslutningene ieget navn,
Særlig ved tiltalespørsmålet må det forventes at den som fatter beslutningen har satt seg inn i

den totale bevissituasjonen i saken. Det er derfor ingen effektivitetshensyn som gjør seg
gjeldende. Betenkelighetene er færre for tvangsmiddelbruk hvor avveiningene står mellom
etterforskningstaktiske hensyn og avverging av ytterligere kriminell virksomhet til skade for
andre borgere.

Dagens rettstilstand synes uavklart på dette punktet. Uklarheten bør ryddes av veien ved at
lovgiver gjør det uttrykkelig klart at det ikke skal være noen slik instruksjonsmyndighet i

enkeltsaker. Leder kan ved behov selv overta saksbehandlingen, eller overføre den til annen
påtalejurist.
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Enkt 8.4 Fordeling av kompetanse mellom oåtalemvndighetens ulike nivåer mv.

Lovregulering av pâtalekompetanse

Trøndelag politidistrikt støtter utvalgets synspunkt om at ordningen med lovregulering av
kompetansefordelingen i utgangspunktet videreføres. I tillegg tíl de momenter utvalget
nevner, vil en tilføye at en slik løsning gir bedre forutsigbarhet med tanke på trvilken
påtalekapasitet som er nødvendig i politiet.

Når det likevel foreslås at riksadvokaten ved instruks kan beslutte at saker hvor
påtalekompetansen ligger tit statsadvokaten likevel skal avgjøres i politiet vil forutsigbarheten
bli noe mindre. Det legges likevel til grunn at riksadvokaten, som øverste ansvarlig for hele
påtalemyndigheten, også vil ta hensyn tit kapasitetsutfordringer og bruke adgangen med
varsomhet,

Qppheving av ordningen med utvidet pâtalekampetanse

Utvalget foreslår å oppheve ordningen med utvidet påtalekompetanse. Når det i tillegg foreslås
en generetl utvidelse av påtalekompetansen i politiet, innebærer dette en betydelig økning i

påtalekompetansen til politijurister uten erfaring fra påtatemyndigheten. Det medfører også en
tilsvarende reduksjon i statsadvokatens kontroll med kvaliteten på arbeidet til den nyansatte.
For å ivareta kvalitetskontroll må det innad i politiet tenkes nytt, med en mer formalisert
oppfølging av nyansatte. I tlllegg må en del av statsadvokatens styrkede fagledelse settes inn
her.

Fordelingen av pâtalekompetanse mellom statsadvokaten og pâtalemyndigheten i potitiet

Slik utvalget syntiggjør i punkt S.a.1 på side 1 98 vil man ved å gi potitiet påtalekompetanse for
overtredelser av straffebud med strafferamme på inntil to år også forflytte påtatekompetansen
for en rekke bestemmelser i spesiallovgivningen. Dette er for en stor del bestemmelser
påtatemyndigheten sjetdent er i befatning med, og som ved å gi politiet påtalekompetansen
potensielt blir spredt på langt flere påtale;urister. Det kan stilles spørsmål ved om kvaliteten
på påtalearbeidet vit bli lidende som følge av den beskjedne erlaring hver enkelt politijurist vil
opparbeide seg. Dette kan motvirkes ved en økende spesialisering innen påtalemyndigheten i

politiet samt en intensivering av statsadvokatens fagledelse.

Oppnevning av politiaktor i statsadvokataktorat

Utvalget forestår å videreføre den nylige endringen av straffeprosessloven g 76 som ga en økt
adgang for statsadvokaten til å oppnevne politiaktor for tingrett og lagmannsrett i saker som
gjelder lovbrudd med strafferamme på fengsel i mer enn seks år. I arbeidet med å frigjøre mer
ressurser til statsadvokatens fagledelse vil det måtte påregnes at adgangen vil bli brukt i

økende grad. Uten klare retningslinjer for når adgangen skal benyttes vil det bli vanskelig for
den enkelte politijurist å planlegge sin arbeidshverdag, For politidistriktene vil det bli vanskelig
å dimensjonere sine påtaleenheter riktig ved en stadig endring av den reelle terskelen for
oppnevning av politiaktor. Statsadvokaten rår ikke over politiets ressursbruk. Terskelen vil
også kunne bli forskjellig ved de ulike statsadvokatkontorene, og også mellom de ulike
statsadvokater ved samme kontor. Dette bør ím¡dlertid kunne motvirkes ved at det utarbeides
retningslinjer internt i påtatemyndigheten, oglelter ved god dialog mellom politimester og
førstestatsadvokat.
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Kompetanse til â henlegge saker

Trøndelag politidistrikt er positiv til utvalgets forslag om at påtalemyndigheten i potitiet gis
kompetanse tit å henlegge alle straffesaker. Dagens skille mellom saker med og uten siktet i

påtaleinstruksen er for det første begrunnet i at saker med siktede bevismessig står i en annen
stilling. For det andre ble det pekt på at i saker hvor noen har vært fengslet vil henleggelse få
betydning for spørsmålet om erstatning for uberettiget straffeforfølgning (NOU 1984 27 pâ
side 1 49). Saker med siktede kan stå i en annen bevismessig stilling, men det er ingen
automatikk i det. Man kan ha sterk mistanke i en sak uten siktet, og det kan på den annen
side foreligge en siktelse uten at det er skjellig grunn til mistanke. Spørsmåtet om et eventuelt
erstatningsansvar har ingen plass i valg mellom henleggelse og tiltale, og heller ikke ved valg
av begrunnelse for henleggelsen. Â oppheve dette skillet er også en naturlíg konsekvens av
utvalgets forslag i punkt 9.2 om å bruke begrepet <mistenkte>> som samlebetegnelse og sløyfe
<<siktet>>.

Det vil i utgangspunktet fremstå som en svekket kvalitetssikring at de sakene som i dag blir
behandlet på to nivåer, etter forslaget ikke vil bli det. I en del av disse vil det være en
fornærmet med klageadgang, og som dermed vil kunne kreve at saken vurderes av
statsadvokaten, Sakene uten fornærmet bør da være gjenstand for gJennomgang ved
statsadvokatens i nspeksjone r av pol itidistri ktet,

Det påpekes at endringen vil medføre at riksadvokaten ikke får til behandling klager over
negative påtalevedtak annet enn i de tilfelle hvor det gis direktiver om at statsadvokaten skal
ta stilling til henleggelse i bestemte sakstyper.

Oppsummering

Under punkt La.z på side 200 peker utvalget på at en ved hyppigere bruk av adgangen til å

oppnevne politiaktor i statsadvokataktorat må ha for øye behovet for å tilføre ressurser til
påtalemyndigheten i politiet. Trøndelag politidistrikt vil påpeke at dette også gjelder for
utvalgets forslag om fordeling av påtalekompetanse og avvikling av ordningen med utvidet
påtalekompetanse. Sistnevnte forslag vil innebaere tettere oppfølging av nyansatte. Også
Påtaleanalyseutvalget påpeker at økningen i oppgaveporteføljen må kompenseres) med økte
ressurser (N OU 2017:5 s 11 4 første spalte).

Under den klare forutsetningen at merbelastningen på påtalemyndigheten i politiet
kompenseres med Økte ressurser, anser Trøndelag politidistrikt det som positivt at
statsadvokaten får frigjort mer tid til fagledelse og tilsyn med politiets straffesaksarbeid. Det
forutsettes da at fagledelsen ikke går på bekostning av politimesterens behov for en
hensiktsmessig ressursfordeling mellom politiets ulike oppgaver.

Kaoittel 9: Mistenkte oo forsvareren

Trøndelag politidistrikt vil knytte enkette kommentarer til den foreslåtte lovfesting av krav på

offentlig oppnevnt forsvarer under avhør, samt formkrav ved frafall av retten til dette.

Punkt 9.4.3.2 Utvidet rett til forsvarer i oolitiavhøl

Innslagspunktet for krav om offentlig appnevnt forsvarer i avhør
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Når det gjelder selve innslagspunktet for når mistenkte skal ha rett på forsvarer betalt av det
offentlige i avhør har Trøndelag politidistrikt ingen innvendinger mot dette. At innslagspunktet
tas inn i lovteksten er positivt, i den forstand at det gir en mer praktikabel rettsregel, Slik
rettstilstanden er i dag, jf Rt-201 5-844, er det en skjønnsmessig vurdering basert på så
mange variabler at det er vanskelig i den daglige driften i politiet å påse at det etterleves.
Dette viser seg også ved at man opplever at den lokale tingrett ved flere tilfeller har avslått
politiets begjaering om oppnevning av forsvarer i medhold av straffeprosessloven 5 1 00 andre
ledd, også i alvorlige saker ved mistanke om voldtekt.

Det vil imidlertid også gjenstå betydel¡ge utfordringer ved praktiserlngen av bestemmelsen.
Utvalget fremhever avslutningsvis i punkt 9.4,3.2 at <[a]vgjørende skal være hvordan politiet
og påtatemyndigheten til enhver tid vurderer reaksjonsspørsmålet>, En slik vurdering vil grovt
sett bestå av to elementer: For det første forståelsen av hvilket straffebud man mistenker er
overtrådt. Er det en overtredetse av vegtrafikkloven $ 3, eller er det et drapsforsøk? For det
andre må vedkommende tjenestemann vurdere om overtredelsen av det aktuetle straffebud er
av en slik karakter at det vil medføre ubetinget fengsel, samfunnsstraff eller ungdomsstraff. I
tillegg vil kommer en del andre varíabler, f.eks. om mistenkte tidligere er straffet for lignende
forhold. Særlig ved avhør på stedet vil det være en vurdering som foretas på et spinkelt
grunnlag. Dette vil igjen kunne vaere prosesskapende under hovedforhandling dersom
terskelen for bevisavskjæring er lav hvis det i ettertid viser seg at vurderingen ikke var riktig.
Det bør derfor presiseres iforarbeidene at det bare er ide tilfelte hvor <<vurderingen> fremstår
som oppkonstruert og en ren omgåelse av regelverket det kan bli aktuelt med
bevisavskjæring ,

Formkrav til avkallet pâ offentlig oppnevnt forsvarer

Alle avhør skal nå som et minimum sikres ved lydopptak, og i noen tilfeller ved tyd- og
bildeopptak. Slik sikres god notoritet over hvordan avhøret lorløp, og da også om vitnet eller
mistenkte er gjort kjent med sine rettigheter og har forstått disse. I forbindelse med prosjektet
Politiarbeid på stedet blir dette systematisk fulgt opp i politidistriktene ved faste
tilbakemeldingsmøter. Trøndelag politidistrikts oppfatning er at dette i større grad ivaretar
mistenktes rettigheter enn tilfellet er ved automatisk genererte formalia i et avhørsdokument.
I tillegg vil et skjema virke forstyrrende på avhørene på stedet. Det stilles spørsmåt ved om
det bør veere et krav at frafall av retten til offentlig oppnevnt forsvarer må skje skriftlig. Et
muntlig frafall sikret ved lydopptak vil gi større sikkerhet for at mistenkte har forstått hva han
frasier seg retten til.

Rettss ikke rh et og effe kti v í tet

En utvidet adgang til offentlig oppnevnt forsvarer vil nok i mange tilfeller bedre mistenktes
rettssikkerhet. I andre tilfeller vit den kunne ivaretas bedre ved at mistenkte får gitt en
forklaring til politiet umiddelbart etter hendelsen. Dette er uansettet valg mistenkte bør få ta
selv dersom det ellers er ubetenkelig å gjennomføre avhør uten forsvarer,

At utvidelsen vil ha negative konsekvenser for effektiviteten i straffesaksbehandlingen kan det
ikke være tvit om. Dette gjelder særlig nå som prosjektet Politiarbeid på stedet rulles ut i

politidistriktene. Kvaliteten på det etterforskningsarbeidet som foregår på stedet har økt
betydelig, og har gitt påtalemyndigheten et bedre grunnlag for å fatte riktige avgjørelser i

saken. Dette gjelder både beslutninger om tvangsmiddelbruk og påtalevedtaket. Avhør av
mistenkte er selvsagt bare ett av mange etterforskningsskritt, men det vil medføre forsinkelser
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for etterforskningen dersom det ikke kan gjennomføres straks. Utvalget syn om at
forsvareroppnevning vil bidra til økt effektivitet ved at saken tidligere kommer inn i rett spor er
i beste fall optimistisk. I mange tilfeller kan det like gjerne hevdes at tidlige avklaringer
gjennom avhør av mistenkte vil bringe saken inn i rett spor. På bakgrunn av mistenktes
forklaring på åstedet kan det umiddelbart gjøres tekniske undersøkelser og vitneavhør som
kan bygge opp under mistenktes forklaring. Særlig de tekniske undersøkelsene kan være
tidskritiske.

Behandtlngen av straffesaker står ofte i spennet mellom effektivitet og kvalitet/rettssikkerhet.
Til tross for de innvendinger vl her fremhever med tanke på effektiviteten mener Trøndelag
politidistrikt at hensynet til ivaretaketse av mistenktes rettigheter og rettssikkerhet må være
avgjØrende. Lovgiver bør likevel vurdere om innslagspunktet bør forhøyes noe. Ved uWalgets
forslag vil det for eksempel slå inn ved kjøring i 90 km/t i S0-sone og ved promillekjøring med
påvirkningsgrad på mer enn 1,2 promille. Dersom grensen settes ved saker som kan medføre
ubetinget fengsel i mer enn 30 dager eller ungdomsstraff v¡l større deler av
effektivitetsgevinsten ved politiarbeid på stedet ivaretas uten at det påvirker mistenktes
rettssikkerhet i nevneverdig grad.

Med hilsen

l /ffi {, kt?"-fu ' 4
Politimester
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