NOU 2008 : 4 FRA ORD TIL HANDLING –
BEKJEMPELSE AV VOLDTEKT KREVER HANDLING
-kommentarer fra Sunnmøre politidistrikt
Det vises til utvalgets bakgrunnsbeskrivelse side 12 punkt 2.1 hvor det fremkommer at det
etter utvalgets mening foreligger et betydelig forbedringspotensiale innenfor samtlige
offentlige sektorer når det gjelder å bedre voldtektsofrenes stilling. Dette er Sunnmøre
politidistrikt enig i. I denne forbindelse er det naturlig å ta utgangspunkt i egen organisasjon.
En er av den oppfatning at sakene bør få så god behandling som mulig innenfor gjeldende
viten om temaet. På side 14, punkt 2.2.4 foreslår utvalget at det i hvert politidistrikt bør
opprettes SO team. En er enig i at det bør opprettes egne SO team i hvert politidistrikt. En bør
sette av egne etterforskere og jurister som behandler disse sakene. Man må her som andre
områder innenfor ulike profesjonsutøvelser få mengdetrening for å bli god. Organiseringen
bør tilpasses distriktets størrelse, men i utgangspunktet bør det være minst 2 jurister og 2
etterforskere slik at man får anledning til å diskutere saker og lære av hverandre samt at man
unngår å bli for sårbar dersom noen slutter.
Det er av stor betydning at personellet har tilstrekkelig kompetanse og engasjement. Det er
mye makt i det å ikke gjøre noe. Man bør etterutdanne jurister og etterforskere, tilby
deltagelse på seminarer, slik at man blir oppdatert på ny kunnskap samt at man får muligheten
til å lære av hverandre. Her må det et stort løft til. Man har i dag mye kunnskap om
skadevirkningene som ofrene kan få etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Denne
kunnskapen må være en spore til å behandle disse sakene best mulig og da bør det være nok
personell som får tilstrekkelig kompetanse, tid og anledning til å behandle sakene best mulig.
Politiet har fått en god modell i behandlingen av økonomisk kriminalitet, men dessverre har
sedelighetssaker ikke fått den samme prioriteringen i praksis. Slik organiseringen er i mange
politidistrikt så sliter personellet med mange andre sakstyper med tidsfrister noe som lett kan
gå utover behandlingen av disse sakene. Det tar tid å ha møter og diskutere sakene samt tenke
strategi. Det er viktig også med status og lønn for å skaffe og opprettholde et dyktig personell
i denne sakstypen.

Etterutdanningen bør legge stor vekt på psykologi, men også strafferett og straffeprosess bør
være emner i etterutdanningen. Man bør vurdere nærmer om også andre fagområder bør inn i
etterutdanningen av personell i denne sakstypen. Det bør gis mulighet til etterutdanning både
ved politihøgskolen og ved universitetene. I dagens situasjon i politiet er det et stort fokus på
saksbehandlingstid og det er selvsagt viktig at disse sakene får en rask både etterforskning og
påtalemessig avgjørelse og det er viktig med gode rammefaktorer som i tilstrekkelige grad
legger forholdene til rette her.
Idagens situasjon opplever mange etterforskere og jurister at distriktet ikke har penger til å
sende personell på kurs og videreutdanning. Det bør vurderes øremerking av midler til dette
fra sentralt hold. Dårlig økonomi, vanskelige prioriteringer og muligens noen ganger uheldige
holdninger ved de ulike politidistriktene kan føre til manglende kompetanseheving, noe som
er viktig for et engasjert personell som ønsker å gjøre en best mulig jobb.

Dette er et saksfelt hvor det bevismessig oppstår et spenningsforhold mellom juss og
psykologi og dette feltet bør politiet studere nærmere.

Sunnmøre politidistrikt, juni 2008

Kjell Sigve Haugland
politiadvokat

