
POLITIET

Det kongelige justis- og politidepartement
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deres nferanse Vår 7eferanse Dato
2010/04361-2 008 15.02.2011

HØRING  -  ETTERKONTROLL AV UTVIDELSEN AV FREMSTILLINGS-
FRISTEN FOR FENGSLING

Vi viser til Deres høringsnotat av 1. desember 2010 vedrørende forslag om nedkorting av
den utvidede fremstillingsfristen for varetekt på tre døgn som ble vedtatt innført i 2002.

De hensyn som lå bak innføringen av endringen i 2002 og som er gjengitt i høringsnotatet
gjelder fortsatt. Den fengslingspraksis som endringen i 2002 medførte og som fremgår av
det som Oslo politidistrikt og Søndre Buskerud politidistrikt har anført inntatt på side 24 i
høringsnotatet - er også dekkende for Østfold politidistrikt. Det å kunne få pådømt en sak
direkte uten å gå veien om fengsling er besparende, særlig for vårt politidistrikt som har to
landeveis grenseoverganger med bl.a. et betydelig antall tollovertredelser som vil være
gjenstand for pådømmelse. Slik pådømmelse var tilnærmet umulig uten å gå veien om
fengsling før endringen i 2002. Vi har videre et stort antall kurerer som blir tatt på grensa
med betydelige mengder narkotika. For å kunne belyse saken på best mulig måte før saken
fremmes for fengsling, må det ofte foretas undersøkelser opp mot utlandet og også opp
mot mottakerapparatet i Norge, noe som nødvendigvis vil ta tid. Dessuten er det ikke
uvanlig at kurer ønsker å samarbeide, hvilket også medfører at det går noe tid før saken kan
fremmes for retten. Utvidelsen av fremstillingsfristen til tre døgn ga nødvendig tid, og det
vil bli vesentlig vanskeligere å måtte gå tilbake en ett-døgns eller to-døgns fremstillingsfrist.

Videre kan det anføres at tingrettene lettere kan få innpasset fengslingsmøtene når de har
flere dager å spille på. Det var ikke uvanlig at Østfold politidistrikt i 2010, bl.a. som følge av
grenseovergangene, kunne ha opptil 140 personer irmsatt i varetekt, og mange
førstegangsfremstillinger kunne medføre problemer for tingrettene og få innpasset.

Det kan for øvrig nevnes at ingen av de fem tingrettene som Østfold politidistrikt forholder
seg til har fengslingsmøter på lørdager.
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Østfold politidistrikt er av den klare oppfatning av dagens ordning med en tre-døgns frist
bør videreføres. Selv med en slik frist vil alle likevel bestrebe seg på å fremme
fengslingsspørsmålet for rett n så raskt som mulig etter pågripelsen.
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