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Høring - forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet
barnedød - Oslo politidistrikts høringssvar

Justisdepartementet har ved brev av 21 oktober 2010 bedt om høringsuttalelse i forhold til
et forslag om utvidet adgang til etterforskning når bam dør plutselig og uventet.

Forslaget innebærer en utvidelse av stprl §224, 5. ledd samt innføring av nytt sjette ledd i
påtaleinstruksens § 7-4.
Systematikken i forslaget er at det gis adgang til utvidet etterforskning i straffeprosessloven
mens plikten til iverksettelse av etterforskning plasseres i påtaleinstruksen. Dette gjøres for
at det skal harmonere med etterforskningsadgangen/plikten i brannsaker og andre alvorlige
ulykker.

Osio politidistrikt er enig i forslaget om utvidet adgang til etterforskning i disse sakene og
ser at det foreligger et klart behov for at adgangen og plikten til etterforskning tydeliggjøres
og formaliseres. Det innebærer samtidig en markering av at etterforskning og sakkyndig
likundersøkelse ufarliggjøres overfor pårørende når plikten gjelder alle denne typen dødsfall
i aldersgruppen 0 - 18 år. Oslo politidistrikt ser også at dette vil bidra til ytterligere å ivareta
rettssikkerheten overfor barn som utsettes for skjult mishandling ved å sikre at dødsårsaken
avdekkes gjennom sakkyndig likundersøkelse.

Det skal bemerkes at Oslo politidistrikt allerede i dag gjennomfører sakkyndig
likundersøkelse/obduksjon i de aller fleste av denne typen dødsfall under henvisning til
påtaleinstruksens § 13-2, 2. ledd. Det har i de fleste tilfellene ikke vært problematisk i
forhold til pårørende.

Høringsnotatet reiser spørsmål om henleggelsen av disse sakene. Med hvilken kode saken
henlegges vil være avhengig av hvorledes saken er registret i BL. I Oslo politidistrikt
registreres disse sakene som U-saker (undersøkelsessaker) og ingen føres opp som
"anmeldt". Dersom status på saken ikke er endret på avgjørelsestidspunktet henlegges
saken med kode 016 - avgjort utenfor straffesak Det kan muligens vurderes om det er mer



riktig å bruke kode 010 — henlagt fordi forholdet ikke er stmffbart, men oppfatningen her er
at 016-koden er minst belastende.
Det kan egentlig ikke sees at det er behov for noen ny henleggelseskode for disse sakene.

Orienteringen om resultatet av etterforskningen i disse sakene tas gjennom en
pårørendesamtale. Det kan reises spørsmål om det er behov for at en slik orientering skal
formaliseres gjennom påtaleinstruksen.
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