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Høringsbrev - NOU 2008:4 "Fra ord til handling - Bekjempelse av voldtekt krever 
handling" 

 
Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 14. mars 2008, og oversender herved 
Søndre Buskerud politidistrikts merknader. Merknadene følger samme systematikk som i 
høringsbrevet. 
 
2 Rettsapparatets behandling 
Nasjonalt tilgjengelig dreiebok 
Vi støtter forslaget om at det må lages en dreiebok for voldtektssaker. Det vil være til stor 
hjelp i etterforskningen. Den må inneholde en mal for hva som rent praktisk og faktisk skal 
foregå. Det vil sikre at etterforskningen blir optimal og at den blir noenlunde lik i alle 
politidistriktene, men det er også viktig at dreieboka innholder linker til viktig 
rettsavgjørelser og til rundskriv fra overordnet myndighet. Det forankrer det hele, og vil 
gjøre politijuristene bedre i stand til å treffe riktig avgjørelse. En god dreiebok vil gi svar på 
mange spørsmål.  
 
Vi er meget skeptiske til opprettelse av en sentral spesialenhet (SEPOL), kompetanse på 
dette fagområdet ivaretas best på lokalt nivå, ved god oppfølging fra sentralt nivå som for 
eksempel ved samlinger, kurs og dreiebøker. Ressurser ved opprettelse av et SEPOL vil 
måtte tas fra distriktene, og vil gjøre lokale politidistrikt enda mer sårbare og mindre 
fleksible. Oppfølging av offer/fornærmet vil bedre kunne ivaretas ved lokalt distrikt, det 
samme gjelder saken for øvrig. SO-saker må gis nødvendig prioritet.   
 
SO-team eller SO-koordinator 
Vi støtter utvalgets forslag om at det opprettes SO-koordinator i hvert politidistrikt, slik det 
er i dag. I dag har vi samlet et årsverk på familievold -og SO-koordinator.  
 
SO-team bør vurderes i de største distriktene, men det må være opp til hvert enkelt 
politidistrikt å avgjøre hvordan man organiserer seg. Politidistriktene har ulik struktur. 
Kompetanse og ”mengdetrening” på avhør og etterforskning av sedelighetssaker er viktig 
for gode resultater. Like viktig er det at sakene gis prioritet og at tilstrekkelig ressurser 
benyttes i initialfasen for å sikre bevis.  
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Politijuristene og statsadvokatene må også få adekvate tilbud om kompetanseheving. 
 
Lyd- og videoopptak 
En straffesak kommer til hovedforhandling flere måneder, kanskje opp mot ett år, etter at 
forbrytelsen har skjedd. De fornærmede har i løpet av tiden som har gått, fått bearbeidet 
opplevelsen, og har sikkert ”stålsatt” seg for å møte i retten. Dersom politiet tar lyd- og 
videoopptak av fornærmedes forklaring på anmeldelsestidspunktet, vil det kunne gi retten en 
visuell oppfatning av fornærmedes tilstand kort etter forholdet har skjedd. Dette er ikke en 
erstatning for at fornærmede må forklare seg direkte for retten, men et supplement i 
bevisføringen.  
 
Vi støtter utvalget forslag om et nytt tillegg i Påtaleinstruksens § 8-13 første ledd. Det nye 
tillegget kan lyde: ”Ved politiavhør av fornærmede i anmeldelser etter straffeloven § 192, 
skal det foretas opptak, med mindre det er uhensiktsmessig”.     
 
 
3 Forebyggende tiltak 
Vi støtter forslaget om styrking av det forebyggende arbeidet i skolen. Det er viktig at 
ungdom på forhånd tenker igjennom situasjoner som kan føre til seksuelle overgrep og 
uønsket seksuell adferd. Det blir lettere å håndtere vanskelige situasjoner når man på 
forhånd har vært igjennom en tankeprosess og har tenkt mulige løsninger. Eventuelle 
gjerningspersoner må ha helt klart for hvor alvorlig dette er for fornærmede, og 
konsekvensene for gjerningspersonen.   
 
Vi støtter også at dette temaet blir grundig belyst hos nyankomne innvandrere. Norske 
rettsregler og norsk væremåte må forklares. Det må presiseres at dette er alvorlige forhold 
som straffes strengt i Norge, og at konsekvensene for både den som utsettes for overgrep 
og for gjerningspersonen er store. 
 
 
5 Tilrettelagt samtale 
Vi er tvilende til det foreslåtte tiltak om en tilrettelagt samtale mellom overgriper og 
fornærmede. Vi vet ikke om dette er tenkt gjennomført kort eller lang tid etter overgrepet? 
Før eller etter anmeldelse? Før eller etter rettssaken? Årsaken til våre betenkeligheter er at vi 
er redd for at gjerningsmannen bevisst eller ubevisst vil kunne påvirke fornærmedes 
forklaring, ja endog at fornærmede ikke vil anmelde forholdet til politiet eller trekke sin 
forklaring tilbake.    
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