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1. Oppsummering og anbefalinger

Nasjonalt og internasjonalt er politiavhøret anerkjent som politietterforskerens viktigste
arbeidsredskap. For samfunnet er d et av avgjørende betydning å kunne stole på at den informasjonen
politiet innhenter og senere presenterer for domstolene, er samlet inn på en pålitelig måte.

I henhold til erfaringene fra lydopptaksprosjektet, jfr. evalueringsrapport av 01.06.03, er
styringsgruppen av den klare oppfatning at bruk av lydopptak har betydelige fordeler i forhold til det
tradisjonelle avhør uten lydopptak. Dette har betydning både med hensyn tilkvalitetenpå politiavhøret
og sombevis i straffesaken. Blant annet i alvorlige voldssaker styrker videoopptak kvaliteten og
bevisverdien ytterligere. Bruk av videoopptak har også et betydelig potensial for politiets
egenutvikling. De positive erfaringene fra lydopptaksprosjektet samsvarer med internasjonal forskning
og anbefalinger om hvorledes politiavhør bør gjennomføres.

Styringsgruppen er av den oppfatning at lydopptak på sikt vil bli en vanlig metode for sikring av
politiavhør. En antar at de fleste politiavhør kan gjennomføres på tradisjonell måte med
rapportskriving underveis, hvor lydopptaket kun benyttes som ”backup”/sikring. Ved behov for større
fokus på kommunikasjonen, eller når det av andre særlige grunner anses formålstjenelig, bør avhøret
foretas uten rapportskriving underveis. Rapporten skrives etter avhøret som et resymé med støtte i
lydopptaket. Kun unntaksvis bør hele avhøret skrives ut som dialogutskrift.

Å utsette skrivingen til etter avhøret krever ekstra ressurser som i dag utføres av polititjenestemenn.
Styringsgruppen ser et stort potensial i å benytte sivilt ansatte til skrivefunksjonen på tilsvarende måte
som i England.

Styringsgruppen foreslår at bruk av lydopptak ved politiavhør gis en permanent forankring som
etterforskningsmetode. Det gis følgende anbefalinger:

• Det gis alminnelige regler/retningslinjer for bruken av lydopptak, herunder når lydopptak skal/bør
benyttes, samt om bruk, lagring og distribusjon mv.

• Lydopptak tas i bruk i samtlige politidistrikt og særorganer med etterforskningsoppgaver. Med
dette siktemål gjennomføres målrettet opplæring, samt utplassering av nødvendig utstyr.

• Ved etterforskning av alvorlige voldssaker bør det vurderes bruk av videoopptak. Alle
politidistrikt må disponere egnede lokaler for videoopptak av politiavhør.

• Bruk av lyd- og videoopptak gis fast forankring i undervisningen ved Politihøgskolen.

• Det opprettes et prøveprosjekt med sivilt tilsatte som gis særskilt opplæring og funksjon som
referatskriver for politiavhør hvor resymé skrives ut i ettertid.

• Det bør nedsettes et særskilt råd som skal følge utviklingen og komme med anbefalinger ved
viktige veivalg.
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2.  Bakgrunn

Straffeprosesslovkomiteens innstilling i 1969 påpekte en rekke fordeler med opptak av politiavhør.
Komiteens arbeid skapte grunnlaget for lovhjemmelen som i dag er trukket opp i straffeloven av 22.
mai 1981 § 230, 4. ledd omhandlende opptak av politiforklaringer ”ved mekaniske midler” – etter
nærmere regler gitt av Kongen. Slike regler ble senere nedfelt i påtaleinstruksen av 28. juni 1985, §
8-13, men uten at adgangen til lydopptak i første omgang fikk særlig praktisk anvendelse.  (Dette
med unntak av særskilte regler og metoder som ble utviklet for dommeravhør av barn, jfr.
Straffeprosesslovens § 239).

I 1997 besluttet Justisdepartementet å iverksette et prøveprosjekt for bruk av lydopptak ved
politiavhør. Beslutningen var foranlediget av en henvendelse fra `Forsvarergruppen av 1977`, som i
brev av 13. juli 1995 blant annet uttalte:

”Forsvarergruppen av 1977 drøftet nylig på et medlemsmøte de mange problemer som
reiser seg ved gjennomføring, nedtegning og senere bruk i retten av mistenktes og siktedes
forklaringer til politiet. …. Det var sterk oppslutning om den idé at man for ettertiden som
hovedregel bør råde klientene til å stille som betingelse for å la seg avhøre av politiet at
hele avhøret tas opp på lydbånd”.

Bruk av lydopptak var på dette tidspunktet tatt i bruk i enkelte andre land, og ble ansett som et aktuelt
tiltak for å heve kvaliteten på beviser rundt politiavhør, der man tradisjonelt har vært henvist til
politietterforskerens rapport som et eventuelt supplement til muntlig forklaring for dømmende rett.

Bruk av lydopptak ble også anbefalt av ` The European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment` (CPT) etter komiteens første besøk i Norge (1993).
Videre ble spørsmålet om lydopptak av politiavhør aktualisert etter evaluering av saker der tidligere
domfelte personer ble frifunnet etter gjenopptakelse av straffesaken.

Politirapportene utgjør som regel fundamentet for påtalemyndighetens avgjørelse av spørsmål om
tiltale i saken. Rapportene formuleres imidlertid under påvirkning av en rekke faktorer; blant annet
den avhørtes ønske og evne til å belyse saken, polititjenestemannens subjektive oppfating av hva som
er viktig å skrive ned og polititjenestemannens evne til å gjengi den avhørtes forklaring.

Den skriftlige rapporten inneholder ikke all informasjon omkring avhøret. Lydopptak vil kunne løse
situasjoner der det senere oppstår strid om innholdet eller rekkevidden av uttalelser gitt til politiet
under avhør

I tillegg til å høste konkrete erfaringer med bruk av lydopptak, skulle prøveprosjektet også vurdere
teknisk utstyr, behovet for opplæring og rutiner, nytteeffekter og ressursbehovet ved bruk av
lydopptak.

Justisdepartementet gav i samråd med Riksadvokaten foreløpige regler for bruk av lydopptak under
prøveprosjektet.

(Parallelt ble det gjennomført et prosjekt for lydopptak av forhandlingene ved noen domstoler – `Lyd
på lager`, evalueringsrapport 01.08.01. Prosjektene har imidlertid vært avviklet uavhengig av
hverandre.)
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3. Gjennomføringen av prosjektet - erfaringer

En felles styringsgruppe ble satt sammen med representanter fra Justisdepartementet,
Riksadvokatembetet, Politihøgskolen, Politiets datatjeneste samt medlemmer utpekt av Politiets
fellesforbund, Politiembetsmennenes landsforbund og Norges lensmannslag. Avdelingsdirektør
Magnar Aukrust har ledet styringsgruppen

Innledningsvis ble Nordmøre politidistrikt, Oslo politidistrikts narkotikaseksjon og Økokrim bedt
om å prøve ulike former for opptaksutstyr til bruk under politiavhør. Etter 130 gjennomførte
politiavhør med lydopptak ble prosjektets første evaluering presentert. I tråd med de positive
signalene fra politiet og evalueringsrapportens konklusjon, bestemte Justisdepartementet at
prosjektet skulle utvides.

I perioden 2000 – 2001 ble det gjennomført endringer i organiseringen. Prosjektet ble utvidet til å
omfatte Kripos samt det pågående prosjektet for bruk av videoopptak ved Vold, ran- og
sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt.  I tillegg til utprøving av ulike former for opptaksutstyr har
KRIPOS og Oslo også satt fokus på opplæring og metodeutvikling. I forbindelse med utvidelsen ble
politispesialist Asbjørn Rachlew trukket inn som prosjektkoordinator. I 2001 ble Politidirektoratet
trukket inn i administrasjonen av prosjektet.

Omfang
•  I prosjektperioden (mai 1998 til mars 2002) gjennomførte prosjektets deltagere til sammen 598

avhør eller forsøk på avhør med lyd- eller videoopptak.  Av disse hadde 419 (69 %) status som
mistenkt eller siktet, mens 169 (27%) var vitner og 24 (ca. 4 %) hadde status som fornærmet.

•  Til sammen nektet 21 personer (3,5 %) å la seg avhøre dersom lyd- eller videoopptak ble
benyttet. Majoriteten (19) av de som nektet hadde status som mistenkt eller siktet. Prosjektet har
ikke undersøkt hvor mange som benyttet seg av sin rett til ikke å forklare seg for politiet
generelt.

•  Til sammen er seks (6) avhør, eller sekvenser av avhør, avspilt i domstolene under
prosjektperioden. Den lave avspillingsfrekvensen er helt i tråd med internasjonale erfaringer.
Når det finnes opptak, er det få av de tiltalte som ønsker avspilling under hovedforhandling.

•  Av i alt 577 gjennomførte avhør, hvorav majoriteten (86 %) er gjennomført i saker etterforsket
av Kripos, Økokrim eller spesialseksjonene i Oslo, er det ikke innrapportert et eneste tilfelle
hvor vitner eller siktede har gått fra sin politiforklaring når denne er tatt opp på lyd- eller video.

Avhørsmetodikk, opplæring og tidsforbruk

•  Av alle gjennomførte lyd- og videoavhør (577), ble 302 (52,3 %) gjennomført på den
tradisjonelle måten med rapportskriving underveis. I 256 avhør (44,4 %) gjennomførte
etterforskerne avhøret uten å skrive, for så (med støtte i lyd- og videoopptaket) å skrive et
resymé i ettertid.  I 18 avhør (3,1 %) utsatte etterforskeren skrivingen til etter avhøret, for så å
skrive ut hele avhøret, ord for ord, i dialog. Kun i ett avhør (0,2 %) ble diktat til lydopptak
foretrukket.
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•  Å utsette rapportskrivingen styrker kommunikasjonen og avhørerens mulighet til å fokusere på
selve `avhøret`, altså innformasjonsinnsamlingen. Når avhørerne utsetter rapportskrivingen
reduseres lengden på selve avhøret med over 50 prosent og `lange` avhør (over 10 timer)
elimineres.

•  I henhold til regelverk og gjeldende praksis må avhøreren imidlertid skrive ut et detaljert resymé
etter avhøret. Målt opp i mot et tradisjonelt avhør hvor politirapporten skrives underveis, øker
avhørerens totale tidsforbruk med 50 prosent når detaljerte resymé skrives ut i ettertid.

•  Dersom hele avhøret skrives ut ord for ord, øker tidsforbruket kraftig. For eksempel; for hver
time Økokrim avhører uten å protokollere bruker de i overkant av to timer på å skrive ut et
resymè og over syv timer på skrive ut ord for ord.

•  Evalueringsrapporten inneholder flere konkrete forslag til regel- og rutineendringer med hensyn
til rapportskriving og tidsforbruk. I England skriver sivilt ansatte rapportene med støtte i
lydopptaket. De skriver rasker og frigjør samtidig etterforskningskapasitet. Styringsgruppen har
anbefalt at ordningen utprøves i Norge.

•  De tjenestemennene som mottokk opplæring i generell avhørsteknikk var langt mer tilbøyelige
til å endre metodikk enn de som ikke mottok slik opplæring.  Etter opplæring endret
tjenestemennene metodikk ved å utsette rapportskrivingen til etter avhøret. Den muligheten ble
ikke utnyttet i samme grad av tjenestemennene som ikke mottok opplæring.

Aktørenes erfaringer

•  De 85 tjenestemennene som deltok i prosjektet er `positivt` eller `svært positivt` innstilt til lyd-
og videoavhør.

•  Med unntak av ”barnesykdommer” med det tekniske opptaksutstyret, ble det kun innrapportert
seks negative kommentarer fra politiet. Alle omhandlet tiden det tar å protokollere avhøret i
etterkant.

•  Prosjektet viser at det er svært ulik praksis med hensyn til tilstedeværelse av forsvarer under
norske politiavhør. Ved Økokrim avhøres syv av ti mistenkte med forsvarer til stede. Ved
Nordmøre og Romsdal var det kun unntaksvis (6,6 %) at forsvarer var tilstede.

•  Samlet viser tilbakemeldingene at det er svært få advokater som motsetter seg lyd- eller
videoavhør.

•  Øvrige aktører (påtalemyndighet, dommere, sakkyndige, forskere) er positivt innstilt til en
videreføring av lydopptak av politiavhør.

•  Lydopptaksprosjektet har avdekket alvorlige problemer knyttet til tolking av politiavhør. Lyd-
og videoopptak fremstår som en rettsikkerhetsgaranti i saker hvor politiet må innhente
opplysninger fra personer som har behov for tolk.
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4. Status og utviklingspotensial

Med unntak av Nordmøre og Romsdal politidistrikt, har lydopptak fått ”fotfeste” i samtlige
prøveområder. Flere politiinstitusjoner utenfor prøveprosjektet har signalisert at de ønsker å utnytte
den nye teknologien, men har ikke etablert faste rutiner for bruken. De mangler dessuten utstyr.

Bruk av videoopptak har stått sentralt i opplæringsprogrammet (K.R.E.A.T.I.V.) ved Vold, ran- og
sedelighetsseksjonen i Oslo. Deltagerne i prøveprosjektet har innrapportert svært gode erfaringer ved
bruk av videoopptak. Bruk av video stiller særskilte krav til avhørsomgivelser (avhørsrom), og bør
med bakgrunn i de erfaringer man hittil har, benyttes i saker der visuelle elementer i
avhørssituasjonen kan få betydning som bevis. For eksempel i alvorlige voldssaker hvor den avhørte
forklarer og beskriver voldshandlinger, nødvergesituasjoner osv.

Med ytterligere utvikling og utplassering av digital teknologi i norsk politi vil også mulighetene for
bruk av lydopptak kunne gjennomføres uten store utgifter til ekstra utstyr. Det er viktig at regelverket
og avhørsmetode gjøres teknologiuavhengig.

Muligheten for å lagre, kopiere og distribuere avhør på digitale media vil i fremtiden kunne redusere
utgifter til utskrifter, papirkopiering og forsendelse og lagring av papirkopier.

Bruken av lydopptak vil i tiden som kommer befinne seg i skjæringspunktet mellom gammelt og nytt,
gjennom de muligheter som ny teknologi skaper, med tilhørende behov for å håndtere metodeutvikling
og opplæring. Dette gjør det nødvendig med et løpende samspill mellom viktige aktører som
Riksadvokaten, Politihøgskolen, Politidirektoratet og Politiets datatjeneste.

Det foreslås derfor også vurdert nedsatt et særskilt råd som skal følge utviklingen og komme med
anbefalinger ved viktige veivalg. Et slikt råd må også kunne få som mandat å foreslå etablering av
enkeltprosjekter for videreutvikling av lyd- og videoopptak som metode.

4. Hovedkonklusjoner

Prøveprosjektet har etter styringsgruppens syn bekreftet nytteverdien av lydopptak ved politiavhør.
Denne effekten kan imidlertid ikke leses ut av antall ganger lydopptak ble benyttet som bevis i
retten. Det synes klart at når det foreligger lydopptak – som kan kontrolleres av aktørene – er dette i
seg selv tilstrekkelig til å avverge at avhørets innhold og gjennomføring blir et (unødig) bevistema
under hovedforhandling.

Aksept for bruk av lydopptak påvirkes av kunnskap og mulighet for å benytte opptakene hos de
enkelte aktører innen straffesakskjeden. Det er således av avgjørende betydning at lyd- og
videoopptaket er i et format som enkelt kan avspilles av alle aktører.  CD-rom for lyd- og DVD for
bilde fremstår i dag som de best egnede produktene som med marginale investeringer vil kunne
avspilles med standard pc-utstyr. Dette forutsetter at særskilte programlisenser knyttes kun til
opptak/produksjonsutstyr og ikke til avspilling.

Innføring av lyd- og videoopptak ved avhør vil nødvendigvis medføre nye utgifter. Kostnaden vil
være avhengig av i hvilket omfang opptak benyttes, og i hvilken grad regler og rutiner kan tilpasses
nye metoder, ikke minst med henblikk på utskrift av opptakene.
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Dialogutskrift, det vil si rapporter hvor ord for ord skrives ned, er svært tidkrevende. Dette gjelder
både for den som skriver og for dem som senere leser politirapportene. Metoden bør som hovedregel
ikke benyttes.

Dersom en ønsker å utnytte mulighetene opptak gir med hensyn til kommunikasjon og metodikk ved
å utsette skrivingen til etter avhøret, må en søke løsninger innenfor sammendrag-/resymé-varianten.
Ved bruk av en slik metodikk bør man vurdere å endre påtaleinstruksens § 8-10 og 8-13, jfr.
straffeprosesslovens paragraf 230, 4. ledd vedrørende gjennomlesning og vedtagelse.

I England benyttes spesialtrenet sivilt ansatt personell til å skrive resymé av politiavhør med så gode
erfaringer at ordningen er blitt permanent. Ordningen har vist seg å være resursbesparende og frigjør
dessuten politiutdannet personell.  Metoden bør også prøves i Norge, i første omgang som et
prøveprosjekt.

Behovet for opplæring i avhørsmetodikk fremstår uansett som viktig.  Prosjektet har vist at bruk av
lydopptak vil kunne påvirke selve avhørsmetoden, og derigjennom skape grunnlag for en betydelig
heving av kvaliteten på avhørene, både som bevis og med hensyn til de etiske krav til gjennomføring
av avhørene.

Politihøgskolen har etter hvert kommet i gang med opplæring i avhørsteknikk. Bruk av lyd- og
videoopptak bør gis en fast forankring i undervisningen, også for allerede uteksaminerte
tjenestemenn i form av etterutdanning.
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1. INNLEDNING

I internasjonale studier og interne undersøkelser er politiavhøret anerkjent som politi-
etterforskerens viktigste arbeidsredskap (Bull og Milne 1999). Til tross for politiavhørets
posisjon i etterforskningen av kriminalsaker, har ikke naturlige elementer som utdannelse eller
metodeutvikling vært viet særlig oppmerksomhet innad i norsk politi, eller norsk justisvesen for
øvrig (Rachlew 1999). I norske medier derimot, er politiets avhørsmetoder behørig omtalt.
Normalt sett reflekterer medias interesse demokratiske samfunnsinteresser, blant annet som et
fritt og uavhengig kontrollorgan overfor utøvende myndigheter.

For samfunnet er det av avgjørende betydning å kunne stole på at den informasjonen politiet
innhenter og senere presenterer for domstolene, er samlet inn på en pålitelig og generelt sett
uklanderlig måte.

Denne evalueringsrapporten skal i første rekke evaluere hvorledes politiet opplever bruken av
video- og lydopptak av sine avhør. Ulike former for opptaksutstyr og tekniske løsninger vil bli
drøftet. Innføring av slikt utstyr får imidlertid også konsekvenser for hvilken avhørsmetodikk
politiet anvender. Derfor vil også dette temaet bli drøftet inngående i rapporten.

I evalueringsrapportens innledende kapittel refereres internasjonale studier omhandlende
politiavhøret generelt. Særlig refereres det til studier som er rettet særskilt inn mot hvilke
konsekvenser lyd- og videoopptak har fått for sentrale spørsmål som: rettssikkerhet, effektivitet,
kvalitetssikring, opplæring og anvendt metodikk. Publiserte juridiske og politioperative
betraktninger og artikler trekkes også frem. Hensikten med introduksjonen er i første rekke å
beskrive gjeldende praksis i Norge i lys av den internasjonale utviklingen av faget.

Metode- og resultatkapitlene refererer seg imidlertid i all vesentlighet til aktiviteten i det
nasjonaleLydopptaksprosjektetfra 1998 til 2002. Når politiet velger å ta opp avhøret med lyd
eller video involveres også straffesakskjedens øvrige aktører. Av den grunn ble deltagerne også
anmodet om å innrapportere erfaringer fra møter med påtalemyndigheten, forsvarere og
domstolene. I rapportens avsluttende del evalueres erfaringene. Styringsgruppens anbefalinger
foreligger i eget dokument.∗0

Under prosjektperioden har flere jurister og forskere uttalt seg om politiets anvendelse av lyd-
og videoopptak under avhør. For å belyse temaet så vidt som mulig, vil rapporten forsøke å
belyse alle momenter som berøres når politiet velger, eller ikke velger å ta opp alt som foregå r i
et politiavhør.

∗0 Sammendraget er skrevet av styringsgruppens medlemmer.
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1.1    AVHØRSMETODIKK

1.1.1.  Historikk
I europeisk sammenheng er det England som i størst grad har dokumentert politiets anvendelse
av ulike avhørsmetoder.  I Storbritannia har politiavhøret vært gjenstand for forskning i over 20
år, med relativt høy intensitet fra begynnelsen av 90-tallet (Milne og Bull 1999).

I 1984 ble ”The Police and Criminal Evidence Act” introdusert i England og Wales. De nye
reglene medførte blant annet obligatoriske opptak av alle politiavhør av mistenkt / siktede
personer. Erfaringen fra England vil bli drøftet senere i denne evalueringen. Innledningsvis
påpekes det imidlertid at opptakene av politiavhørene for første gang gjorde det praktisk mulig å
evaluere metodikken de britiske etterforskerne benyttet under sine politiavhør.

Resultatene i de første vitenskaplige studiene basert på reelle politiavhør var nedslående
(Baldwin 1992). Undersøkelsene identifiserte en praksis som brøt med etiske og psykologiske
prinsipper. Forskerne hevdet at avhørsmetodene som ble benyttet truet påliteligheten av de bevis
politiet samlet inn fra vitner og mistenkte (Gudjonsson 1992).

Som en direkte følge av de statlige finansierte studiene, initierte britiske myndigheter et
samarbeid mellom politi og universitetsmiljø. Samarbeidet resulterte i utvikling av ny
avhørsmetodikk, og i 1993 ble det første nasjonale avhørskurset (P.E.A.C.E.) gjennomført i
England.

I tillegg til at samtlige avhør av mistenkte tas opp på bånd, krever det engelske rettssystemet i
dag at etterforskere som tar avhør i alvorlige kriminalsaker innehar formalkompetanse i faget
avhørsteknikk (ACPO 1999).

Selv om det britiske forskningsmiljøet fremdeles mener at engelsk politi fortsatt mangler
forståelse for de psykologiske prosessene som utspiller seg i politiavhøret (Milne og Clarke
2001), er forskerne ubetinget positive til innføringen av de obligatoriske lydbåndopptakene.
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Britiske forskere har også undersøkt om innføringen av obligatoriske opptak av politiavhørene
har hatt noen effekt på antall tilståelser. I sin doktorgradavhandling sammenholdt Alison (1998)
flere vitenskaplige studier. Han konkluderte med at opptak av politiavhøravhør ikke har noen
signifikant påvirkning på antall tilståelser (i den ene eller andre retning). Funnet er
sammenfallende med professor Gisli Gudjonssons forskning av fenomenet ”tilståelser”.
(Gudjonsson 1992). Gudjonsson påpeker for øvrig at den eneste variabel av betyding om siktede
vil tilstå eller ei, er mengden av bevis politiet besitter i den enkelte sak.

I Norge er det ikke publisert et eneste studie som tar sikte på å belyse hvilke  avhørsteknikker
norske politietterforskere benytter i sin daglige kontakt med publikum.1 I sin masteroppgave fra
Universitetet i Liverpool (Rachlew 1999) analyserte Rachlew alt tilgjengelig skriftlig materiale
omhandlende avhørsmetodikk i Norge. Videre gjennomførte han en relativt omfattende
spørreundersøkelse der 40 etterforskere og etterforskningsledere ved Vold- ran- og
sedelighetsseksjonen i Oslo ble bedt om å beskrive sine avhørsmetoder.

I likhet med studier fra England, (Baldwin 1992), konkluderte Rachlew med at norske
etterforskere hadde liten eller ingen formalkompetanse innenfor faget ”avhørsteknikk”. Videre,
som en direkte konsekvens, at norske politiavhør er preget av individuelle teknikker hvor
enkelte etterforskere implementerer elementer av manipulasjon i et forsøk på å ”motivere”
siktede til å tilstå. Disse teknikkene er inspirert av det samme grunnsynet som preger
amerikansk avhørslitteratur (Inbau, Reid og Bukley 1986) hvor alle ”lovlige” midler settes inn
for å overtale eller motivere mistenkte til å tilstå.

Til tross for at både amerikansk og norske skriv synes å mangle det grunnleggende syn at den
mistenkte (siktede) ikke nødvendigvis er gjerningsmannen politiet leter etter, presiseres det at
teknikkene som anbefales skilles på et vesentlig punkt. I motsetning til amerikansk litteratur,
påpekes det i norske skriv (skrevet av erfarne tjenestemenn) at løgn ikke er en akseptabel
teknikk i norske politiavhør.

                                                  
1           Når det i denne rapporten refereres til `vitnet` inkluderes også øvrige juridiske betegnelser av straffesakens impliserte parter. Altså,
 

”Fornærmede” Den som har vært utsatt for en straffbar handling.
”Mistenkte” Den som politiet mistenker i sakens anledning.
”Siktede” I tillegg til at han/hun er mistenkt, har politiet foretatt et etterforskningsskritt mot ham/henne

       og/eller at påtalemyndigheten formelt har siktet vedkommende.
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Utklippet ovenfor synes allikevel å stå i sterk kontrast til hva de Europeiske
menneskerettighetene trekker opp som generelle krav til gode politiavhør av mistenkte personer
(CPT 2002)

I paragraf 34 presiseres det blant annet:

”…First and foremost, the precise aim of such questioning must be made crystal clear:
that aim should be to obtain accurate and reliable information in order to discover the
truth about matters under investigation, not to obtain a confession from someone
already presumed, in the eyes of the interviewing officers, to be guilty….”

Tidligere norsk produsert materiale refererer seg i all vesentlig grad til erfaringsbasert kunnskap.
I motsetning til britisk litteratur, mangler den således det åpne og trygge fundamentet som en
mer vitenskaplig tilnærming representerer.

1.1.2. Det tradisjonelle avhøret
Norske politietterforskere produserer sine rapporter underveis i avhøret. En eventuell innføring
av lyd og videoopptak vil få en rekke innvirkninger. For å kunne vurdere verdien av disse, må
dagens ordning (metodikk) analyseres nærmere. Det tradisjonelle avhøret har flere, potensielle
svakheter.

Hva vet vi egentlig om det som foregår i et politiavhør? Lesere av denne evalueringsrapporten
har muligens en viss formening. I norsk politi er det imidlertid tradisjon for å administrere og
gjennomføre avhørene på eget kontor, alene.2

Under avhøret skriver politietterforskeren et sammendrag av det som fremkommer av
opplysninger i de ulike politiforklaringene i straffesaken. Før tjenestemannen leverer det
skriftlige produktet (politirapporten) til sin nærmeste overordnede, vil den avhørte normalt ha
lest gjennom sammendraget, kommentert rapporten og vedtatt den som sin politiforklaring i
sakens anledning.

Rapportenes innhold varierer.  Fra korte resymé om perifere observasjoner, til detaljerte
beskrivelser av straffbare handlinger. Det skriftlige produkt (rapporten) formuleres under
påvirkning av en rekke faktorer. For eksempel straffesakens alvorlighetsgrad, vitnenes ønske og
evne til å belyse saken, polititjenestemannens subjektive oppfating av hva som er viktig å skrive
ned og polititjenestemannens evne til å gjengi den avhørtes forklaring.  Det skriftlige produktet
utgjør som regel fundamentet for påtalemyndighetens avgjørelse av spørsmål om tiltale i saken.

Rapportene, eller politiforklaringene, inneholder ofte mye informasjon om hva som kom fram
av opplysninger under avhørene. Det skriftlige produktet forteller imidlertid ikke spesielt mye
om hvorledes informasjonen kom fram.

                                                  
2 Nordmøre politidistrikt (som i dette prøveprosjektet representerer politidistriktene i Norge) gjennomførte  60 politiavhør av

mistenkt / siktede personer med lydopptak under prøveperioden.  94 prosent av avhørene ble gjennomført uten forsvarer tilstede.
Tallene for de øvrige prøveprosjektene refereres i resultatkapittelet.
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I den Norske Offentlige Utredningen vedrørende ny påtaleinstruks (NOU 1984:27) påpekte
utvalget i sin rapport blant annet at: ”..det ikke har vært uvanlig at det under hovedforhandlinger
blir reist tvil om politiets avhør har vært gjennomført på en betryggende måte”.

Utvalget vurderte flere tiltak for å oppnå en større garanti for tryggere politiavhør.  Det ble
særlig fokusert på forsvarerens adgang til å være tilstede under avhøret. Utvalget presiserte
imidlertid også at bruk av lydopptak under avhøret ville representere et tiltak; ”som i særlig
grad vil kunne gi mulighet til en rekonstruksjon av det som skjedde under et politisavhør og
dermed øke troverdigheten av avhøret”

Utvalget henviste til Straffeprosesslovkomiteens innstilling av 1969, side 120 til 127, og foreslo
at regler om opptak av politiavhør burde tas inn i påtaleinstruksen. Forslaget inkluderte
imidlertid ikke noe påbud om bruk av lydopptak. Utvalget anførte i den anledning at;

” Det er nødvendig å få mer erfaring før reglene i tilfelle blir utbygget i en slik retning”.

Mot slutten av 90-tallet er politiets avhørsmetoder blitt kritisert fra flere hold. Ikke sjelden
opplevde politiet beskyldninger om press, løgn, manipulasjon, ulovlige løfter og mer generelle,
uheldige mellommenneskelige holdninger. Beskyldningene fremsettes som regel under
hovedforhandlingene i retten og følges sjeldent opp på annen måte. I enkelte saker har imidlertid
dommere og sakkyndig vitner fra det europeiske forskningsmiljø funnet hold i beskyldningene,
og kritisert norske politietterforskeres avhørsmetoder.

Uten å kunne referere til noen form for utdannelse∗ 3 eller formalisert metodikk innenfor faget
”avhørsteknikk”, fremstår norske etterforskere som sårbare når deres arbeide evalueres og
etterprøves i hovedforhandlinger.  Uten mulighet til å rekonstruere hvorledes avhøret faktisk ble
gjennomført, forsterkes denne sårbarheten. Det er således ingen lett oppgave for den enkelte
etterforsker å overbevise dommer eller jury om at både tiltalte, advokatene, tabloid pressen og
ekspertvitnet tar feil når de hevder at avhørene ikke ble gjennomført i henhold til gjeldende
lovverk, eller oppfyller de krav det opplyste samfunn setter til mellommenneskelig etikk og
dokumentasjon.

                                                  
∗ 3    I en spørreundersøkelse ble polititjenestemenn som deltok i prøveprosjektet spurt om opplæring innenfor  faget ”avhørsteknikk” .
     Svarene underbygger funnene Rachlew (1999) gjorde i sin masteroppgave. Majoriteten av etterforskerne har mottatt lite, eller
      ingen opplæring i faget.
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I forbindelse med sitt lederverv i den offentlige utredningen vedrørende Rettsmedisinsk
sakkyndighet i straffesaker∗4 , gav professor Torleiv Rognum et intervju i Aftenposen hvor han
påpekte en treffende parallell;

”- Autoriteten som den hvite legefrakken ga, er redusert. Det stilles i dag større krav
til sakkyndighet og begrunnelse nå enn før”.

Det er liten tvil om at ”politiuniformen” og ”legefrakken” står ovenfor tilsvarende utfordringer
med hensyn til samfunnets krav til utdanning, metodeutvikling og dokumentasjon.

De siste 20 årene har politiet gjennomgått en betydelig utvikling med hensyn til sine tekniske
etterforskningsmetoder. Ny teknologi har gitt nye muligheter, både innenfor biologiske og
elektroniske analyser.  Med unntak av endringene i straffeprosessloven på 80-tallet vedrørende
forsvarerens rolle i politiavhøret, har metodikken og teknikkene liten eller ingen dokumentert
utvikling å vise til (Rachlew 1999).

1.1.2.1   Kognitivt krevende
Å lede et politiavhør er i seg selv en relativt krevende oppgave (Köhnken 1995). I sær dersom
avhøreren tilstreber et godt avhør med fokus på innformasjonsinnsamlende elementer som
struktur, plan, vitnepsykologi, aktiv lytting, taktikk osv.

For å illustrere politietterforskerens arbeidsoppgaver i tradisjonelle avhør, kan det være
interessant å belyse utfordringene avhøreren står ovenfor ved å sammenligne etterforskerens
jobb med andre profesjoner, for eksempel en journalist, en statsadvokat eller en psykiater.
Innenfor sine respektive fagfelt søker også de informasjon gjennom intervju, eksaminasjoner og
samtaler. De fleste vil nok på det sterkeste motsette seg et eventuelt pålegg om å skrive ut sin
endelige artikkel eller rapport før møtet med intervjuobjektet avsluttes.

De ville nok ha klart det, slik polititjenestemenn har klart det gjennom alle år. Intervjuet, eller
krysseksaminasjonen ville imidlertid tatt svært mye lenger tid enn hva tifelle er i dag. Videre, og
mer bekymringsfullt, journalisten, legen eller statsadvokaten ville måtte rette sin fokus vekk fra
sitt egentlige oppdrag, nemlig å bringe frem nøyaktig og pålitelig informasjon.

Representanter fra de respektive profesjonene vil nok si seg enige i at gode intervju,
konsultasjoner og krysseksaminasjoner krever 100 prosents oppmerksomhet. Mennesket er
tildelt et gitt sett med kognitive resurser. Å skrive et godt referat, uten for mange skrivefeil, med
god setningsoppbygging, i riktig kronologi legger beslag på en betydelig del av
oppmerksomheten, og vil følgelig gå ut over intervjuerens evne til å tenke taktisk, fange opp
selvmotsigelser, formulere gode spørsmål osv.

                                                  
∗4    Norges offentlige utredninger. NOU 2001:12. Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.
          http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012001-220012/index-dok000-b-n-a.html
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Foto: K.R.E.A.T.I.V.   II

1.1.2.2   Kommunikasjon
I 1994 presenterte Professor Ray Bull (Bull m.fl 1994) sitt innspill til engelske
politimyndigheter vedrørende ”avansert avhørsopplæring”. Flere politidistrikt hadde på dette
tidspunktet allerede gitt sine etterforskere et grunnkurs i avhørsteknikk. Nå ville politidistriktene
videreutdanne enkelte tjenestemenn som skulle benyttes som avhørere i alvorlige saker.

I sin innledning påpekte professoren at dersom politiet ønsket å spesialisere sine avhørere, måtte
tjenestemennene først skaffe seg en dypere forståelse av ”livets mest komplekse hendelse”,
nemlig møtet mellom to mennesker.

En intervjuer eller avhører som ikke er i stand til å gjenkjenne de mest sentrale barrierer for
kommunikasjon, vil trolig aldri oppnå spesielt gode resultater som innformasjonsinnsamler.
Aktiv lytting er et av de mest sentrale elementene innenfor fagområdet kommunikasjon (Hargie
1997).

Selv om polititjenestemenn har utviklet teknikker der de vekselvis eksaminerer, lytter og
skriver, er det innlysende at tjenestemannens fokusering på det skriftlige produkt ikke akkurat
stimulerer aktiv lytting. Den tradisjonelle metoden representer
således et hinder for optimal kommunikasjon med vitnet.

Samtalen blir oppstykket og faren for å måtte avbryte,
eller be vitnet gjenta seg selv er overhengende. Avbrytelser
og gjentagelser er begge elementer som representerer barrierer
for god kommunikasjon.

Rent fysisk stimulerer heller ikke denne metoden til
kommunikasjon. Slik situasjonen er i dag, sitter avhøreren som
regel på sin kontorstol, bak et skrivebord med Pc-en foran seg og skriver.

Forskere innenfor mellommenneskelig kommunikasjon har
for lengst dokumentert at sjefer og andre i tilsvarende
maktposisjoner har lite å tjene på å plassere seg på den høye
stol med flott skrivebord mellom seg selv og
samtalepartneren. I alle fall dersom målet med samtalen er
noe annet enn et forsøk på å stadfeste sin posisjon.

Bildene, som er hentet fra Oslo politidistrikts avhørskurs
K.R.E.A.T.I.V.∗5 , illustrerer hvorledes mange norske
etterforskere har organisert seg under avhør. Etterforskerne

gjennomfører sine avhør på eget kontor som i første rekke er designet som praktiske kontorer,
med individuell dekorasjon. Når politiforklaringene skal skrives ned underveis på den
tradisjonelle måten forblir etterforskerens fysiske plassering foran PC-skjermen, bak et
skrivebord.

Forskere har dokumentert det mennesker alltid har følt, nemlig at mennesker kommuniserer best
når deres fysiske plassering i forhold til hverandre er lik (Bull m.fl. 1994).

                                                  
∗5  K.R.E.A.T.I.V. er et utdanningsprogram i avhørsteknikk utviklet i Oslo Politidistrikt. Programmet er nå adoptert av Politihøgskolen

og utgjør det første nasjonale avhørskurset i Norge.

Foto: KR.E.A.T.I.V    I
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1.1.2.3    Tidskrevende
Påtaleinnstruksen trekker ikke opp noen maksimumsgrense for hvor lenge et avhør kan vare.
Instruksens paragraf 8-2, 6. ledd, presiserer imidlertid at avhørene ikke må ta sikte på å trette ut
avhørte.

I Rachlews masteroppgave (1999) ble samtlige etterforskere ved Vold-ran og
sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt spurt hvor lang tid de bruker på å gjennomføre sine
avhør. Undersøkelsen ble gjennomført før videoopptak ble tatt i bruk, og referer seg således til
tidsforbruk under tradisjonelle avhør.

Etterforskerne ved Voldsavsnittet opplyste at et gjennomsnittlig avhør av siktede varte i 5 timer.
Den gjennomsnittlige etterforskeren rapporterte at det lengste avhøret han/hun har gjennomført
varte i ca. 10 timer. Flere etterforskere opplyste at de har sittet i avhør i over 13 timer.

Mye av tiden i det tradisjonelle avhøret går med til å skrive. Når den avhørte signerer rapporten
blir rapporten et offisielt dokument som ofte leses av etterforskningsledere, påtalemyndighet,
advokater og dommere. Dette vet polititjenestemennene. Mange har nok et sterk ønske å fremstå
som dyktige i sin jobb. På lik linje med de aller fleste som skriver, vet etterforskeren at språket
ofte blir bedre når en får lest gjennom, analysert og redigert sine egne formuleringer.  At mange
avhør blir lange behøver naturligvis ikke bety at etterforskeren tar sikte på å trette ut den
avhørte.

Voldsavsnittet i Oslo bruker gjennomsnittlig mindre tid til å avhøre vitner (3 timer). Men, også
vitner som blir bedt om å møte hos politiet fordi de har sett, eller på annen måte fått
opplysninger som politiet trenger, blir sittende å vente på at politiet nedtegner deres forklaring.
Barnevakt og sjefer må vente.

Under prosjektperioden har deltagerne innrapportert lyd- og videoavhørenes lengde. Resultatene
vil bli drøftet i evalueringens avsluttende del.

1.1.2.4    Begrensede kontrollmuligheter

Det tradisjonelle avhøret med protokollering underveis gir domstolene begrensede muligheter til
å rekonstruere hvordan avhøret faktisk ble gjennomført.

Det siste ti-året har det norske strafferettssystemet måttet tåle flere saker der enkeltpersoner har
fått sine saker gjenopptatt med påfølgende frifinnelser. Noen etter lange fengselsopphold.  I
tillegg til de individuelle belastningene, har sakene satt samfunnets tillit til politi og rettsvesen
på prøve.
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I flere av de mest omtalte gjenopptagelses sakene har arbeidet med å rekonstruere hvorledes
avhørene faktisk ble gjennomført, påført strafferettssystemet belastende og kostbare prosesser.

Avisutklippet nedenfor illustrerer sårbarheten ved det tradisjonelle avhøret.

Situasjonen som er referert i avisutklippet er ikke unik for gjenopptagelses saker. Under
rettsforhandlingene i den såkalte ”Karmøy saken” fra 1996 ble domstolene nødt til å legge ned
betydelige ressurser i et forsøk på å skaffe seg oversikt over hvorledes avhørene av tiltalte
faktisk ble gjennomført.

- 9 -



Lydopptak av politiavhør representerer selvsagt ingen garanti mot falske tilståelser. Politiets
etterfølgende kontroll av siktedes forklaring vil alltid representere et av de viktigste
etterforskningsskritt, også når det foreligger en tilståelse. Lydopptak representerer imidlertid et
vesentlig bidrag i arbeidet med å dokumentere om etterforsker, bevisst eller ubevisst, gjennom
avhøret har formidlet opplysninger som politiet kontinuerlig må tilstrebe at ingen andre enn
gjerningsmannen og politiet innehar kunnskaper om.

1.1.2.5     Vanskelig å kvalitetssikre
Det tradisjonelle avhøret gir etterforskningslederen få muligheter til å kvalitetssikre selve
avhøret. Avhøret foregår bak ”lukkede dører”. Som tidligere presisert er lederen nødt til å nøye
seg med det skriftlige produktet.

Med dagens praksis er det kun vitnet som kan gi avhøreren feedback vedrørende selve
gjennomføringen av avhøret.  En slik løsning kan selvsagt gi etterforskeren noe, men har sine
klare begrensninger. For det første er det ikke alltid passende å spørre. Videre vil nok de fleste
vitner føle seg ukomfortable med å påpeke eventuelle svakheter hos politimannen. Selv om
vitnets opplevelse av avhørssituasjonen er et sentralt moment i en kvalitetsvurdering av
politiavhør, vil nok de færreste vitner kunne tilføre avhøreren faglige innspill til de mer
psykologiske, juridiske og politioperative elementene avhøret består av.

Den profesjonelle etterforsker, som hele tiden har et ønske om å forbedre egne ferdigheter, har
med dagens ordning følgelig svært begrensede muligheter til å motta konstruktive
tilbakemeldinger fra andre. En slik situasjon gjør det vanskelig å utvikle seg som avhører.

1.2 LYDOPPTAK

Straffeprosesslovkomiteens innstilling i 1969 påpekte en rekke fordeler med opptak av
politiavhør og skapte grunnlaget for lovhjemmelen som i dag er trukket opp i Påtaleinstruksens
paragraf 8-13.

I de påfølgende 26 årene kan det synes som at utviklingen har stått nærmest stille.
Lovhjemmelen var på plass, uten at politiet utnyttet den i særlig grad.

1.2.1 Europeiske menneskerettigheter

Som det fremgår av paragraf 36 nedenfor, har The European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) et klart og utvetydig syn på
lyd- og videoopptak av politiavhør (CPT 2002).

“The electronic (i.e. audio and/or video) recording of police interviews represents an
important additional safeguard against the ill-treatment of detainees. The CPT is
pleased to note that the introduction of such systems is under consideration in an
increasing number of countries. Such a facility can provide a complete and authentic
record of the interview process, thereby greatly facilitating the investigation of any
allegations of ill-treatment. This is in the interest both of persons who have been ill-
treated by the police and of police officers confronted with unfounded allegations that
they have engaged in physical ill-treatment or psychological pressure. Electronic
recording of police interviews also reduces the opportunity for defendants to later
falsely deny that they have made certain admissions”.
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Etter sitt første besøk i Norge, (CPT 1993) skrev komiteen en rapport til norske myndigheter
hvor de blant annet påpekte at de under sitt besøk ikke hadde mottatt noen form for informasjon
om at norsk politi bedrev tortur eller annen form for fysikk misshandling (Paragraf 13, 1. ledd).

Komiteen var imidlertid ikke like tilfreds med Norges regler og rutiner med hensyn til
avhørssituasjonen av siktede personer. Særlig mottok komiteen beskyldninger om at norske
avhørere benyttet lemping og tilstramming av brev- og besøksforbud som et psykologisk
pressmiddel under avhør. En høyt rangert politimann bekreftet overfor komiteen at slike
pressmidler ble brukt under avhør (Paragraf 13.2. ledd).

Tilsvarende funn ble rapportert tilbake til norske myndigheter etter komiteens 2. og 3. besøk til
Norge (CPT 1997 og CPT 1999). Til tross for at CPT etter sitt første besøk i 1993 anbefalte
norske myndigheter å innføre obligatoriske opptak av politiavhør (CPT 1993, paragraf 40),
gjentok ulike organisasjoner, advokater og innsatte beskyldningene, både i 1997 og 1999. Det
ble hevdet at norsk politi fortsatt bruker varetektsrestriksjoner som pressmiddel for å få siktede
personer til å gi informasjon av verdi for politiets etterforskning. Også i 1999 bekreftet flere
polititjenestemenn at avhørsmetoden var kjent for dem (CPT 1999, paragraf 41, 2. ledd).

Dette prosjektet har ikke søkt etter årsakene til at norsk politi ikke har benyttet seg av
muligheten til å ta avhørene opp på bånd. I Rachlews masteroppgave (1999) fremgår det
imidlertid at den manglende utnyttelsen ikke skyldes motvilje fra politiets side. Snarere tvert i
mot. Samtlige respondenter svarte at de antok at opptak ville være til hjelp i deres arbeide. De få
som hadde prøvd det (6) svarte at de var ”fornøyd” (1) eller ”meget fornøyd” (5) med resultatet.

1.2.2   Forsvarernes initiativ
I 1995 tok Forsvarergruppen av 1977 initiativ og tilskrev Justisdepartementet. Advokatene
påpekte at bruk av lydbåndopptak under politiavhør burde innlemmes som en metode i norsk
politi. Forsvarerne skrev blant annet:

”Forsvarergruppen av 1977 drøftet nylig på et medlemsmøte de mange problemer som
reiser seg ved gjennomføring, nedtegning og senere bruk i retten av mistenktes og siktedes
forklaringer til politiet. Diskusjonen ga bl.a. som resultat at styret fikk i oppdrag å
utarbeide visse enkle retningslinjer for vår rådgivning til klientene med hensyn til hvordan
disse bør forholde seg i spørsmålet om å avgi forklaringer for politiet.

Det var sterk oppslutning om den idé at man for ettertiden som hovedregel bør råde
klientene til å stille som betingelse for å la seg avhøre av politiet at hele avhøret tas opp
på lydbånd”.

Departementet tok signalene på alvor, og i august 1997 iverksatte Justisdepartementet et
prøveprosjekt. Innledningsvis ble Nordmøre politidistrikt, Oslo politidistrikts narkotikaseksjon
og Økokrim bedt om å prøve ulike former for opptaksutstyr til bruk under politiavhør. Etter 130
gjennomførte politiavhør med båndopptak ble prosjektets første evaluering presentert (Evjemo
1999).∗6  I tråd med de positive signalene fra politiet og evalueringsrapportens konklusjon,
bestemte Justisdepartementet at prosjektet skulle utvides.

                                                  
∗6  Evjemo – 1999. ”LYDOPPTAKSPROSJEKTET – Evalueringsrapport for perioden 1. Juni 1998 til og med 30. Mai 1999”.

Rapporten ble skrevet som en midlertidig evaueringsrapport og vedlegges i sin helhet denne rapporten som vedlegg 1. Det
påpekes imidlertid at tall og annen dokumentasjon fra Evjemos rapport er flettet inn i den endelige evalueringsrapporten fra 2002.
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Fra og med april 2000 har også Vold- ran- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt og
Etterforskningsavdelingen ved KRIPOS deltatt i prosjektet. I tillegg til utprøving av ulike
former for opptaksutstyr har Oslo og KRIPOS, også satt fokus på opplæring og
metodeutvikling. Justisdepartementet ved Avdelingsdirektør Magnar Aukrust har ledet
styringsgruppen. Etter etableringen av Politidirektoratet har også POD vært representert i
styringsgruppen.

Som en følge av prosjektets omfang, nedsatte styringsgruppen tre arbeidsgrupper. Figur 1 gir en
oversikt over prosjektets organisering.

1.2.3    Gjeldende regelverk
Straffeprosesslovens paragraf 230, 4. ledd gir hjemmel for å vedta regler om opptak av
politiavhør ved bruk av ”Stenografi eller mekaniske midler”. Begrepet ”mekaniske midler” fra
straffeprosessen (1981) ble ved kgl. Res. 28. juni 1985 til ”Lydopptak” i påtaleinstruksen
paragraf 8-13.

Femten år senere ser Lydopptaksprosjektet det som en naturlig utvikling at ”mekaniske
midler” også inkluderer videoopptak. Opptak av lyd og bilde tjener prinsipielt det samme,
nemlig et autentisk opptak av politiavhøret.

I forbindelse med Lydopptaksprosjektet gav Justisdepartementet retningslinjer til de deltagende
avdelingene. Retningslinjene er vedlagt denne rapporten i vedlegg 2. For øvrig henviste
departementet til de reglene som er trukket opp i Påtaleinstruksens § 8-13 vedrørende bruk av
lydopptak ved avhøret.

STYRINGSGRUPPE
Ledes av justisdepartementet

ARBEIDSGRUPPE
- Teknisk utstyr

ARBEIDSGRUPPE
- Utdanning / opplæring

ARBEIDSGRUPPE
- Regler / rutiner

       ØKOKRIM

     Narkotikaseksjonen
Oslo Politidistrikt

   Nordmøre
Politidistrikt

     KRIPOS

Vold-ran-og sedelighet.
Oslo Politidistrikt

Med lokalprosjektene:

Figur 1 – Lydopptaksprosjektets organisering
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Justisdepartementet har under hele prosjektperioden oppfordret deltagerne til å vurdere
gjeldende regelverk, og eventuelt foreslå endringer. I rapportens avsluttende del vil regler og
rutiner vil bli drøftet i lys av deltagernes erfaringer.

I sin kommentarutgave presiserer Johs. Andenæs (Andenæs 2000) på side 372 at opptak av
politiavhør gir et helt annerledes levende og autentisk bilde av det som er foregått enn ved
tradisjonelle avhør med vanlig protokollering. Lovgiver har derfor funnet at adgangen til å bruke
lydopptaket ikke bør være bundet til de samme vilkår som opplesning at politirapport.
Adgangen er innlemmet i straffeprosesslovens § 300, siste ledd.

1.2.4 Video vs. Lyd
Professor John Baldwin, som på oppdrag fra Britiske myndigheter∗7

         eksaminerte 400 video- og 200 lydopptak av reelle politiavhør av    
mistenkte personer, brukte mye tid til å sammenligne de to
hjelpemidlene – lyd og bilde (Baldwin 1992).

Han konkluderte med at i 80 % av avhørene ville lydopptak gi
tilstrekkelig innsikt i hva som foregikk i avhørsrommet.

I de resterende 20  prosentene gav videoopptak enkelte fordeler. Baldwin
presiserte imidlertid at det i 20 avhør (5.8%) var av avgjørende viktighet at avhøret ble tatt opp
på video. I all hovedsak var dette avhør av personer mistenkt for alvorlige forbrytelser. ∗8

I sin analyse av nytteverdien av videoopptak undersøkte Baldwin også erfaringer fra andre land.
Etter å ha intervjuet tjenestemenn og jurister fra New Zealand, Australia, Hong Kong, Canada og
USA, oppsummerte Baldwin (s. 24):

“As far as the other five countries are concerned the most striking point to emerge from
observing the experiments and talking to participants is that video recording has been
viewed in all the jurisdictions in very positive terms. Even where problems have been
identified, these tend to have been seen as hitches or minor teething troubles which
should not be allowed to detract from the overwhelming success of the exercise”.

Foruten det rent åpenbare, nemlig at videoopptak vil medføre relativ høye investeringer, er det
to argumenter som trekkes fram som potensielle, negative konsekvenser.  Enkelte
polititjenestemenn har uttrykt skepsis i den tro at opptak vil medføre en reduksjon av antall
tilståelser under avhøret.

I boken ”The psychology of interrogations, confessions and testimony” refererer professor
Gudjonsson (1992) til et canadisk studie (Grant 1987). Det canadiske studie konkluderte med at
videoopptak representerer et positivt, rettssikkerhetsstimulerende tiltak. Et annet interessant
funn i det Canadiske studiet er at videoopptak ikke reduserte selvinnkriminerende uttalelser.
Også Baldwin (1992, s.26) konkluderer med at ingen studier har funnet hold i enkelte
skeptikeres antagelser, nemlig at opptak vil redusere antall tilståelser.

                                                  
∗7  Baldwins rapport er tilgjengelig på hjemmesidene til det engelske justisdepartementet, Home Office.

http://www.homeoffice.gov.uk/prgpubs/fprs1.pdf
∗8  Av de 600 avhørene Baldwin undersøkte var de fleste avhørt som mistenkt for tyveri, grove tyverier ved   innbrudd og

legemsfornærmelse. Undersøkelsesmateriale inneholdt også avhør av personer mistenkt for alvorligere forbrytelse, inkludert drap
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Videre påpeker litteraturen faren for at videoopptaket kun settes på når politiet finner det
formålstjenelig. Altså at den formelle delen av avhøret tas opp, og det ikke finnes noe opptak av
all ”uformell” kontakt mellom politi og mistenkte.

I dette prosjektet har Vold- ran- og sedelighetsseksjonen benyttet videoopptak. I denne
rapportens avsluttende kapittel vil Oslo politiets erfaringer med video bli sammenholdt med
erfaringene fra lydopptakene i de øvrige lokalprosjektene.

1.3  Det skriftlige produkt - ”Politiforklaringen”

Påtaleinstruksens § 8 – 11 pålegger politiet å skrive rapport når
et avhør er gjennomført. Samme paragraf trekker opp regler for
hvordan selve forklaringen skal dokumenteres. Hovedreglen
(3.avsnitt) er at enhver forklaring skal skrives ned. I praksis
fletter polititjenestemannen inn ”forklaringen” i den rapporten
han / hun er pålagt å skrive i forbindelse med avhøret.

Det skriftlige produktet, altså rapporten om avhøret, står svært
sentralt i det norske politiavhøret.  I Rachlews undersøkelse
(1999) ble norske etterforskningsledere blant annet bedt om å
beskrive hvordan de kvalitetssikret sine etterforskeres
politiavhør. En leder svarte:

”Jeg er ikke tilstede under selve avhøret og kan følgelig ikke
uttale meg i særlig grad hvorledes mine etterforskere gjennomfører dem. Det eneste jeg
har å forholde meg til er hva som protokollføres, og hvorledes det skriftlige produktet
ser ut”.

Etterforskningslederens besvarelse gir leseren innblikk i flere sider ved norske politiavhør.
Veiledning og kvalitetssikring av politiavhør omtales i kapittel 4.1.1.

Et sentralt tema i forbindelse med video- og/eller lydopptak av politiavhøret, er hvorledes
informasjonen som kommer fram under avhøret skal dokumenteres. Selv om enkelte av reglene
i påtaleinstruksen vedrørende politiavhøret er noe utidsmessig∗9 , åpner instruksen for alternative
måter å produsere det skriftlige produktet på.

Påtaleinstruksens § 8 – 13 tekker opp reglene for bruk av lydopptak under politiavhør. Selv om
politiet velger å ta avhøret opp på bånd, opprettholdes hovedreglen om at det skal skrives
rapport på vanlig måte.  Imidlertid åpner bestemmelsene i § 8 – 13 om lydopptak, nye
muligheter med hensyn til nedtegning av ”forklaringen”.

(1) Diktat til lydopptak kan skje i stedet for at forklaringen skrives ned (se kap. 1.3.3).
(2) Utskrift av lydopptaket kan tre i stedet for nedtegningen underveis (se kap. 1.3.4).

Nedenfor beskrives de ulike måtene den lovpålagte politirapporten etter gjeldende regler kan
settes opp.

                                                  
∗9       Blant annet oppfordres politiet til å skrive rapporten på skrivemaskin.  (§ 8 – 11, 6. ledd)
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De ulike metodene vil bli drøftet ytterligere i rapportens avsluttende del. Hovedsakelig for å
drøfte prosjektdeltagernes erfaringer med de ulike metodene, men også fordi lovforfatterne i
sine forarbeider∗10   til dagens regelverk (§ 8-13) bygger på argumenter som i dag ikke lenger er
aktuelle.  I all vesentlighet skyldes det den teknologiske utviklingen innenfor opptaks- og
lagringsutstyr.

1.3.1 Det tradisjonelle avhøret
Som tidligere nevnt er denne metoden norske etterforskere har benyttet. Avhøreren har
nedtegnet vitnets forklaring underveis i avhøret. Selv om politiet har utviklet seg med i takt med
samfunnet med hensyn til utstyr (fra fjærpenn, via skrivemaskin til PC), har ikke metoden endret
seg særlig.

Etterforskeren skriver ned et konsentrat av vitnets forklaring underveis i avhøret. Etter avhøret
blir vitnet bedt om å signere rapporten, og på den måten vedta rapporten som sin forklaring i
saken. Før vedtakelse skal politiet lese opp det de har skrevet. Dersom vitnet ønsker det, kan
gjennomlesning tre i stedet for opplesning. I forbindelse med opplesningen og/ eller
gjennomlesningen, har vitnet anledning til å korrigere rapportens innhold. Endinger eller
presiseringer nedtegnes før vitnet blir bedt om å signere det skriftlige produktet.

Fordelen med metoden er at det skriftlige produktet er klart når avhøret er avsluttet. Alle parter
(Politi, påtalemyndighet, vitnet og forsvarer) kan umiddelbart forholde seg til et vedtatt
dokument. Metoden krever heller ikke innkjøp av nytt utstyr.

Metodens potensielle svakheter er allerede påpekt i de innledende kapitler (1.1.2.1 til 1.1.2.5)
omhandlende (1) kommunikasjon, (2) kontrollmuligheter, (3) kvalitetssikring, (4) tidsforbruk og
det faktum at metoden, rent kognitivt, ofte er krevende å gjennomføre.

1.3.2 Tradisjonelt avhør med opptak
Gjennomføres på samme måte som et tradisjonelt avhør. Tjenestemannen skriver rapport
underveis som eventuelt vedtas mot slutten av avhøret. Alt blir tatt opp på bånd.

Lydopptaket eliminerer to av de mest påtagelige svakhetene denne rapporten har påpekt ved den
tradisjonelle metoden (kvalitetssikring og kontrollmuligheter), men vil ikke medføre noen
forbedring med hensyn til miljø for kommunikasjon mellom avhører og vitnet. Å ta opptak av
tradisjonelle avhør frigjør heller ikke kognitive ressurser hos avhøreren som fortsatt må
konsentrere seg om det skriftlige produktet samtidig som han eller hun leder gjennomføringen
av avhøret.

1.3.3. ”Ny metode”∗11  - Avhør med opptak – Diktat til lydopptak
I stedet for å nedtegne rapporten underveis, oppsummerer etterforskeren essensen av det vitnet
har forklart i løpet av avhøret. Oppsummeringen dikteres inn på lydopptaket. Vitnet gis
anledning til å få lydopptaket avspilt til godkjennelse.  Etter avhøret (så snart som mulig) skriver
etterforskeren ut diktatet som vedlegges straffesaken.

                                                  
∗10      Straffeprosesslovkommisjonens innstilling av 1969 og NOU 1984:27 Ny påtaleinnstruks
∗11      Betegnelsen ”Ny metode” benyttes i denne rapporten når polititjenestemannen ikke protokollerer underveis. Et fåtall etterforskere har,

på eget initiativ, sporadisk benyttet denne metoden. Metoden har imidlertid (frem til i dag) aldri vært en del av pensum på
Politi(høg)skolen eller blitt innarbeidet som fast metodikk ved noen etterforskningsavdelinger i Norge.
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Lydopptaket eliminerer en del av de svakhetene denne rapporten har påpekt i de innledende
kapitler med hensyn til mulighet for kontroll og kvalitetssikring. Videre vil et diktat til
lydopptak gi vitnet en kontrollmulighet og forsikring om at politiet har forstått og fått med seg
essensen av det vitnet har forklart.

Ulempen er at partene ikke får et skriftlig produkt å forholde seg til umiddelbart etter at avhøret
avsluttes. Videre vil avhøreren, gjennom hele avhøret måtte planlegge og forberede sitt sitat.
Noe som lett vil kunne ta fokus vekk fra de kommunikasjonsmessige elementene.

Hovedproblemet med denne metoden (diktat til lydbåndopptak) vil imidlertid melde seg i
taktiske avhør av mistenkte personer som forsøker å holde tilbake informasjon. I slike avhør kan
den kronologiske rekkefølgen opplysningene kom fram være helt avgjørende. Det vil være svært
vanskelig, nærmest umulig å rekonstruere avhørets utvikling i et diktat som alle parter blir
fornøyd med.

Det er ikke vanskelig å se for seg problemene som vil oppstå når avhøreren, mot slutten av et
taktisk avhør, skal diktere konsentratet.

Diktat til lydopptak egner seg imidlertid bedre til avhør av tradisjonelle vitner. I slike avhør gis
vitnet anledning til å forklare hva det har opplevd, før avhøreren stiller utdypende spørsmål.
Når vitnet har fått forklart det han eller hun har opplevd, og avhøreren føler at politiet har fått
svar på det vitnet kan bidra med i saken anledning, vil det være relativt enkelt for en godt
forberedt avhører å oppsummere essensen av vitnets forklaring i form av et diktat til
lydbåndopptak.

Dersom politimannen utelater detaljer, eller vitnet erindrer nye under diktatet, kan vitnet, relativt
uproblematisk for begge parter, vedta diktatet som sin forklaring med supplerende kommentarer
eller presiseringer. Det anføres i denne anledning at Christiansson (1998) anbefaler at vitner bør
gis anledning til å lese gjennom sin forklaring. Christiansson argumenterer at alternativet,
nemlig å lese opp forklaringen for vitnet, kan by på problemer med hensyn til mulighet og evne
til å korrigere innholdet. Christiansson begrunner sitt argument med menneskets begrensede
kortidsminne.

1.3.4. ”Ny metode” – Avhør med opptak – Utskrift
Heller ikke her protokolleres det underveis i avhøret. Etter avhøret støtter rapportskriverens seg
til opptaket. Alt som ble sagt i avhørsrommet skrives ned, ord for ord.

Metoden eliminerer de fleste svakhetene med det tradisjonelle avhøret. Domstolene vil kunne
kontrollere hvordan avhøret ble gjennomført. Politi og påtalemyndighet vil, gjennom direkte
overføring (monetoring), kunne kvalitetssikre gjennomføringen av avhøret. Etterforskeren
frigjøres fra rapportskriving og vil kunne rette all fokus på spørsmålsstilling, aktiv lytting,
taktikk osv.  Selve avhøret vil ta vesentlig kortere tid enn det tradisjonelle.

Ulempene er at partene ikke vil få tilgang til et skriftlig produkt umiddelbart etter avhøret. Det
er svært tidkrevende å skrive ut alt som blir sagt. Videre vil det skriftlige produktet inkludere
mye uvesentlig informasjon, og følgelig fremstå som et lite hendig arbeidsformat for alle parter.
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1.3.5. ”Ny metode” – Kombinasjon
Selv om lovverket ikke spesifikt har trukket opp denne muligheten, har flere lokalprosjekt
(Særlig KRIPOS og Vold-ran- og sedelighetsseksjonen i Oslo) valgt å kombinere de ulike
metodene som er beskrevet ovenfor.

Et avhør der kombinasjonsmetoden tas i bruk, gjennomføres uten at det protokolleres underveis.
Etter avhøret støtter rapportskriverens seg til opptaket og skriver et resymé (konsentrat) av de
opplysningene som kom fram under avhøret. Sentrale tema og utsagn skrives ned ordrett, mens
mindre sentrale opplysninger formuleres som et resymè, eller utelukkes fra rapporten i sin
helhet.

Denne metoden eliminerer alle de potensielle problemene assosiert med det tradisjonelle
avhøret. Domstolene vil kunne kontrollere hvordan avhøret ble gjennomført. Politi og
påtalemyndighet vil, gjennom direkte overføring (monetoring), kunne kvalitetssikre
gjennomføringen av avhøret. Etterforskeren frigjøres fra rapportskriving og vil kunne rette all
fokus på spørsmålsstilling, aktiv lytting, taktikk osv. Selve avhøret vil ta vesentlig kortere tid
enn det tradisjonelle.

Videre elimineres svakhetene i forbindelse med direkte utskrift med hensyn til de omfattende
rapportene med mye uvesentlig informasjon.

Ulempen med kombinasjonsmetoden er usikkerheten omkring dagens regelverk, særlig med
hensyn til at vitnet ikke har kontroll over produksjonen av det skriftlige produktet. Prosjektets
deltagere har derfor, blant annet etter råd fra Riksadvokatembetet, arrangert et nytt møte mellom
avhører og vitne. I dette møtet gis vitnet anledning til å lese gjennom rapporten med muligheter
for eventuelle presiseringer før en eventuell vedtagelse av innholdet. Metodens tidsbesparende
element (i forhold til tradisjonelle avhør), reduseres når vitnet og politi må møtes igjen.

Felles for alle variantene av den nye metoden er at politiet sitter igjen med to produkter. En
rapport og et opptak. Etter innføringen av obligatoriske lydopptak av politiavhør i England
(PACE 1984) anses det som unødvendig med vitnets signatur på det skriftlige produktet.
Dersom etterforskningsledelsen, påtalemyndigheten, forsvarere eller domstolene føler at de ikke
kan treffe beslutninger ut i fra et resymè, eller det skulle oppstå tvil omkring dets pålitelighet,
har alle mulighet til å lytte til opptaket.

I fire år har prosjektets deltagere gjennomført avhør ved bruk av lydopptak. Flere av de ovenfor
nevnte metodene er benyttet. Deltagernes erfaringer vil bli drøftet i rapportens avsluttende del.

1.3.6.    Hvem skal skrive rapporten?
Når politiavhøret tas opp på bånd og politiet velger å utsette rapportskrivingen til etter avhøret,
oppstår det et spørsmål som er lite relevant under tradisjonelle politiavhør hvor avhører
produserer det skriftlige produktet underveis. Hvem er best egnet til å skrive diktatet, utskriften
eller resymeet?

På begynnelsen av 90-tallet, altså 6-7 år etter innføringen av obligatoriske opptak av politiavhør
i England, innledet britiske myndigheter undersøkelser for å identifisere ressursbesparende tiltak
i straffesakskjeden. I den forbindelse ble spørsmålet tatt opp. Var det hensiktsmessig og
nødvendig at avhøreren selv skrev resymeene, eller ville sivilt ansatte klare jobben like godt?
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For å besvare spørsmålet initierte det engelske justisdepartementet et relativt omfattende studie
(Hooke og Knox 1992) hvor erfarne jurister og polititjenestemenn gikk sammen og utarbeidet
kriterier for gode referater. Blant annet så forskerne på om følgende elementer av forklaringen
var dekkende og presist gjengitt:

•  Det objektive hendelsesforløpet
•  Elementer av betydning for subjektiv skyld
•  Alibi
•  Skjerpende omstendigheter
•  Formildende omstendigheter
•  Prosesspørsmål

Deretter analyserte forskerne 300 lydopptak av avhør fra seks forskjellige politidistrikt.
Halvparten av de tilhørende resymeene (150) var skrevet av sivilt ansatt personell. Den andre
halvparten var skrevet av avhøreren selv. Studiets konklusjon var klar. De sivile skrev raskere,
deres referater var mer objektive (inneholdt mindre systematiske skjevheter, eller ”bias”),
referatene var mer presise og dekkende. Videre fremsto de ”sivile” referatene som mer
sammenhengende og med et bedre språk enn hva avhørerne klarte å produsere.

Britiske myndigheter tok konsekvensen av forskernes konklusjoner. I dag leverer avhøreren fra
seg lydopptaket til en sivilt ansatt som skriver ut et resymé (essensen) av de opplysningene som
fremkommer. Sammen med opptaket leverer avhøreren et formular (en A4 side) hvor
nødvendige saksopplysninger er fylt inn. Engelskmennene har kommet fra til at det også er
hensiktsmessig at formularet har en åpen rubrikk hvor avhøreren kan fylle inn eventuelle
presiseringer til skriveren.

I sin artikkel: ”Lydbåndopptak av politiavhør”(1997), presiserte (da) førsteamanuensis Leif
Petter Olaussen, Politihøgskolen, at Norge burde dra veksler på erfaringene fra England og teste
ut ”sivilmodellen” i forbindelse med Lydopptaksprosjektet. Det ble imidlertid ikke gjort og vil
bli drøftet nærmere i rapportens avsluttende del. Konklusjonene fra det engelske studiet (Hooke
og Knox 1992) vedlegges denne rapporten som vedlegg 1.

I flere år har en del politidistrikt i Sverige tatt opp enkelte av sine avhør på lydbånd. Erfaringene
og regelverket er imidlertid ikke bearbeidet eller omtalt i form av vitenskaplige eller
formaliserte skriv. Lydopptaksprosjektet er imidlertid kjent med at enkelte politidistrikt i
Sverige har opplevd problemer med hensyn til utskrift av avhørene. Blant annet har en fått
signaler om at det i enkelte politidistrikt er opp til flere måneders ”kø” for å få skrevet ut et
avhør.

1.3.7 Utskrift gjennom direkte tale
Lydopptaksprosjektet er kjent med at det i dag er mulig å snakke til Pc-er som, gjennom
spesielle dataprogram gjenkjenner talen, og skriver ut det som blir sagt. Utviklingen er
imidlertid ikke kommet langt nok til at denne teknologien i dag fremstår som et alternativ i
forbindelse med opptak og utskrift av politiavhør. Blant annet fordi stemme, dialekt og
språkform til de avhørte varierer fra avhør til avhør.

1.4      Lydbåndopptak og øvrige aktører i straffesakskjeden
Lydopptaksprosjektet har i første rekke fokusert på politiets arbeid i forbindelse med
etterforskningen av kriminalsaker.  Som beskrevet i rapportens innledning, står politiavhøret
også sentralt i den videre behandling av straffesaken, fra påtalestadiet til
domsstolsbehandlingen.
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1.4.1 Påtalemyndigheten
Når politiet mener straffesaken er ferdig etterforsket sender de saken til påtalemyndigheten med
forslag til innstilling. Det er svært uvanlig at påtalemyndigheten deltar i selve avhøret.∗12

Følgelig må politijurister, statsadvokater og riksadvokaten basere sine avgjørelser på det
produktet de får overlevert av politiet. Påtalemyndigheten treffer altså ikke sine avgjørelser ut i
fra hva som konkret ble sagt, eller hvorledes opplysningene ble gitt til politiet.
Påtalemyndigheten treffer i realiteten sine avgjørelser på bakgrunn av de skriftlige produktene
politiet presenterer.

Ved innføring av lyd- og videoavhør gis imidlertid påtalemyndigheten nye muligheter. De kan
delta aktivt uten å selv være tilstede gjennom direkte overføring (monitoring). Eller spille av
båndet i sin helhet før de treffer sine påtalemessige avgjørelser. Den nye metoden og erfaringene
beskrives i detalj i rapportens avsluttende del.

1.4.2. Forsvarerne
Situasjonene blir den samme for forsvarerne. Heller ikke de er tilstede∗13  når politiet innhenter
informasjon fra de ulike partene. Unntaket er under avhørene av den personen politiet mistenker
i sakens anledning. Dersom den mistenkte ønsker det, og / eller forsvareren mener det er
formålstjenlig, kan forsvareren være tilstede når den mistenkte avhøres.

De aller fleste politiavhør gjennomføres imidlertid uten at forsvareren er tilstede. Selv om det
ved enkelte anledninger også bunner ut i praktiske årsaker, synes det klart at flere advokater
bevisst velger ikke å delta under politiavhøret.

                                                  
∗12       Unntakene er rettslige avhør og dommeravhør av barn hvor både påtalemyndighet og forsvarere gis mulighet til å stille utdypende
          eller kontrollerende spørsmål. Ved innføring av videoavhør gis imidlertid påtalemyndigheten anledning til å delta i avhøret gjennom
          direkte overføring (monitoring). Metoden og erfaringene beskrives i detalj i rapportens avsluttende del.
∗13       Unntakene er rettslige avhør og dommeravhør av barn hvor både påtalemyndighet og forsvarere gis mulighet til å stille utdypende
          eller kontrollerende spørsmål.
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Følgelig må forsvarerne i det store og hele basere sine råd og treffe sine avgjørelser ut i fra det
produktet de får overlevert av politiet. Selv om forsvareren har ubegrenset adgang til kontakt
med den mistenkte, treffer også forsvarerne realiteten sine avgjørelser på bakgrunn av de
skriftlige produktene politiet presenterer gjennom avhør av vitner og den fornærmede part.

I henhold til gjeldende regelverk (Påtaleinstruksens § 8-14, 4. ledd) har forsvareren samme rett
til å få lydopptaket avspilt som til å gjøre seg skjent med saksdokumentene. Lyd- og
videoopptak gir følgelig forsvareren nye muligheter til å vurdere den informasjonen politiet
innhenter. Advokatene (illustrert gjennom avisutklippet ovenfor) har ofte hatt innvendinger mot
måten politiavhør blir gjennomført på. Med lyd- og videoopptak vil det bli enklere for
forsvarere å påpeke eventuelle feil og svakheter ved norske politiavhør. Forsvarerne gis således
en ny mulighet til å vurdere påliteligheten av den informasjonen politiet samler inn.

Forsvarerne har en sentral rolle under etterforskningen av straffesaker.  Det var forsvarerne som
tok initiativet til Lydopptaksprosjektet. Også under prosjektperioden har enkelte forsvarere
engasjert seg. Selv om prøveprosjektet i første rekke har fokusert på politiets utnyttelse av lyd-
og videoopptak, har prosjektets deltagere kontinuerlig innrapportert forsvareres eventuelle
kommentarer.  Deres reaksjoner beskrives nærmere i rapportens avsluttende del.

1.4.3. Domstolene
I tråd med grunnleggende juridiske prinsipper, forklarer partene seg som regel på nytt under
hovedforhandlingen. I motsetning til aktoratet og forsvarer, har som regel dommerne og jury
ikke lest de skriftlige politidokumentene.

Dersom tiltalte forklarer seg likt under hovedforhandlingen som i politiavhøret, oppstår det
sjelden spørsmål om hvorledes politiavhøret ble gjennomført.

Slik er det ikke alltid med sentrale vitner. Selv om vitnet under hovedforhandling gjentar det han
eller hun har forklart til politiet, kan det være av avgjørende betydning for retten å klarlegge
hvorledes vitnet ble avhørt, altså hvorledes opplysningene kom fram.

Norske domstoler har etter hvert fått klarere signaler fra den psykologiske forskningen på
området.  De siste 10årene har denne vitenskapen vist at ledende spørsmål under politiavhør kan
påvirke vitneutsagn og ubevist ”plante” informasjon som vitnet i ettertid ikke lenger er i stand til
å skille fra sine egentlige observasjoner (Magnussen og Overskeid 1998). Politiavhør der
sentrale vitneutsagn refereres, kan følgelig bli gjenstand for gransking av retten.  Lyd- og
videoopptak vil gi retten nye muligheter til å vurdere påliteligheten av sentrale vitneutsagn,
blant annet gjennom direkte innsyn i hvilke spørsmål som fremkalte sentrale utsagn.

Foreløpig er det imidlertid de situasjonene som oppstår når tiltalte forklarer seg annerledes til
domstolene enn hva som står protokollert i politirapportene, som generer mest oppmerksomhet.
Rettens aktører må da rette fokus mot politiavhøret.
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En klassisk påstand fra aktoratets side er at tiltalte i påvente av hovedforhandlingen har fått tid
til å tenke seg om, angret på tidligere innrømmelser eller utsagn, og av den grunn valgt å gå fra
sine tidligere forklaringer i saken.

Like klassisk er situasjonen der forsvareren hevder at tiltale har forandret eller nyansert sin
forklaring for retten fordi politiavhøret ble gjennomført på en klandreverdig måte og/eller at det
skriftlige produktet ikke representerer hva som egentlig ble sagt.

Ofte vil den ene eller den andre versjonen underbygges av øvrige bevis.  Retten treffer da som
regel sine avgjørelser uten for omfattende undersøkelser omkring anvendt avhørsmetodikk i
gjeldende avhør. Andre saker er mindre opplagte, og kan føre domstolene opp i situasjoner hvor
bevisets opprinnelse og verdi må granskes inngående.

Slike prosesser kan være svært ressurskrevende. I tillegg til en rekke internasjonale (Gudjonsson
2002) og flere nasjonale kriminalsaker∗14  viser forskning at uheldige avhørsmetoder kan få
avgjørende betydning for straffesakens utfall.  Informasjon som fremkommer under politiavhør
representerer ofte sentrale bevis under hovedforhandlinger.

Domstolene har således et tungt ansvar og store utfordringer når påstander, eller øvrig
informasjon peker i retning av at det er anvendt ulovlige eller uheldige avhørsmetoder under
etterforskningen.  Lyd- og videoopptak av politiavhør representerer et bevis som i gitt situasjon
vil kunne hjelpe domstolene i sin bevisvurdering gjennom direkte innsyn i det aktuelle
politiavhøret.

                                                  
∗14 Siste kjente sak fra Frostating lagmannsrett hvor tre sedelighetsdømte personer ble frifunnet ved lagmannsrettens dom av 13.

desember 2001. I forbindelse med erstatningsspørsmålet ble politiets avhørsmetoder sterkt kritisert av lagmansretten. De tre ble
tilkjent over 7 millioner kroner i erstatning og oppreisning.  I kjennelsen fra Frostating heter det blant annet (s. 15)

”…Endelig må det fremholdes at et mer eller mindre sammenhengende avhør fra kl. 20.15 om kvelden til 03.30 om natten, også for
friske personer vil være en uvanlig påkjenning, særlig tatt i betraktning sakens alvorlige karakter. For lagmannsretten er det ikke
vanskelig å forstå at omstendigheter omkring pågripelsen og de innledende politiavhør kan resultere i en feilaktig tilståelse….”
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I Norge har ingen tidligere studier forsøkt å kartlegge verdien av lydopptak av politiavhør.
Imidlertid påpekte en av dommerne som ble intervjuet i forbindelse med prøveprosjektet med
lydopptak i domstolene følgende:

”Ordningen bør begraves så fort som mulig. Derimot bør ordningen innføres hos politiet – der én
person avhører og protokollerer. Det er disse forklaringene som er beheftet med feil og som skulle
ha vært tatt opp”.(s. 100)

Det viktigste funnet med tanke på hvilke innvirkninger lyd- og videoopptak av politiavhør har
på domstolsnivå, er muligens erfaringene fra England. Etter å ha analysert 400 videoavhør, ble
professor Baldwin (1992) oppfordret av det engelske justisdepartementet (Home Office) til å
dokumentere hvorledes videoavhørene ble brukt i retten.

Baldwins funn var klare. Kun i tre av de ca. 250 sakene som ble ført for retten ble
videoavhørene fremvist for retten. Faktisk var det slik at enkelte polititjenestemenn som ble
intervjuet av Baldwin i forbindelse med studie uttalte at videoavhørene ble så sjeldent brukt i
retten at det kanskje ikke var bryet vært å sette på videoen.

Etter å ha analysert alle sakene og samlet inn informasjon fra ”påtalemyndigheten” var
imidlertid Baldwin av en helt annen oppfattning. Nitti (90) prosent av sakene som ble ført for
retten endte med erkjennelse av straffeskyld.

Istedenfor å se på videoopptakene som unødvendige (fordi de sjeldent ble avspilt) konkluderte
Baldwin med at videoavhør hadde en svært positiv effekt under domstolenes behandling av de
aktuelle straffesakene. I de sakene der politiavhørene ble tatt opp på video, ble retten svært
sjeldent satt i en situasjon der den måtte ta stilling til motstridende argumenter om hvorledes
politiavhørene ble gjennomført.

Baldwin begrunnet sin konklusjon med at svært få gikk tilbake fra det de hadde forklart til
politiet. De tiltalte opprettholdt sine politiforklaringer. Faktisk var det funnet det eneste negative
Baldwin så i forbindelse med rettssakene hvor politiavhørene ble tatt opp på bånd. Politiets
avhørsmetoder ble sjeldent noe tema i retten, partene hadde svært få innsigelser. Politiets
avhørsmetoder ble således ikke korrigert, noe Baldwin mener det er et kontinuerlig behov for.

I de tre tilfellene der dommerne i Baldwins studie følte behov for å se videoavhørene, uttalte
dommerne seg i positiv, og svært positiv retning til ordningen.

Johs. Andenæs (2000) har påpekt at opptak gir et helt annerledes levende og autentisk bilde av
det som er foregått under det tidligere avhør enn en vanlig protokollering, og at lovgiver derfor
har funnet at adgangen til å bruke lydopptaket ikke bør være bundet av de samme vilkår som
opplesing a politirapport, jfr. straffeprosesslovens paragraf 300, siste ledd.

Det norske Lydopptaksprosjektet har pågått over flere år. Flere av sakene hvor det ble brukt lyd-
og videoopptak er prøvet for retten. Resultatene vil bli drøftet i rapportens avsluttende del.
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1.4.4.     Bistandsadvokater
Lydopptaksprosjektet har ikke funnet internasjonale studier som har vurdert verdien av lyd-og
videoavhør, sett fra en bistandsadvokats side.

Det er imidlertid nærliggende å tro at enkelte avhør av fornærmede i saker hvor
bistandsadvokater spiller en sentral rolle (voldtekt, kvinnemishandling) i gitt situasjon, vil være
hensiktsmessig å videofilme. I motsetning til et tradisjonelt avhør, vil et videoavhør
dokumentere fornærmedes fysiske og psykiske tilstand, uten subjektive vurderinger fra politiets
side.

Erfaringsmessig tar det (dessverre) ofte lang tid fra gjerningstidspunkt til rettssak i denne type
saker. Maktforholdet mellom offer og gjerningsmann kan være snudd når hovedforhandlingen
starter. Fysiske skader og psykiske traumer er forhåpentligvis leget og bearbeidet. Et
videoopptak av den misshandlede kvinnen representerer en supplerende dokumentasjon for
bistandsadvokaten i sitt arbeide med å fremme og ivareta den fornærmedes interesser.

Under lydopptaksprosjektet har deltagerne gjennomført flere avhør hvor bistandsadvokat har
vært tilstede. Erfaringene vil bli drøftet i rapportens avsluttende kapitler.

1.4.5.    Tolker
Tolker har en særdeles viktig oppgave i politiavhør hvor den som avhøres ikke forstår, eller har
problemer med å uttrykke seg på norsk. Det er av avgjørende betydning for rettsikkerheten at
opplysninger fra vitner, fornærmede og siktede personer tilflyter politiet uten feil.

I forbindelse med sin grunnfagsoppgave ved Høgskolen i Oslo omhandlende bruk av tolk i
asylavhør, påpekte Gundersen (1999) en rekke problemer assosiert med tolking av avhør.
Gundersen påpekte blant annet at enkelte tolker manglet nødvendig kompetanse. Videre påpekte
han at enkelte tolker tok for lett på oppgaven, og at noen var uredelige. Blant annet ved å gi den
avhørte råd under avhøret.

Selv om mange tolker er både dyktige og profesjonelle, bekreftet Gundersens funn uavhengige
erfaringer fra Oslo politidistrikt. I følge Utlendingsseksjonen har Oslo politidistrikt, etter
tilbakemeldinger fra sine og øvrige seksjoners etterforskere, måttet stryke ”mange” tolker fra
sine lister med tilsvarende begrunnelser.

For å forebygge problemer assosiert med dårlig tolking, foreslo Gundersen i sin oppgave at
asylintervju skulle tas opp på lydbånd.  Gundersen mente at opptak ville gi myndighetene
mulighet til å etterprøve tolkingen dersom mistanke om dårlig eller ulovlig tolkning skulle
oppstå.

Det bemerkes i denne anledning at da UDI overtok ansvaret for asylintervjuene i 2000, ble det
innført obligatoriske opptak av alle asylintervju.

Denne evalueringsrapporten har allerede beskrevet det tradisjonelle avhøret, hvor avhører
protokollerer opplysningene etter hvert som de kommer frem under avhøret. En slik
avhørssituasjon legger beslag på en vesentlig del av etterforskerens kognitive resurser. Å
gjennomføre avhør med tolk gjør ikke oppgaven lettere.

Lyd- og videoopptak gir etterforskeren mulighet til å vente med rapportskrivingen og således
frigjøre kognitive resurser til kommunikasjonen med vitne og tolk. Under prosjektperioden er
det gjennomført en rekke avhør med tolk. Erfaringene vil bli diskutert.
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1.4.6    Øvrige aktører
Politiavhør, særlig i alvorlige straffesaker, er et etterforskningsskritt (og en hendelse), som
interesserer, og får betyding for flere enn de som er direkte involvert i straffesakskjeden. Selv om
situasjonen var ekstrem og lite aktuell i Norge, er drapet på Israels statsminister Yitzhak Rabin,
likevel illustrerende.

Behovet for informasjon var så påtrengende i den israelske befolkningen at myndighetene, på
tilsvarende måte som enkelte norske domstoler har praktisert i forbindelse med domsavsigelser,
offentliggjorde politiavhørene av den siktede, blant annet ved å legge lydavhørene ut på internett.

Mindre sensasjonelt, og mer aktuelt berøres også de nedenfor nevnte aktører når politiet velger,
eller ikke velger å ta sine avhør opp på bånd.

1.4.6.1    Sakkyndig oppnevnte
Spesielt i alvorlige voldssaker spiller ofte sakkyndig oppnevnte en avgjørende rolle med hensyn til
prejudisielle- og judisielle observasjoner av den siktede i saken. De sakkyndiges oppgave er blant
annet å vurdere siktedes psykiske tilstand. For de sakkyndige representerer siktedes politiforklaring
ofte en sentral informasjonskilde. Fram til i dag har de sakkyndige forholdt seg til det skriftlige
produktet fra de tradisjonelle avhørene.

Et lyd- eller videoopptak representerer et mer informativt produkt enn et skriftlig dokument, ført i
penn av politiet. Flere av lokalprosjektene har etterforsket saker hvor judisielle observasjoner er
blitt gjennomført. Erfaringene vil bli diskutert.

1.4.6.2   Metodeutvikling, fagmiljø og forskning
På lik linje med alle andre profesjoner, er politiet avhengig av refleksjon og forskning omkring de
ulike fagområdene politiets arbeide berører. Professor Magnussen fra det psykologiske institutt ved
Universitetet i Oslo, har påpekt at faget ”vitnepsykologi” er veletablert i en rekke land, men
forsømt i Norge (Magnussen 2002).  Som illustrert i avisutklippet nedenfor, har situasjonen blant
annet medført at rettens aktører har måttet trekke inn utenlandsk kompetanse.
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Dersom Norge skal kunne delta i den internasjonale og relativt omfattende forskningen som
kontinuerlig pågår for å profesjonalisere og styrke påliteligheten av den informasjonen politiet
innhenter gjennom sine avhør, må norske forskerne få tilgang til forskningsmateriale.

Selv om internasjonale funn i all vesentlighet har relevans i Norge, eksisterer det flere områder som er
betinget av nasjonale lover og etiske holdninger.  Tradisjonelt har forskerne blant annet vært opptatt
av;

Vitnepsykologi – I hvilken grad politiet under avhør, og i etterforskningen generelt, tar hensyn til
menneskets sårbare minnefunksjon. Hvilke type spørsmål politiet stiller (åpne, lukkede, ledende osv.)
og i hvilken grad de ulike spørsmålene påvirker vitneutsagnene.

Mellommenneskelig kommunikasjon - Hvilke teknikker politiet benytter for å oppnå og opprettholde
kommunikasjonen. Om, eventuelt hvorfor ikke, politiet lykkes med sitt informasjonsinnsamlende
arbeide.

Etikk - I hvilken grad politiet tar hensyn til sårbare vitner, mennesker i krise osv. Om etablerte og
aksepterte mellommenneskelige prinsipper kan, og blir overholdt under politiavhør.

Metodevalg - I hvilken grad politiet viser forståelse for uheldige virkninger av manipulative teknikker.
Om politiet gjennom valg av avhørsteknikk og øvrig kontakt med mistenkte personer viser forståelse
og innsikt i faremomentene ved press og manipulasjon, blant annet med hensyn til problematikken
omkring falske tilståelser.

Professor Gudjonsson (1992) poengterer verdien av tilgang til reelle lyd- og videoavhør med hensyn til
forskning.

”With the increasing use of tape-recorded police interviews in England, it has become possible to
study more objectively than before..”  (s.46)

Valg av avhørsmetode er på mange måter også et juridisk spørsmål. Også det juridiske fagmiljøet er
opptatt av politiets avhørsmetodikk, ikke minst med hensyn i hvilken grad metodevalg kan påvirke
bevisverdien av den informasjonen politiet henter inn. Teoretikerne søker ofte hen til lovforfatternes
egentlige intensjoner og har, ofte i motsetning til de operative aktørene i straffesakskjeden, ofte tid og
anledning til å betrakte de juridiske spørsmålene i lys av mer prinsipielle hensyn.

Gjennom media har teoretikerne engasjert seg i spørsmålet om politiets valg av avhørsmetoder,
herunder lyd- og videoavhør. Deres syn vil bli flettet inn i evalueringens avsluttende kapittel og på lik
linje med alle andre aktører er deres argumenter med på å formulere evalueringens konklusjoner og
anbefalinger.

1.5    Teknisk utstyr
Utvikling og valg av ulikt opptaksutstyr har medført en god del arbeide, både for styringsgruppen og
prosjektets øvrige deltagere. Teknisk utstyr vil imidlertid ikke vies tilsvarende plass i denne
evalueringsrapporten. Årsaken ligger i den eksplosive, teknologiske utviklingen innenfor området.
Med unntak av det humoristiske poenget, har det liten verdi i 2003 å analysere prosjektets første
bærbare opptaksutstyr, levert i 1997. ”Den sorte boksen” var så stort og klumpete at Nordmøre
politidistrikt fikk problemer da de skulle transportere den.

I dag leveres bærbart opptaksutstyr med større kapasitet, bedre kvalitet og enklere funksjonalitet i en
standard, bærbar PC med spesialutviklet software program. Erfaringer og en nærmere beskrivelse av de
nyeste og beste løsningene vil bli flettet inn i evalueringens avsluttende del.
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1.6    Opplæring
Som tidligere opplyst har norske politietterforskere mottatt lite, eller ingen, formell opplæring i
avhørsteknikk (Rachlew 1999).

Det bemerkes at politiavhørets betydning, og således behovet for opplæring og videreutdanning, er
anerkjent i de vestlige land Norge normalt sammenligner seg med (Rachlew 1999). England er
nevnt som et foregangsland. En skal imidlertid ikke lenger vekk enn Sverige for å underbygge
påstanden om at avhørsteknikk er et forsømt fagområde i Norge. Den svenske polishögskolan har i
snart 10 år tilbudt svenske etterforskere et tre uker langt etterutdanningskurs i ”Avancerad
forhørsleder utbildning”.

Opplæring i avhørsteknikk står også sentralt i arbeidet med europeiske menneskerettigheter
(CPT 2002), hvor paragraf 34 innledes med følgende påstand:

”The questioning of criminal suspects is a specialist task which calls for specific training
if it is to be performed in a satisfactory manner…”

I paragraf 35 trekker CPT opp problemer assosiert med tilståelsesbaserte avhørsteknikker (CPT
2002). Generelt sett er den CPT opptatt av at polititjenestemenn utdannes og mottar opplæring i
mellommenneskelig kommunikasjon (for eksempel CPT 1992, paragraf 60).

Etter at Kripos og Vold-ran- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt ble innlemmet i
prosjektet, har opplæring fått mer fokus i Lydopptaksprosjektet. Blant annet ble det opprettet en
egen arbeidsgruppe som fikk mandat til å kartlegge opplæringsbehov og vurdere ulike
opplæringstiltak for prosjektets deltagere.

Under prosjektperioden har Kripos og Vold- ran- og sedelighetsseksjonen utdannet sine ledere og
etterforskere i faget avhørsteknikk gjennom henholdsvis 3 og 2 ukers opplæringsprogram. Oslo og
særlig Kripos, tilbød øvrige politidistrikt enkelte plasser. Majoriteten av norske etterforskere har
altså mottatt lite eller ingen formel opplæring i avhørsteknikk.

I Rachlews undersøkelse dokumenteres ett unntak. Nemlig de etterforskerne som er
spesialutdannet til å gjennomføre avhør av barn. I samarbeid med Universitetet i Oslo har PHS de
siste 10 årene utviklet et utdanningstilbud for sedelighetsetterforskere. Politihøgskolens utdanning
består i dag av tre trinn med fokus på avhør og kommunikasjon.

I tillegg presiseres det at Politihøgskolens grunnutdanning satte ”avhørsprosessen” på timeplanen
for første gang i 1997. Utdanningen har utviklet seg gradvis. Det er således grunn til å anta at de
yngste etterforskerne i Norge nok er mer tilfreds med utdanningen de har mottatt enn sine eldre
kolleger.

Lydopptaksprosjektet er også kjent med at Politihøgskolens etter- og videreutdanning nå vil satse
relativt tungt på opplæring i avhørsteknikk. Våren 2003 skal landes første avhørsinstruktører
utdannes. Med hensyn til opplæring og utdanning ser altså fremtiden langt lysere ut enn
situasjonen beskrevet i Rachlews masteroppgave fra 1999.

Prosjektets deltagere har kontinuerlig innrapportert hvorledes de opplever og utnytter
opptaksutstyr i sine avhør. Tallmaterialet som presenters senere i denne rapporten indikerer at de
som har mottatt opplæring, utnytter opptaksutstyret på en annen måte enn sine kolleger. Funnene
vil bli drøftet i rapportens avsluttende kapittel.
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2.  METODE

For å få et så bredt erfaringsgrunnlag som mulig, bygger denne evalueringsrapporten på data
som er samlet inn med ulike metoder. Som tidligere presisert, beskriver denne rapporten i første
rekke politiets erfaringer ved bruk av lydbåndopptak under politiavhør.

2.1 Selvrapportering
For å fange opp de daglige, politioperative erfaringer ved bruk av lydopptak, ble samtlige
deltagere i prosjektet bedt om å fylle ut et evalueringsskjema (vedlegg 1) i etterkant av hvert
avhør. Deltagernes selvrapporteringsskjema for gjennomført avhør utgjør fundamentet i
evalueringsrapporten. Deltagerne ble oppfordret til fylle ut skjemaet, også i de tilfellene hvor
den avhørte nektet å forklare seg med lydopptak.

Skjemat består i all hovedsak av lukkede spørsmål. Slike spørsmål er tidsbesparende og relativt
enkle å besvare, og gir prosjektet et kvantitativt grunnlag å jobbe ut i fra. I et forsøk på å
minimere metodiske svakheter som følger med faste og lukkede spørsmål, er spørreskjemaet
designet med ett avsluttende, åpent spørsmål. Med plass til ”egne kommentarer” gis deltageren
fleksibilitet og mulighet til å innrapportere mer kvalitative kommentarer og betraktninger.

Totalt har 85 etterforskere fra Nordmøre politidistrikt (n=6), Økokrim (n=36), Oslo
politidistrikts narkotikaseksjon (n=13), KRIPOS (n=11) og voldsavsnittet, Oslo politidistrikt
(n=19) fylt ut de individuelle skjemaene.

Deltagernes innrapporteringer er systematisert og presenteres i resultatkapittelet.

2.2 Spørreundersøkelser
Videre har deltagerne og / eller lokalprosjektene besvart flere spørreundersøkelser i løpet av
prosjektperioden. Tabell 1 gir en oversikt over de ulike spørreundersøkelsene.

Tabell 1 – Oversikt over spørreundersøkelser

Tittel År Vedlegg Emne

Evjemo 1999 2 Midlertidig evaluering av prosjektet
Opplæring 2000a 3 Tidligere opplæring, nye behov og ønsker for opplæring
Utstyr 2000b 4 Erfaringer med bruk av det tekniske utstyret
Evaluering 2002 5 Erfaringer med bruk av lyd- og videoopptak

Deltagernes besvarelser er systematisert og presenteres i resultatkapittelet.

I tillegg til spørreundersøkelsene innad i Lydopptaksprosjektet, administrerte styringsgruppen en
spørreundersøkelse hvor landets øvrige politidistrikt ble bedt om å beskrive eventuell aktivitet i
eget distrikt med hensyn til lyd- og videoopptak av politiavhør.

2.3 Stormøte – Seminar
Torsdag 7. og fredag 8. September 2000 arrangert Justisdepartementet et stormøte der flere
deltagere fra de ulike lokalprosjektene møtte styringsgruppens medlemmer. Over to dager
diskuterte 33 personer med tilknytning til Lydopptaksprosjektet utfordringer og erfaringer
relatert til lyd- og videoavhør. Momenter som ble trukket frem ble dokumentert og er flettet inn
i denne evalueringsrapporten.

- 27 -



2.4 Landsdekkende Spørreundersøkelse
For å fange opp eventuell relevant aktivitet utenfor prosjektets rammer, gjennomførte
lydopptaksprosjektet en spørreundersøkelse der landes politimestere ble bedt om å innrapportere
eventuelle erfaringer med bruk av lydopptak i eget distrikt. Politimestrenes svar presenteres i
neste kapittel.

2.5. Styrings- og arbeidsgruppe møter
Gjennom hele prosjektperioden er det blitt avholdt en rekke styrings- og arbeidsgruppemøter.
Under møtene er det blitt utvekslet informasjon og foreslått tiltak. Erfaringer og beslutninger er
dokumentert i form av møtereferater og flettet inn i denne evalueringsrapporten.

I et forsøk på å systematisere informasjonen som er innrapportert i form av evalueringsskjemaer,
spørreundersøkelser og arbeidsmøter, vil informasjonen fra de ulike informasjonskildene
kategoriseres og refereres i kapittelet det naturlig hører under i resultatseksjonen.

Det vil si at informasjon fra deltagernes innrapporteringsskjema vedrørende tidsforbruk vil bli
referert i samme kapittel som besvarelser fra de ulike spørreundersøkelsene omhandlende
tidsforbruk. Normalt vil informasjonen følges av en kildehenvisning, for eksempel (Evjemo
1999), i henhold til oversikten over spørreundersøkelsene i tabell 1.  Dersom momenter
vedrørende tidsforbruk er fremkommet under arbeidsmøter, vil også denne informasjonen
refereres under kapittelet omhandlende tidsforbruk i evalueringsrapporten, igjen med
kildehenvisning til det aktuelle møtet / møtereferat.
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Figur 2.  Antall avhør og forsøk på avhør i Lydopptaksprosjektet
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3. RESULTATER

Kapitlene i resultatseksjonen innledes med (der det eksisterer) informasjon fra deltagernes
innrapporteringsskjema. Deretter presenteres de funn som er dokumentert gjennom
spørreundersøkelser og arbeidsmøter.  Som tidligere presisert, flettes informasjonen inn i det
kapittelet det naturlig hører inn under.

Resultatene omhandler lyd- og videoopptak. Med unntak av to avhør fra Kripos, er det kun
Vold-ran- og sedelighetsseksjonen, Oslo politidistrikt, som tok sine avhør opp på video. Der
ikke annet presiseres behandles informasjon fra lyd- og videoavhør samlet.

3.1 Omfang
I prosjektperioden, altså fra mai 1998 til mars 2002 gjennomførte prosjektets deltagere til
sammen 598 avhør eller forsøk på avhør med lyd- eller videoopptak. Med unntak av Nordmøre
politidistrikt, som kun gjennomførte 10 avhør det siste året, har aktiviteten under
prosjektperioden vært relativt jevn, eller stigende.

Figur 2 illustrerer aktiviteten i de ulike lokalprosjektene. Det presiseres at Kripos og Vold-ran-
og sedelighetsseksjonen, Oslo politidistrikt∗15  ikke deltok de første årene.

3.2 De som ble avhørt eller forsøkt avhørt
Av de som ble forsøkt avhørt med lyd- eller videoopptak (N=598) hadde 419 (Ca. 69 %)∗16

status som mistenkt eller siktet.  169 (ca. 27%) var vitner og 24 (ca. 4 %) hadde status som
fornærmet.

                                                  
∗15 I tabellene omhandles Vold-ran-og sedelighetsseksjonen som K.R.E.A.T.I.V. – etter navnet på deres opplæringsprogram i

avhørsmetodikk.
∗16  Prosentandelen er referert med ca. verdi fordi et par-tre innrapporteringsskjemaer var uriktig / mangelfullt utfylt.
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Innrapporteringene fra de ulike lokalprosjektene viser en ulik praksis med hensyn til formell
status på de som ble avhørt med lyd og videoopptak.

Narkotikaseksjonen avhørte svært få (6 %) vitner. De resterende (94 %) var siktet eller mistenkt
for narkotikaforbrytelser.

Økokrim og Nordmøre Politidistrikt avhørte også flest mistenkt/siktede. Henholdsvis 62 og 67
prosent av deres lydavhør var av mistenkte og siktede personer.

Kriminalpolitisentralen og Vold-ran- og sedelighetsseksjonen avhørte nærmest like mange
mistenkt/siktede som fornærmede og vitner. Halvparten av avhørene Kripos gjennomførte var
av vitner (45 %) og fornærmede (5 %) personer. De resterende (50 %) ble avhørt som mistenkt
eller siktet. Tilsvarende tall fra Vold-ran- og sedelighetsseksjonen i Oslo viser at 54 prosent av
videoavhørene var av mistenkte og siktede personer. De øvrige (46 %) fordelte seg mellom
vitner (24 %) og fornærmede (24 %).

3.3     De som nektet lyd- og videoopptak
Av totalt 598 forsøk på avhør med lyd- og videoopptak var det 21 personer (3,5 %) som nektet å
la seg avhøre med opptak. Det presiseres at personene som nektet var villige til å forklare seg
for politiet, men ikke med lyd- og videoopptak. Prosjektet har ikke undersøkt hvor mange som
benyttet seg av sin rett til ikke å forklare seg for politiet generelt.

Videre ble det rapportert fra Vold-ran- og sedelighetsseksjonen at ytterligere fire personer nektet
å la seg avhøre med videoopptak, men var villige da de ble tilbudt lydopptak.

Lokalprosjektene møtte tilnærmet like mange personer som nektet å la seg avhøre med lyd- og
videoopptak. (N= 5, 4, 5, 3, 4), med en noe høyere prosentandel i Nordmøre og ”KREATIV”.

Majoriteten (19) av de som nektet hadde status som mistenkt eller siktet. De siste to hadde status
som vitner. Det anføres i denne anledning at et av vitnene som ikke ønsket opptak av sin
forklaring, senere ble siktet og dømt for medvirkning til drapene på Orderud gård. Det andre
vitnet som ikke ønsket opptak var en eldre mann (78 år) som ble bedt om å vitne i forbindelse
med behandlingen av gjenopptagelsessaken til Fasting Torgersen.

Enkelte siktede har nektet ved flere anledninger (i samme sak) å la seg avhøre dersom lyd- eller
videoopptak ble benyttet. Gjentatte forsøk er ikke registrert.

Når deltagerne møtte personer som nektet å la seg avhøre med lyd- og videoopptak, fulgte
enkelte etterforskerne opp med å spørre om årsaken til at de ikke ønsket lyd- og videoopptak.
Det er registrert 10 slike spørsmål. Seks svarte at de var blitt rådet av sin forsvarer, fire opplyste
at det var et valg de selv hadde tatt.
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Figur 3.  Lokalprosjektenes valg av metode
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3.4    Avhørsmetodikk – Metodeutvalg
Av de ulike avhørsmetodene som er beskrevet i denne rapportens innledende del, viste det seg at
deltagerne, i all hovedsak, valgte å forholde seg til to av metodene. Av alle gjennomførte lyd- og
videoavhør (577), ble 302 (52,3 %) gjennomført på den tradisjonelle måten med protokollering
underveis. I 256 avhør (44,4 %) valgte etterforskeren å gjennomføre avhøret uten å skrive, for så
å skrive et resymé med støtte i lyd- og videoopptaket av de opplysningene som kom fram under
avhøret. I 18 avhør (3,1 %) utsatte etterforskeren skrivingen til etter avhøret, for så å skrive ut
hele avhøret, ord for ord, i dialog. Kun i ett avhør (0,2 %) ble diktat til lydopptak foretrukket.

Som tabellen nedenfor viser, har de ulike lokalprosjektene valgt ulike måter å gjennomføre lyd –
og videoavhørene på. Kripos og Vold-ran og sedelighetsseksjonen (Oslo politidistrikt) har i all
vesentlighet valgt å holde skrivingen utenfor selve avhøret, mens Økokrim, Narkotikaseksjonen
og spesielt Nordmøre politidistrikt, i større grad har valgt å gjennomføre avhøret på den
tradisjonelle måten med skriving underveis, med lydopptaket på.

Under stormøtet der flere representanter fra hvert av lokalprosjektene kom sammen med
styringsgruppen i Lydopptaksprosjektet, påpekte representantene fra Nordmøre politidistrikt at
deres manglende utnyttelse av ”ny metode”, altså å utsette protokolleringen til etter avhøret,
hadde sammenheng med at etterforskerne følte seg utrygge på det nye.
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3.5   Forsvarer og bistandsadvokater
Av de 400 avhørene av mistenkt / siktede personer som ble gjennomført med lyd eller
videoopptak, ble den mistenkte bistått av forsvarer i 153 avhør (38, 3 %). Videre ble 10 av de 34
(29,4 %) personene som ble avhørt som fornærmet bistått av advokat under avhøret. Som
illustrert i figur 4, viser tallene fra lokalprosjektene klare forskjeller med hensyn til
forsvarerbistand i avhør av siktede.

Figur 4.  Forsvarere tilstede under avhør

Hos Økokrim avhøres syv av ti mistenkte personer med forsvarer tilstede. I Nordmøre er det kun
unntaksvis (6,6 %) at de mistenkte søker støtte fra forsvarer under avhør.  Tallene viser videre at
det er svært få advokater som motsetter seg lyd- eller videoavhør. Tallmaterialet bekreftes av
Økokrim som i sin besvarelse i prosjektets siste spørreundersøkelse (2002) påpekte:

”Stort sett har det ikkje vore noko motstand verken frå avhørte eller forsvarsadvokatar til bruk
av lydopptak under avhør. Likevel er det to – tre (dei same heile tida) som råder klientane sine
til å nekte avhør dersom dette vert tatt opp på lyd”

Advokat Staff har helt fra prosjektets begynnelse påpekt gjennom media∗17  at han er skeptisk til
bruk av lyd- og videoopptak, særlig fordi han frykter at formaliseringen av avhørssituasjonen vil
medføre flere egenrapporter generert gjennom ”uformelle samtaler” utenfor den formelle
avhørssituasjonen.

Som det fremgår av figur 5 på neste side, har imidlertid de advokatene som har uttalt seg om
lydopptak til prosjektets deltagere, i hovedsak uttalt seg i positiv retning.

                                                  
∗17  Aftenpostens Nettutgaven 1. august 1997  ”Lydopptak av politiavhør”      http://tux1.aftenposten.no/nyheter/iriks/d16516.htm
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3.6      Deltagernes erfaringer
For hvert av de 598 avhørene har lokalprosjektenes etterforskere fylt ut Skjema for utfylling etter
gjennomført avhør. I tillegg til den ”obligatoriske” informasjonen som er referert ovenfor, har
enkelte deltagere benyttet seg av anledningen til å flette inn egne kommentarer. Negative og
positive erfaringer er analysert og klassifisert.  Som tabellen nedenfor illustrerer, er det liten tvil
om at etterforskerne i all vesentlighet har opplevd lyd- og videoavhør som et positivt element
deres daglige arbeide med å oppklare kriminalsaker.

Det presiseres at tallene omhandlende ”deltagernes erfaringer” ikke gir et riktig bilde, statistisk
sett, blant annet med hensyn til hvor stor prosentandel av avhørene det er innrapportert positive
eller negative erfaringer. Årsaken er først og fremst at tallmaterialet vedrørende ”deltagernes
erfaringer” baserer seg på spørreskjemaets åpne spørsmål.

Enkelte etterforskere har gjentatt samme erfaring på flere skjemaer, mens andre kun har anført
en bestemt erfaring en gang. For eksempel gjennomførte en etterforsker fra Kripos til sammen
21 antall avhør i 2001. Etterforskeren, som utelukkende har innrapportert positive erfaringer, har
rapportert disse en gang og påpekt at erfaringene baserer seg fra alle de 21 avhørene han har
gjennomførte i 2001. Det finnes mange slike tilfeller. Det blir således lite hensiktsmessig å
presentere erfaringene i prosentandeler, for eksempel i forhold til antall gjennomførte avhør.
Tallene forteller i hvilken retting de innrapporterte erfaringene peker, intet annet.

Figur 5.  Deltagernes innrapporterte erfaringer

Som illustrert i figur 5, sentrerer etterforskernes kommentarer rundt egne opplevelser, med
dominerende innslag av positive erfaringer. Det anmerkes at negative erfaringer (problemer)
med det tekniske utstyret er klippet ut. Årsaken er at majoriteten av disse problemene oppsto
med prototyper av utstyr som i dag ikke lenger er aktuelt å bruke∗18 .
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Figur 5. Deltagernes innrapporterte erfaringer

                                                  
∗18  De tekniske problemene med de første løsningene fordeler seg i to hovedgrupper. Rent tekniske problemer og mer menneskelige

brukerfeil. De nyeste opptakssystemene reduserer begge gruppene til et ubetydelig nivå.
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Videre presiseres det at de som nektet å la seg avhøre med lyd- eller videoopptak allerede er
nevnt, og ikke registrert i denne oversikten, uansett om avgjørelsen var motivert ut i fra egne
eller advokatens argumenter.

I de påfølende underkapitlene analyseres de enkelte erfaringene nærmere.

3.6.1    Deltagernes negative erfaringer
Med unntak av barnesykdommer med det tekniske opptaksutstyret, ble det innrapportert 6
negative kommentarer gjennom evalueringsskjemaene. Alle omhandlet tiden det tar å
protokollere avhøret i etterkant.

En etterforsker skrev: ”Det tok uforholdsmessig lang tid å skrive ut avhøret. Regner med at det
går raskere etter hvert”.

En analyse av samtlige besvarelser fra prosjektets spørreundersøkelser viste samme mønster.
Tekniske (”barndoms”) problemer med opptaksutstyret og tiden det tar å skrive avhøret i
etterkant, er de eneste innrapporterte negative erfaringene.

3.6.2    Deltagernes positive erfaringer
I alt ble det innrapportert 70 positive kommentarer gjennom evalueringsskjemaene. I tabell 2 er
kommentarene systematisert og gir en oversikt over de elementene de ulike lokalprosjektene
opplevde som positive. Som presisert ovenfor gir ikke antall innrapporterte erfaringer et
prosentvis riktig bilde av opplevde erfaringer.

Tabell 2  – Deltagernes positive erfaringer rapportert gjennom evalueringsskjema

Positive erfaringer Økokrim Nark Nordmøre Kripos Kreativ Tot.

Kommunikasjon 2 3 7 12
Detaljer 1 2 4 5 12
Hcp. 3 5 8
Taktisk 1 3 1 2 1 7
Tid 3 4 7
Støtte i retten 1 1 3 1 6
Lærerikt 2 2 2 6
Støtte under avhør 4 4
Dokumentasjon 2 2 2 6
Totalt 5 8 5 22 29 70

Også besvarelsene av de ulike spørreundersøkelsene indikerer at lokalprosjektene har opplevd
langt flere positive enn negative erfaringer. Fra lokalprosjektene er det særlig ”dokumentasjon”
og ”profesjonalitet” som fremheves som positive erfaringer med lyd-og videoavhør.

Nedenfor følger en mer kvalitativ beskrivelse av deltagernes positive erfaringer, innrapportert
gjennom evalueringsskjema og spørreundersøkelser.
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Kommunikasjon –  De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til
ulike positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til kommunikasjonen
med den avhørte (i forhold til det tradisjonelle avhøret).

Uttalelsen fra en etterforsker i Oslo illustrerer besvarelsene
i denne kategorien:

” Synes for øvrig videoavhør gir helt klare fordeler
avhøret sett under ett, spesielt i forhold til
kommunikasjonen under avhøret. ”

Detaljer –  De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til ulike
positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til mulighet til å få fram og
identifisere detaljer i den avhørtes forklaring (i forhold til det tradisjonelle avhøret).

Erfaringen fra et avhør foretatt av Kripos illustrerer besvarelsene i denne kategorien: ”Dette var
et meget spesielt vitneavhør. Det omhandlet en lang tidsperiode som det var viktig å få belyst,
mange medisinske faguttrykk hvor vitnets forklaring var viktig å få ned ordrett..”

Hcp. – De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til ulike positive
erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til mulighet hvilken støtte lyd- og
videoopptak representerer når den som avhøres har et fysisk handikapp (døv, blind, stum m.fl.).

Etter et avhør i en sedelighetssak rapporterte etterforskeren fra Kripos: ”Vitnet er blind, og har
fått oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med dette avhøret. Fordi bistandsadvokaten ikke
hadde anledning til å være tilstede, foreslo jeg å ta det på lydbånd, slik at de i ettertid kunne
gjennomlese referatet samt – om ønskelig – lytte gjennom lydopptaktet”

En etterforsker fra sedelighetsseksjonen i Oslo skrev:  ”Fornærmede var innlagt på psykiatrisk
avdeling og det å kunne få gjennomført avhøret ved å ha direkte dialog uten å måtte tenke på å
skrive, var til en vesentlig lettelse både for avhører og fornærmede”.

En etterforsker fra voldsavsnittet i Oslo skrev: ”Fornærmede var knivstukket og hadde blant
annet utlagt tarm. Hun var svært redusert. Fint med video fordi det tar kortere tid i selve
avhøret.

Ved to anledninger har deltagerne rapportert at dyslektiske vitner har uttrykt tilfredshet med
lydopptak.

Taktisk – De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til ulike
positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til ulike taktiske disposisjoner
under avhøret.
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En etterforsker skrev: ”….(avhøret) var meget vanskelig etter hvert – men nok en gang –
avhørene førte til at han sa i mot seg selv flere ganger og han kunne ikke komme bort fra
det. Han fikk høre på diskettene og fikk høre hvordan han hadde ordlagt seg.

Siktede styrte også hvor lenge avhørene skulle pågå. Når han kom opp i vanskelige
dilemmaer så valgte han å si at han var sliten eller måtte på do. Dette kommer tydelig frem
på diskettene…..”

Tid – De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til ulike positive
erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til avhørets lengde. (i forhold til det
tradisjonelle avhøret)

”Fornærmede i saken ble knivstukket 12 dager forut for avhøret. Fornærmede var ikke 100
prosent restituert. Stor fordel med videoavhør fordi gjennomføringen av selve avhøret går så
mye raskere”. – (Voldsavsnittet, Oslo)

Lærerikt – De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til ulike
positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til opplæring og
egenutvikling.

Blant annet skrev en etterforsker fra Nordmøre: ”Etterforsker må forberede seg bedre. Ved
gjennomgnag av avhøret lærer man av egne `feil`”.

Støtte under avhør – De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg
til ulike positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til avhørerens
opplevelse av støtte (fra egen leder / jurist) under avhøret.

Blant annet skrev en etterforsker fra voldsavsnittet i Oslo:  ”Et taktisk avhør der mistenkte fikk
sin status forandret til ”siktet” under avhøret. Meget god støtte av etterforskningsledelsen som
fulgte avhøret og dets utvikling på monitor”.

Støtte i retten – De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til
ulike positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til den påfølgende
hovedforhandling.

En etterforsker fra Kripos skrev i forbindelse med avhør i en drapssak:  ”Dette avhøret viste seg
senere å være med på å dømme siktede i lagmannsretten, nettopp på bakgrunn av hans ordvalg
som gjennom lydbåndopptaket ble korrekt gjengitt. Forsvareren prøvde seg i retten om jeg
kunne ha misforstått, men det var bare å henvise til lydbåndet og måten siktede fortalte selve
hendelsen på….en flott opplevelse i retten”.
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I forbindelse med avhør av en mann siktet for bedrageri og/ utpressingssak skrev en etterforsker
fra Kripos:  ”Deler av avhøret ble spilt i retten. Sorenskriveren i Sandefjord var meget godt
fornøyd med at han fikk innblikk i avhørssituasjonen”.

I den siste spørreundersøkelsen (2002) har Vold- ran- og sedelighetsseksjonen i Oslo
politidistrikt redegjort for en erfaring de mener illustrerer et sentralt argument for lyd- og
videoopptak.

Etter innføringen av videoavhør i år 2000 er majoriteten∗19  av de som er avhørt som mistenkt
eller siktet for drap, avhørt med videoopptak. Etterforskernes erfaringer er at tiltalte fastholder
(gjentar) sine politiforklaringer når saken kommer opp for domstolene. Følgelig har seksjonens
etterforskere under prøveperioden aldri opplevd beskyldninger om press, tendensiøs
spørsmålsstilling eller andre misforståelser etter at ordningen med videoopptak ble innført.

Imidlertid opplevde etterforskeren som avhørte en av de tiltalte for drapet på Benjamin
Hermansen på Holmlia i 2001, at tiltalte endret sin forklaring under hovedforhandlingen. Dette
avhøret var et av de få som ikke ble tatt opp på video.

Under hovedforhandlingen hevdet tiltalte (som ble avhørt av politiet uten opptak) at
etterforskeren hadde missforstått ham. Videre at tiltalte ikke kunne huske at han leste gjennom
rapporten før han vedtok den som sin forklaring i saken.  Både domstolen, advokater, aktor og
etterforskeren selv måtte bruke tid på å vurdere tiltaltes påstander

                                                  
∗19  Vold-ran- og sedelighetsseksjonen har ikke innrapportert konkret tallmateriale.
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Ved to anledninger har deler av videoavhørene fra voldsavsnittet blitt avspilt under
hovedforhandlingen. Ikke fordi partene har vært uenige om hva som tidligere ble forklart, men
fordi (1) juryen ønsket å se hva tiltalte forklarte til politiet vedrørende en spesiell hendelse og
fordi (2) aktor ønsket at retten skulle få innblikk i avhørssituasjonen og fornærmedes tilstand da
hun forklarte seg for politiet med kraniebrudd i etterforskningens innledende fase.

I sin besvarelse til prosjektets siste spørreundersøkelse (2002) svarte Økokrim på spørsmål om
deres lydbåndavhør er blitt avspilt i retten:

Lydopptak av politiforklaringer ble benyttet under hovedforhandlingen i den såkalte UNICEF-
saken, som den mest omfattende korrupsjonssak ØKOKRIM har ført for retten. En norsk
statsborger som hadde vært innkjøpssjef i UNICEFs innkjøpsdivisjon i København ble i Oslo
tingrett dømt til fem og et halvt års ubetinget fengsel for omfattende korrupsjon; en norsk
forretningsmann ble dømt til to års ubetinget fengsel for bl.a. medvirkning til korrupsjon i samme
sak. Lydopptak av de to tiltaltes politiforklaringer ble benyttet i konfrontasjonsøyemed under
eksaminasjonen i retten.

Lydopptak av enkelte vitneforklaringer ble også benyttet med samme formål. Etter begjæring fra
aktoratet hadde retten i forkant besluttet at lydopptak av de tiltaltes politiforklaringer kunne
avspilles under hovedforhandlingen. Bruken av lydopptak under eksaminasjonen av tiltalte og
vitner fungerte svært effektivt, og bidro åpenbart til å styrke bevisverdien av politiforklaringene.

Lydopptak av politiforklaringer ble også brukt i den såkalte Kjøttsaken. Der ble lydopptak av
vitneforklaringer i retten også tatt opp, til bruk i saker mot andre tiltalte i saken (undersakene).
Lydopptak ble også benyttet som primærkilde ved forberedelsene til aktors innlednings- og
sluttforedrag. Også i andre saker, f eks skattesaker, har Økokrim benyttet lydopptak.

Dokumentasjon – De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til
ulike positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til avhørerens
opplevelse av lydopptaket som dokumentasjon under straffesakens videre behandling.

For eksempel skrev Narkotikaseksjonen i en evalueringsrapport fra 1999: ”Vi fikk ikke
beskyldninger fra advokat NN ved lydavhøret. Det fikk vi da det ikke var lydopptak. Ved nye
avhør har ikke de mistenkte hatt mulighet til å gå tilbake på hva de tidligere har forklart”

Profesjonalitet - De erfaringene som ble klassifisert under denne kategorien refererer seg til
ulike positive erfaringer ved bruk av lyd- eller videoopptak med hensyn til avhørerens
innstilling til avhøret.

I spørreundersøkelsen fra 1999 uttalte en narkotikaetterforsker: ”Jeg forbereder meg bedre etter
at jeg begynte med lydavhør…”
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3.6.3    Video vs. Lyd
Lydopptaksprosjektet ble ikke designet med tanke på å identifisere eventuelle forskjeller
mellom lyd- og videoopptak. Derimot har enkelte deltagere, på eget initiativ, innrapportert
erfaringer hvor video har og kunne ha tilført etterforskningen nyttig informasjon og
dokumentasjon i forhold til avhør med lydopptak.

En Kripos etterforsker skrev: Avhøret tatt av vitnet fra sykesengen på Haukland sykehus. Hun lå
i respirator og kunne ikke snakke. Vi fikk minimalt med tid hos henne grunnet alvorlige skader,
men på våre spørsmål kunne hun nikke på hode og på den måten svare på enkelte spørsmål.
Hennes bevegelser på hodet ble snakket inn på disketten…skulle hatt video…….”,

Under etterforskningen av et drapsforsøk i Oslo skrev etterforskeren: ”Fornærmede hadde fått
sin strupe kuttet over og kunne ikke snakke. Video var til stor hjelp. Rapportskriver stilte
spørsmål og fornærmede skrev ned sine svar. På denne måten klarte vi å kommunisere. Video
dokumenterte skaden og hvordan informasjonen ble hentet inn.”

I forbindelse med avhør av en person siktet for drap i Oslo, skrev etterforskeren: ”Siktede
forklarte hvordan han skjøt og drepte X.X. Situasjonen kom imidlertid mye bedre frem da han
reiste seg opp og viste hvordan han sto i forhold til X.X. da skuddene ble avfyrt. Siktede hevder
nødverge, detaljene, som ble vist av siktede selv, kan bli avgjørende”

I all hovedsak er det Vold- ran- og sedelighetsseksjonen som har benyttet videoopptak under
avhør. Deres etterforskere har innrapportert flere positive erfaringer pr. avhør enn de øvrige
deltagerne i Lydbåndopptaksprosjektet. Spesielt for videoavhørene er de positive erfaringene
med ”støtte under avhør”, hvor etterforskningsledelse og påtalemyndighet følger avhøret ved
hjelp av direkte videooverføring.

To videoavhør er så langt vist for domstolene. Den ene saken omhandlet drap og drapsforsøk.
Den som overlevde ble avhørt av politiet med video, både før og etter operasjoner i forbindelse
med skadene hun ble påført (kraniebrudd). Et utdrag ble fremvist av påtalemyndigheten for å
dokumentere hvilke skader fornærmede var påført, og for å vise retten hvilken tilstand
fornærmede var i da hun ble avhørt.

I en annen sak ønsket juryen i Borgarting lagmannsrett å se utdrag fra videoavhøret av tiltalte i
det han forklarte til politiet hva han tenkte, og hvorledes han handlet i minuttene før han utførte
handlingene som resulterte i drapet han var tiltalt for.

3.7    TIDSFORBRUK

Av de 598 avhørene som er innrapportert, har etterforskeren påført informasjon om tidsforbruk
fra 435 avhør. Av disse ble 244 gjennomført på den tradisjonelle måten med rapportskriving
underveis. I resten av avhørene ble rapporten skrevet i ettertid, hovedsakelig i form av et resymè
(168). I 22 avhør valgte deltagerne å skrive ut hele avhøret i dialog. Kun ett avhør gir
informasjon omkring tidsforbruk ved diktat til lydopptak.
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3.7.1   Nordmøre
Med unntak av et avhør som varte i 30 minutter som det tok 4 _ time å skrive ut i dialog, har
Nordmøre kun gjennomført tradisjonelle avhør med protokollering underveis. Lengden på
avhørene varierte fra 18 minutter til 12 _ time. Det lengste avhøret representer imidlertid et
unntak. I gjennomsnitt brukte etterforskerne fra Nordmøre 1 _ time (91 min.) pr. avhør. Et
gjennomsnittlig avhør av vitner i Nordmøre er kun et par minutter kortere enn et gjennomsnittlig
avhør av mistenkte/siktede.

3.7.2   Økokrim
Til sammen ble 93 (84 %) av tidsangitte avhør fra Økokrim gjennomført på den tradisjonelle
måten med protokollering underveis. Disse varierte i tid fra 30 minutter til 10 timer. Et
gjennomsnittlig avhør ved Økokrim med protokollering underveis varer i ca. 4 _ time (266
min.). Med protokollering underveis avhører Økokrim sine mistenkt/siktede ca. 1 time (66 min.)
lenger enn sine vitner. (4 timer og 52 min og 3 timer og 46 min.)

I de resterende 17 avhørene ble rapportskrivingen utsatt til etter avhøret. Forbrukt tid under
selve avhøret ble halvvert i forhold til det tradisjonelle avøret. Det tar en gjennomsnittlig
etterforsker fra Økokrim to timer (121 min.) å avhøre vitner og mistenkte personer når
etterforskeren utsetter skrivingen.

Imidlertid tar det i gjennomsnittlig 4 _ time for Økokrim å skrive ut et resymé, og 12 _ time å
skrive avhøret ut i dialog når de utsetter rapportskrivingen til etter avhøret. Det vil si at Økokrim
totalt bruker ca. 6 _ time på et resymè avhør og ca. 14 _ time på et dialog avhør.

For hver time Økokrim avhører uten å protokollere bruker de i overkant av to timer på å skrive
ut et resymè og over syv timer på skrive ut ord for ord.

3.7.3    Narkotikaseksjonen
Totalt ble 84 (67 %) av tidsangitte avhør fra Narkotikaseksjonen gjennomført på den
tradisjonelle måten med protokollering underveis. Disse varierte i tid fra 18 minutter til 8 timer.
I gjennomsnitt brukte Narkotikaseksjonen i underkant av 2 _ time (142 min.) på sine avhør med
protokollering underveis. Narkotikaseksjonen har avhørt for få vitner til å lete etter signifikante
forskjeller mellom avhør av vitner og avhør av mistenkt/siktede personer.

I 41 avhør (33 %) valgte deltagerne fra Narkotikaseksjonen i Oslo å utsette rapportskrivingen til
etter avhøret. Når de valgte denne løsningen reduserte de tiden i avhør med over 50 prosent. Det
tok i gjennomsnitt en time og 7 minutter å avhøre personer mistenkt for grove
narkotikaforbrytelser når rapportskrivingen ble utsatt til etter avhøret.

De aller fleste av disse ble skrevet ut som resymè i ettertid. Det brukte Narkotikaseksjonen i
gjennomsnitt i underkant av tre timer på å gjøre (176 min).  Kun fem avhør ble skrevet ut ord for
ord. Det tok i snitt nesten 9 timer (546 min.) å gjøre. Det vil si at Narkotikaseksjonen totalt
bruker i underkant av 4 timer (234 min.) på et resymè avhør og ca. 10 timer og et kvarter (613
min.) på et dialog avhør

For hver time Narkotikaseksjonen avhører uten å protokollere bruker de ca. 3 timer pr. time i
avhør på å skrive ut et resymè, mens de bruker nesten 9 timer pr. time når de skriver rapporten
ut ord for ord.
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3.7.4   Kriminalpolitisentralen
Alle (74) tidsangitte avhør fra Kriminalpolitisentralen ble gjennomført med den nye metoden
hvor rapportskriving utsettes til etter avhøret. Forbrukt tid i avhør varierte mellom _ time og 3
timer. Det gjennomsnittlige avhøret tok ca. 1 _ time (92 min.) å gjennomføre. De
mistenkt/siktede avhøres i ca. 35 minutter lenger enn vitnene (112 og 77 min.)

Kriminalpolitisentralen bruker gjennomsnittlig nesten 5 _ time (322 min.) på å skrive ut et
resymè av sine avhør, noe de gjorde i 70 avhør (95 %). De fire siste avhørene ble skrevet ut ord
for ord. I gjennomsnitt tok det nesten 7 timer (416 min.) å skrive ut i dialog. Det vil si at Kripos
totalt bruker i underkant av 7 timer (414 min.) på et resymè avhør og ca. 8 _ time på et dialog
avhør.

Imidlertid var de fire dialogavhørene (ord for ord) relativt korte avhør (53 minutter i snitt). Det
vil si at for hver time Kriminalpolitisentralens etterforskere sitter i avhør uten å protokollere
underveis bruker etterforskeren 3 _ time pr. time i avhør når de skriver sine resymè, mens de
bruker nesten 8 timer pr. time i avhørsrommet på å skrive ut hele avhøret, ord for ord.

3.7.5   Vold-ran- og sedelighetsseksjonen
På lik linje med Kripos, ble alle (53) tidsangitte avhør fra Vold- ran- og sedelighetsseksjonen
gjennomført med den nye metoden hvor rapportskriving utsettes til etter avhøret. Lengden på
avhørene varierte fra en _ til 5 _ time, med et gjennomsnitt i overkant av 2 timer (127 min.).
Avhørene av de mistenkt/siktede personene var ca. 50 minutter lengre enn vitneavhørene (153
og 104).

Med unntak av to avhør, som begge ble skrevet ut i dialog, ble alle skrevet ut som resymè.
Etterforskerne brukte gjennomsnittlig i underkant av 7 timer (414 min) på å formulere
resymène. De brukte over 40 timer i snitt på å skrive ut de to dialogavhørene. '

Det vil si at Vold- ran- og sedelighetsseksjonen totalt bruker i underkant av 7 _ time (541 min.)
på sine resymè avhør og over 42 timer på et dialog avhør.

For hver time Vold- ran- og sedelighetsseksjonens etterforskere satt i avhør uten å protokollere
underveis, brukte de 3 timer og 15 minutter pr. forbrukt time i avhør til å formulere sine resymé.
For hver time de satt i avhør brukte de over 20 timer pr. forbrukt time i avhør på å skrive det ut,
ord for ord.

Tallene for direkte utskrift ved Vold- ran- og sedelighetsseksjonen skiller seg klart ut fra de
øvrige resultatene. På forespørsel forklarte den som hadde skrevet ut avhørene at begge
avhørene var av mistenkte personer med utenlandsk opprinnelse. Selv om etterforskeren ikke
opplevde kommunikasjonsproblemer, var det svært vanskelig å høre nøyaktig hvilke ord de
siktede brukte når de formulerte seg.
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3.7.6    Etterforskernes betraktninger omkring tidsforbruk
I siste spørreundersøkelse (2002) presiserte både Kripos og Vold- ran- og sedelighetsseksjonen
at lyd- og videoopptak av politiavhørene har generert et behov for skrivehjelp. Vold-ran- og
sedelighetsseksjonen søkte sitt politidistrikt om en ekstra kontoransatt, men fikk avslag. Kripos
poengterer i sin besvarelse at: ”Vi ser i ettertid at det er uhelding at slik fremgangsmåte ikke er
utprøvd og evaluert i prosjektet”.

En etterforsker skrev: ”Mitt tredje videoavhør.  Føler at protokollering går mye raskere nå. Har
i større grad på forhånd tenkt igjennom protokolleringen...”

3.8    Regler og rutiner
I den siste spørreundersøkelsen (2002) ble alle lokalprosjektene blant annet spurt om dagens
regelverk er hensiktsmessig, eller om det er behov for regelendringer, eventuelt tilføyelser i
forbindelse med gjennomføringen av politiavhør med lyd eller video.

Økokrim svarte:  ”Ei avklaring av plikta til å forklara seg med lydopptak, bør kome. Stort sett
har dette ikkje vore noko motstand verken frå avhørte eller forsvarsadvokatar til bruk av
lydopptak under avhør. Likevel er det to – tre advokatar (dei same heile tida) som råder
klientane sine til å nekte avhør dersom dette vert tatt opp på lyd.”

Kripos svarte: Bestemmelser i Straffeprosessloven og Påtaleinstruksen hjemler lydopptak av
avhør. På sikt vil det nok være hensiktsmessig å avklare hvorvidt bestemmelsen bør signalisere
bruk av lydopptak som hovedregel, i motsetning til dagens lovtekst som gir uttrykk for at slik
løsning er en mulighet, jfr. PI § 8-13, 1.ledd. ”Ved avhør av…kan lydopptak foretas når det
finnes hensiktsmessig”.

Vi savner ellers en klarere definering av hva som i påtaleinstruksens § 8-13 menes med
benevningen ”rapport på vanlig måte”, og det er vår oppfatning at et mer utfyllende regelverk
mht. protokolleringsrutiner og sikkerhet er påkrevet. Det samme gjelder rutiner for
gjennomføringen av selve opptaket.

Nordmøre politidistrikt svarte at de ønsker et ”klarere” regelverk omkring hvorledes en
eventuell etterfølgende rapport ved bruk av ny metode skal skrives ut. De mener at dagens
regelverk er noe uklart og medfører tidkrevende prosesser.

Narkotikaseksjonen svarte at de føler at dagens regelverk er hensiktsmessig, men påpekte også
uklarheter med hensyn til hvorledes avhørene skal / bør skrives ut.
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Også Vold-ran- og sedelighetsseksjonen har tilsvarende erfaringer med Oslo
statsadvokatembeter. Seksjonen har imidlertid innrapportert at de initiale påleggene fra Oslo
statsadvokatembeter om å skrive ut avhørene i sin helhet viste seg å bero på missforståelser og
mangel på kunnskap omkring de nye metodene.

Det anføres i denne anledning at Politiets Embetsmannslag falt fra styringsgruppen relativt tidlig
i prosjektet.

I forbindelse med innføringen av  lyd- og videoopptak ble det arrangert et møte mellom Oslo
statsadvokatembeter og Oslo politidistrikt, blant annet for å klargjøre de juridiske
retningslinjene for gjennomføringen av avhørene.

Oslo statsadvokatembetet påpekte at de var positivt innstilt til metodeutviklingen, selve
avhørsformen og opplæringsprogrammet politidistriktet har utviklet. Statsadvokatene påpekte
nødvendigheten for nye juridiske retningslinjer i forbindelse med metodeutviklingen, særlig
med henblikk på utformingen av det skriftlige produkt. Forut for møtet hadde Oslo politidistrikt
oversendt resymè avhør som ikke var signert av den avhørte.

Oslo statsadvokatembeter er av den oppfatning at en forutsetning for å bruke videoavhør til å
konfrontere avhørte med i retten uten dennes signatur, trolig forutsatte en lovendring.  De pekte
i den forbindelse på straffeprosesslovens paragraf 230 som den bestemmelse som det mest
naturlig burde komme en endring / tilføyelse.

Videre har Vold- ran- og sedelighetsseksjonen stilt følgende spørsmål omkring gjeldende
regelverk.

•  Kan lydopptaket brukes til etterfølgende stemmeanalyser, for eksempel i ransaker?
•  Når bør den avhørte informeres om at avhøret vil bli gjennomført med videoopptak.

Holder det at den avhørte informeres om at opptaket er i gang når den avhørte stiger inn
i rommet, eller må den avhørte informeres før bryteren slås på?

•  Bør eller må den avhørte informeres om at andre følger avhøret på monitor?
•  Er det strengt tatt nødvendig med vitners signatur på rapporten når vi har alt på video?

Det sentrale poenget med opptak er jo at opptaket forebygger nærmest alle tidligere
situasjoner der partene var uenige om hva, og hvorledes opplysningene kom fram under
avhøret.

En må omstille seg og glemme erfaringene fra tidligere hovedforhandlinger hvor tiltalte
og deres forsvarere argumenterer med at politiavhøret foregikk på en annen måte enn
det som står i rapporten. Ut i fra den settingen er det forstålig at aktoratet ”klamrer” seg
til det eneste man har av ”bevis” for at innholdet i rapporten faktisk stemmer overens
med hva som egentlig ble sagt og gjort, nemlig tiltaltes underskrift. Slik er det ikke nå.
Vår erfaring, helt i tråd med internasjonal erfaring, er at partene, i motsetning til
tidligere, ikke fremmer påstander med mindre de er reelle.

En kan selvfølgelig ikke se bort i fra unntakstilfeller der partene er uenige om referatets
pålitelighet. I de få sakene slike situasjoner skulle oppstå, er det jo bare å spole tilbake. I
motsetning til dagens situasjon, vil slike situasjoner oppstå helt unntaksvis. I tillegg har
aktoratet og advokatene nå mulighet til å forebygge slike situasjoner (i alle fall de av
betydning). Ved å gå igjennom sentrale avhør før hovedforhandlingen får en jo selv
førstehåndsinformasjon.  Det forutsetter jo selvsagt forberedelser.
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Verken Nordmøre, Kripos eller Økokrim har innrapportert annet enn positive anmerkninger fra
påtalemyndigheten under prosjektperioden.

I den siste spørreundersøkelsen svarte Kripos blant annet: ”Vi har aldri opplevd at det fra
påtalemyndigheten har blitt reist kritikk til gjennomføringen eller protokolleringen av
lydopptaksavhørene”.

3.9   Påtalemyndigheten
Gjennom sine rapporteringsskjemaer har flere deltagere videreformidlet erfaringer knyttet opp i
mot påtalemyndighetens anmerkninger til prosjektet. Med unntak av problemene assosiert med
den nye metoden og det skriftlige produktet, trekker de øvrige erfaringene i positiv retting. Blant
annet har en helt ny arbeidsmetode utviklet seg i forbindelse med den nye muligheten for direkte
overføring av avhør. Både Oslo og Kripos har innrapportert positive erfaringer med at
påtalemyndigheten (etterforskningsledelsen) har fulgt og støttet avhøreren underveis.

I den siste spørreundersøkelsen svarte Økokrim blant annet:

 …”Bruken av lydopptak under eksaminasjonen av dei tiltalte fungerte svært effektivt, og
det er aktoratets oppfating at dette styrkjer bevisverdien av politiforklaringane”

3.9.1   Direkte overføring - Monitoring
Ved flere anledninger har det lokale påtaleleddet fulgt avhørene mens de pågår. I ett tilfelle har
også den ansvarlige statsadvokaten vært tilstede og aktivt assistert og kvalitetssikret
gjennomføringen av avhøret fra observasjonsrommet.

Det anføres i denne anledning at videoavhørsrommene i Oslo, i tråd med professor Baldwins
anbefalinger (1992), ikke har installert kommunikasjonssystem mellom avhører og
observasjonsrommet, for eksempel i form telefon eller øreplugg. Årsaken er at et slikt system
lett vil kunne oppleves som et forstyrrende element i kommunikasjonen mellom avhører og den
avhørte. I følge Baldwin vil vitnet lett kunne oppleve en følelse av mangel på kontroll over
situasjonen dersom avhører stadig vekk fikk beskjeder inn på øret. Det bryter mot etiske
samtaleprinsipper og får følgelig konsekvenser for forholdet mellom avhører og vitnet.

Oslo politidistrikt har innrapportert at deres erfaring tilsier at den beste formen for
kommunikasjonen mellom avhører og (i dette tilfele) juristen som observerer og deltar i
kvalitetssikringen av avhøret, er når avhøret går inn i naturlige pauser.  Da møtes avhører og
kvalitetssikrer og avhørets videre fremdrift diskuteres.

Et illustrerende eksempel er innhentet fra et innrapporteringsskjema fra Vold- ran- og
sedeligetsseksjonen ved Oslo politidistrikt i forbindelse med avhøret i en pågående drapssak.

”..Et taktisk avhør der mistenktes status ble forandret til ”siktet” under avhøret.
Meget god støtte av etterforskingsledelsen som fulgte avhøret og dets utvikling….”
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3.9.2 Strand utvalget
Under prosjektperioden besluttet Riksadvokaten å nedsette en arbeidsgruppe som særlig skulle
se på etterforsking av drapssaker hvor gjerningsmannen innledningsvis var ukjent.
Arbeidsgruppen ble ledet av statsadvokat Harald Stand, Oslo Statsadvokatembeter. Med seg i
arbeidsgruppen hadde han to statsadvokater, fem politiavdelingssjefer og en politietterforsker.

I april 2002, etter to års relativt omfattende arbeide, leverte arbeidsgruppen sin 160 siders lange
innstilling (Strand m.fl. 2002). På side 112 konkluderer også denne rapporten med at avhør
fortsatt er den viktigste metode for innsamling av informasjon i en straffesak. Gjennom sitt
daglige arbeide som statsadvokater og politiavdelingssjefer med behandlingen av pågårende
straffesaker, var flere av arbeidsgruppens medlemmer på flere måter også involvert i
Lydopptaksprosjektet. I tillegg innhentet de informasjon om opplæring og gjennomføring av
videoavhør i Oslo.

Da arbeidsgruppen leverte sin innstilling var den følgelig godt kjent med Lydopptaksprosjektet.

Rapporten innledes med sammendrag og anbefalinger, og på side ni omhandles politiavhøret.
Der anbefaler arbeidsgruppen at alle politidistrikter bør ha avhørsrom med mulighet for lyd- og
videoopptak som kan benyttes i andre saker enn sedelighetssaker hvor barn avhørs på video.

Videre anbefalte arbeidsgruppen at politiet bør vurdere bruk av video- og lydopptak ved sentrale
avhør både av mistenkte/siktede og vitner. Et minimum er at det tas lydopptak.

I rapporten (s. 110) begrunner arbeidsgruppen sine anbefalinger:

Lydopptak av et politiavhør vil kunne ha større bevisverdi enn en gjengivelse av forklaringen i
en politirapport (tradisjonelt avhør-AAR). Opptaket viser på hvilken måte forklaringen er
fremkommet og gjengir forklaringen i dens fulle detaljrikdom. En politirapport er en
komprimert utgave av forklaringen. Det er etter arbeidsgruppens oppfatning ikke tvil om at det
kan være en fordel, at viktige forklaringer tas opp på lyd. Ikke sjelden blir tilståelser trukket
tilbake på et senere tidspunkt, eller det hevdes at det som er gjengitt i politirapporten, er
misvisende. Et lydopptak av avhøret vil gi påtalemyndigheten og eventuelt domstolen et
selvstendig grunnlag for å vurdere tilståelsens ekthet og bevisverdi.

Det hender heller ikke så sjeldent at tiltalt under hovedforhandlingen hevder at han tilsto under
etterforskningen fordi han ble gitt løfter, presset eller utsatt for trusler. Et lydopptak vil ikke helt
kunne avskjære en slik innvending – løftet hevdes for eksempel å være gitt forut for avhøret, men
det vil likevel gi retten et sikrere grunnlag for sin vurdering.

En selvsagt forutsetning for å kunne utnytte de muligheter lyd- og videoopptak gir, er at
overordnet påtalemyndighet og domstolene har reelle avspillingsmuligheter.
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3.10   Domstolsstadiet
Ved første øyekast kan det synes som erfaringene fra domstolene er nærmest fraværende når
deltagernes evalueringsskjema analyseres. Det er svært få deltagere som har påført at
lydopptaket er blitt brukt i hovedforhandling.

Imidlertid dokumenterer den siste spørreundersøkelsen (2002) at sekvenser fra seks avhør er
blitt direkte avspilt i domstolene.  Så langt Lydopptaksprosjektet har registrert, har ingen
dommere uttalt seg offentlig om sitt syn på lyd- og videoopptak av politiavhør.

Etterforskerne som har presentert lyd- og videoavhørene for retten har imidlertid uttalt seg
”positivt” og ”svært positivt” om hvorledes de opplevde avspillingene i retten (se denne rapport,
side 37). Av 577 gjennomførte avhør med lyd- og videoopptak har ikke Lydopptaksprosjektet
mottatt noen negative erfaringer eller kommentarer fra domstolene i forbindelse med de
påfølgende hovedforhandlingene.

3.11    Øvrige aktører

3.11.1  Bistandsadvokater:
Verken Økokrim, Narkotikaseksjonen eller Nordmøre politidistrikt har gjennomført avhør med
bruk av lyd hvor den avhørte har hatt bistandsadvokat under avhøret. Kripos og Vold-ran- og
sedelighetsseksjonen har til sammen gjennomført ti innrapporterte avhør med bistandsadvokat
tilstede. Av disse er det innrapportert tre uttalelser i fra bistandsadvokaten i forbindelse med
opptaket. En utalte at han var fornøyd. To uttalte at de var ”meget fornøyd”. Bistandsadvokatene
fremhevet at opptaket representerte en god dokumentasjon av fornærmedes tilstand samt at
avhøret ble mer skånsomt, i og med at avhørene ble kortere enn ved tradisjonelle avhør.

3.11.2   Tolk
Prosjektets deltagere har gjennomført over 50 avhør med lyd- eller videoopptak med tolk
tilstede. Det er narkotikaseksjonen i Oslo som har innrapportert hyppigst bruk av tolk under
avhør. Det er imidlertid Vold- ran- og sedelighetsseksjonen som har innrapportert den mest
interessante erfaringen.

I forbindelse med et videoavhør av en kvinne med utenlandsk opprinnelse som møtte med sin
bistandsadvokat for å anmelde sin mann for misshandling og voldtekt, fikk etterforskeren en
følelse av at tolken ikke oversatte korrekt. Det ble derfor besluttet at videoavhøret skulle
gjennomgås i samarbeid med en ny tolk.

Gjennomgangen resulterte i 118 rettelser. Flere av rettelsene var omfattende, enkelte av helt
avgjørende betyding. Etter gjennomgangen sto politiet igjen med en ”ny” forklaring (sak) som
aldri ville latt seg rekonstruere uten videoopptaket.

Blant annet ble den fornærmede kvinnen aldri gjort kjent med vitneansvaret, ei heller
straffeprosesslovens paragraf  122 og 123.
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Etter at etterforskeren gjennom tolken hadde opplyst fornærmede om de sentrale prosessuelle
reglene, viste videoopptaket at tolken oversatte vitneansvaret og strp.l. §122 og 123 på følgende
måte:

”Hvis du ikke ønsker å fortelle om private saker, så trenger du ikke det. Min erfaring er at jo mer
du forteller, jo bedre blir det etterforsket”. Deretter mumlet tolken noe uforståelig om iranske
menn.

Senere i avhøret oppsto følgende situasjon: Etterforskeren oppsummerte fornærmedes forklaring
og stilte henne et oppfølgingsspørsmål:

”Ja, altså. Det du har forklart om nå, det er jo vold. Men, utøvde han noen annen form for vold enn
den du har beskrevet?”

Dette spørsmålet oversatte tolken på følgende måte:

” Det du forteller nå er ikke normalt i et parforhold. Her i Norge kaller man det vold. Vold i
Norge er det samme som voldtekt i Iran. Har du noe mer å fortelle?”

3.11.3    Sakkyndige
Kriminalpolitisentralen er det eneste lokalprosjektet som har innrapportert (2002) at deres avhør
er blitt brukt av sakkyndige: ”I noen saker har vi fått svært positive tilbakemeldinger fra de
oppnevnte sakkyndige som har forestått judisielle observasjoner, om at lydopptakene har gitt
dem svært verdifull informasjon til bruk for deres vurderinger og konklusjoner”.

3.11.4   Psykologiske fagmiljø
I en artikkel til norsk politi (Magnussen 2002) presiserte professor Magnussen behovet for å
drive aktiv forskning på politiavhør i Norge. I artikkelen konkluderte han med at vitnepsykologi
er et forsømt fagfelt i Norge.

Avhør av barn er det derimot forsket og skrevet en del om (Gamst og Langballe 1997). I
motsetning til tradisjonelle avhør av voksne, har avhør av barn (dommeravhør) blitt tatt opp på
lyd- eller video siden begynnelsen av 80-tallet. I skrivende stund er for eksempel både
Sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt og Kriminalpolitisentralen i gang med nye prosjekter i
samarbeid med Universitetet i Oslo hvor videoopptak av barn danner grunnlaget for
vitenskaplige undersøkelser.

Det er nærliggende å tro at en av årsakene til manglende forskning på tradisjonelle politiavhør i
Norge nettopp skyldes manglende tilgang på forskningsmateriale.

I dag har forskerne over 600 reelle avhør de faktisk kan forske og gi tilbakemelding til politiet
på. Som en direkte konsekvens er allerede Kripos blitt kontaktet av universitetet i Göteborg om
et mulig forskningssamarbeid.
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3.11.5   Juridisk fagmiljø
Gjennom prosjektperioden har flere jurister utalt seg om sitt syn på opptak av politiavhør.
Utklippene fra avisartiklene nedenfor indikerer at akademikerne er positivt innstilt til lyd-  og
videoopptak av politiavhør. Lydopptaksprosjektet har ikke mottatt negative signaler fra dette
miljøet.

3.12  Utdanning / Opplæring
Etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse (2000a) blant de (til da) 20 mest aktive deltagerne
i Lydopptaksprosjektet, leverte arbeidsgruppen for opplæring sin innstilling til styringsgruppen i
august 2000.

I tråd med tidligere undersøkelser i Norge (Rachlew 1999), fant arbeidsgruppen at 80 prosent av
prosjektets deltagere hadde mottatt ”lite” eller ”ingen” formell opplæring til tross for at
etterforskerne anerkjente politiavhøret som sitt viktigste arbeidsredskap. Nitti prosent av
deltagerne i Lydopptaksprosjektet anslo opplæring i avhørsteknikk som ”viktig”, ”særdeles
viktig” eller av ”avgjørende betydning”.

I den samme spørreundersøkelsen ble deltagerne blant annet stilt følgende spørsmål:
•  Det at du nå blir bedt om å ta opp avhørene på bånd, utløser det nye  opplæringsbehov ?
•  Dersom ja, forsøk å spesifiser behovene under.
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En deltaker fra KRIPOS gav muligens det beste svaret da hun svarte:

”Opplæringsbehovet gjelder uansett – uavhengig av om avhøret skal tas opp på lydbånd eller
ei. Kvaliteten på mine avhør skal være like bra – om noen skal høre på det etterpå, eller ei!”

Til tross for det gode poenget, opplyste samtlige deltagere at de følte at lyd- og videoahvør utløser
nye opplæringsbehov. Listen nedenfor er et komprimert utdrag fra arbeidsgruppens innstilling til
styringsgruppen, og trekker frem de elementene som en eller flere av deltagerne mente utløste nye
opplæringsbehov i forbindelse med lyd- og videoavhør. En begrunnelse fra deltagernes
besvarelser for hvert element er også tatt med for å illustrere hvorledes deltagerne tenker.

•  Planlegging Lydavhør må planlegges på en annen måte (grunndigre) enn tidligere
•  Spørsmålsstilling Opptaket vil avsløre dersom jeg stiller ledende spørsmål.
•  Uformelle samtaler Når skal kameraet skrus på, er det lov å slå det av?
•  Struktur Må gjennom en omstilling dersom jeg ikke lenger skal skrive underveis.
•  Protokollering Hvordan skal rapporten formuleres
•  Informasjon til avhørte Hva skal jeg si, og når skal jeg fortelle at avhøret blir tatt opp
•  Utnyttelse For å skifte metode trenger jeg trening (trygghet)
•  Evaluering Når vi nå får muligheten bør vi trenes til å evaluere hverandre
•  Egne holdninger Opptaket vil avsløre oss på godt og vondt. Trening gjør oss bedre

I siste spørreundersøkelse ble de lokalprosjektene spurt om erfaringer og betraktninger omkring
spørsmålet om opplæring. Samtlige prosjekt svarte at selve opptaksutstyret kun medfører
ubetydelige opplæringsbehov. Derimot påpekte alle prosjektene at behovet for opplæring i mer
generell avhørsteknikk styrkes når avhørene skal tas opp på bånd. Prosjektene begrunnet dette
med at flere av etterforskere føler at deres manglende opplæring i faget synliggjøres når avhøret
tas opp, noe som igjen skaper usikkerhet.

Nordmøre politidistrikt skrev følgende:

”Mangel på opplæring har vært et klart problem. Den tekniske siden har vi kunnet leve med.
Vi har tatt lydavhør ved at det har blitt tatt opptak av ”et vanlig avhør” (Tradisjonelt avhør).
Det er tatt så mange slike avhør at vi har nok av erfaringer med dette. Når det gjelder lydopptak
med etterfølgende rapport (”Ny metode”) har vi ikke gjennomført dette.

 Til dette kreves opplæring….Da opplæring ikke ble gitt, mangler etterforskerne den tryggheten
som skal til for å gjennomføre avhør etter ny metodikk.

Skal lydopptak fungere i ”politi-Norge” kommer vi ikke utenom opplæring, særlig på den
taktiske siden”.

I samme spørreundersøkelse (1999) svarte Økokrim imidlertid følgende:  ”Hovedinntrykket er
at avhøra vert gjennomførte på same måten som før. Grunnen er truleg at avhør ved ØKOKRIM
tradisjonelt støtt har vore godt forebudde (med disposisjon, dokumentasjon, osv.), og
gjennomførte etter på førehand oppsett plan”.
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3.13 Lydopptak i øvrige politidistrikt (Utover dommeravhør)
I begynnelsen av 2003 hadde Lydopptaksprosjektet mottatt tilbakemelding fra 22 politidistrikt
som ikke har vært med i Lydopptaksprosjektet. Politiets Sikkerhetstjeneste svarte også på
undersøkelsen som tok siktede å kartlegge i hvilken utstrekning avhør tas opp på bånd utenfor
prosjektet.

Tabellen nedenfor viser at politiet i Norge kun unntaksvis tar avhør opp på bånd. Av de
politidistriktene som har gjennomført avhør med lydopptak (8) og som uttalte seg om sine
erfaringer (4), var alle positive eller svært positive.

Til tross for det beskjedne erfaringsgrunnlaget, opplyste over halvparten av distriktene at de har
planer om å implementere opptaksutstyr i fremtiden. Flere politidistrikt påpekte i denne
forbindelse at de samtidig ville satse på opplæring i avhørsteknikk for sine etterforskere.

Tabell 3 – Oversikt over lydopptak i øvrige politidistrikt

Politidistrikt Aktivitet Erfaring Avhørsrom Fremtid

PST Ja Positiv Ukjent Ja, permanent
Østfold Begrenset Stor nytte verdi Ukjent Vil fortsette
Troms Begrenset Svært gode Barneavhør Ønskelig
Troms Begrenset Svært gode Barneavhør Ønskelig
Østfinnmark Begrenset Positiv Barneavhør Ønsker hyppigere bruk
Søn. Buskerud Begrenset Positiv Barneavhør Ja, men med opplæring
Haug. og Sunn. Begrenset Ukjent Nei Ja, i nytt politihus
Hedemark Begrenset Ukjent Nei Ja, i nytt politihus
Asker& Bærum Begrenset Ukjent Barneavhør Ja, både oppl. og utstyr
Rogaland Begrenset Ukjent Nei Ja, både oppl. og utstyr
N- Buskerud Muligens Ukjent Nei Muligens
Salten Nei Ingen Nei Ja, både oppl. og utstyr
Sør-Trøndelag Nei Ingen Barneavhør Tre rom i nytt politihus
Helgeland Nei Ingen Nei Positivt innstilt
Telemark Nei Ingen Ukjent Positivt innstilt
Vestoppland Nei Ingen Nei I alvorlige saker
Vestfinnmark Nei Ingen Nei Muligens
Gudbrandsdal Nei Ingen Ukjent Ingen informasjon
Vestfold Nei Ingen Nei Ingen informasjon
Sogn& Fjorane Nei Ingen Barneavhør Ingen informasjon
Sunnmøre Nei Ingen Barneavhør Ingen informasjon
M. Hålogaland Nei Ingen Nei Ingen informasjon
N-Trøndelag Nei Ingen Nei Ingen informasjon

Flere politidistrikt uttalte seg mer utdypende om sitt syn på lydopptak av politiavhør.

Politiets Sikkerhetstjeneste, Per Sefland:

”Lydopptak av avhørere ble igangsatt idet en så behovet for å sikre bedre notoriet rundt
avhørene enn det som kan oppnås ved tradisjonell nedtegnelse av avhør. Dette er særlig
en aktuell problemstilling dersom det tas avhør av personer som benytter tolk.
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Østfold politidistrikt, fungerende Politimester Thor Klepper:

 ”I Østfold politidistrikt benyttes det lydopptak ved politiavhør i ytterst liten skala.
Imidlertid kan en tjenestemann ved Halden politistasjon fortelle at lydopptaker ble
innkjøpt og brukt i forbindelse med drapet på N.N. Erfaringene herfra var så gode at
tjenestemannen valgte å fortsette å bruke denne ene lydopptakeren i andre og senere
saker (for sitt vedkommende – sedelighetssaker). Tjenestemannen påpeker stor nytteverdi
av dette hjelpemiddelet i saker med betydelig detaljrikdom og mange involverte.

Fra annet tjenestested – som tidligere benyttet en kontordame til å skrive ned avhør etter
lydbånd – tilkjennegis også gode erfaringer. Ikke minst i saker der en på forhånd har
laget en disposisjon. Imidlertid falt sistnevnte ording bort da kontorhjelpen opphørte…”

Asker og Bærum politidistrikt, Seksjonsleder Tom E. Søreide:

”….Vi vil i denne forbindelse vurdere å gå til innkjøp av utstyr, samt å gi opplæring i
bruk av utstyret, og generell opplæring i det å bruke lyd/billed som avhørsmetodikk.”

Vestfinnmark politidistrikt, Politimester Arild Aaserød:

”….Det er delte meninger blant etterforskerne om bruk av dette, noen ser på det som
veldig ressurskrevende, mens andre er positive til dette. Bruk av lydopptak stiller krav til
forberedelser og gjennomføring av avhør på en helt annen måte enn tidligere.

Lydopptak av politiavhør vil være med på å få frem det som blir sagt på en helt annen
måte enn et vanlig avhør.

Lensmannen i Kautokeino peker i denne sammenheng på fordelene av lydopptak i
forbindelse med språkproblemer. Et slikt opptak gjør det letter å vurdere om den som blir
avhørt forstår det han blir spurt om, samt at man vil kunne fange opp nyanser ved det
samiske språk”.

Troms politidistrikt, Kst. Politimester Arvid Isaksen:

”…Erfaringene ved bruk av lyd og bilde ved politiavhør er gjennomgående svært gode.
Det blir en helt annen kvalitet i avhøret.

…Det er gjennomgående enighet blant seksjonens tjenestemenn i synet på at politiavhør av
vitner og mistente er av avgjørende betydning for oppklaring av straffesaker. Med dette
som utgangspunkt er det viktig å optimalisere avhørssituasjonen maksimalt. Uten tvil vil
lydoptak ved politiavhør på en dramatisk måte forbedre etterforskers mulighet til å
konsentrere seg om gjennomføringen av avhøret når man sliper å bruke ressurser på å
skrive avhøret mens dette pågår.

 I forhold til å få med seg detaljer under den frie forklaringen er det snakk om forskjeller
som kan beskrives som dag og natt. Bruk av lyd og/eller bilde ved politiavhør vil bidra til
økt oppklaring. I tillegg er det åpenbart at man slipper problemet med at det sås tvil om
avhøret som er foretatt…”.
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Hedemark politidistrikt, Politiinspektør Kjell Kr. Ukkelberg:

”..Politidistriktet ønsker å ta i bruk slik avhørsmetode. Det er derfor blant annet et ønske
om å planlegge dedikerte avhørsrom for dette i nytt politihus i Hamar.”

Telemark politidistrikt, Politimester Geir Sønstebø:

”..Politidistriktet har derfor, naturlig nok, ingen erfaringsgrunnlag på området. Allikevel
har vi en positiv tro på at metoden i en rekke tilfelle kan være hensiktsmessig, herunder at
dette har sider både til avhørets innhold (troverdighet og rettssikkerhet), samt til fremdrift
og hurtighet.

Politidistriktet har ingen tro på at lydbåndopptak skal erstatte de tradisjonelle
avhørsteknikker, men snarere bli et alternativ i egnede saker”.

Sør-Trøndelag politidistrikt, Politimester Per M. Marum:

”…I enkelte saker kunne det ha vært hensiktsmessig å hatt lydopptak av avhør. Dette
gjelder særlig ved alvorlige saker, viktige forklaringer fra siktede eller sentrale vitner,
mistanke om falsk  forklaring, eller falsk anklage, ha mulighet til kontroll av tolking osv….

…Valg av utstyr, fast eller bæarbart, hvor avspillingsmuligheter for høyere påtale og
domstol må være mulig, er en annen utfordring. Likeledes må man avklare
oppbevaringsmåten, da lydopptaket (og videoopptaket) skal oppbevares til saken er
endelig avgjort. I enkelte saker kan man stille spørsmålstegn om det er tilstrekkelig
(gjenopptakelse).

Man vil videre anta at noe opplæring er nødvendig før bruk av lydopptak ved avhør”.

Helgeland Politidistrikt, Politimester Håvard Fjærli:

”Helgeland politidistrikt benytter pr. dd. ikke lydopptak ved politiavhør, og har således
heller ikke dedikerte avhørsom som benyttes til slike avhør.

En ser imidlertid klare fordeler ved å benytte slikt avhør særlig i visse sakstyper, og viser
herunder også til erfaringene fra ”Fadime-saken” i Sverige hvor lyd/og videoopptak ble et
vesentlig moment under rettsaken i alle instanser”.

Rogaland politidistrikt, Politiinspektør Ernst Kr. Rossebø:

”…Etter at ny organisasjon er iverksatt, 2.1.2003, vil politidistriktet prioritere innkjøp og
opplæring, for så å ta dette i bruk på Felles etterforskningsenhet…”

Østfinnmark politidistrikt, Politiinspektør Ane Kvaal:

”Ved Østfinnmark politidistrikt har man ved kun få tilfeller benyttet lydbåndopptak under
politiavhør. Hovedgrunnen oppgis å være at man ikke er vant med en slik avhørsform,
samt at utstyret er dårlig. Etterforskerne ved politidistriktet stiller seg imidlertid positive
til større bruk av lydbåndopptak under politiavhør…”
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Vestoppland politidistrikt, Politiinspektør Atle Roll-Matthiesen:

”Det kan opplyses at Vestoppland ikke har benyttet lydopptak i egne saker, utover i de
sakene hvor vi er bistått av Kripos og Økokrim.

Med tanke på fremtiden så vil vi særlig påpeke at denne type avhør vil medføre et ikke
ubetydelig merarbeid, som vi per i dag vanskelig vil se vi har kapasistet til. Likevel synes
lydopptak å være et godt virkemiddel i alvorlige saker. Rettssikkerhesenhensyn taler også
for at dette benyttes i de mer alvorlige sakene..”

Søndre Buskerud, Politimester Christine Fossen:

”….De avhørte er alltid blitt spurt om hva de synes om at avhøret er blitt tatt på lyd. Alle
har vært (u)betinget positiv, og hvis de fikk velge avhørsmåte valgte alle uten unntak
avhør på lyd. De enste som var skeptiske var forsvarere i større saker som mente at ved
en eventuell avspilling av avhøret, så ville ikke dette gå i deres favør.

Andre advokater priste ordningen med lydavhør, og mente at belastningen til den som ble
avhørt ble mye mindre, selv om de måtte komme tilbake og skrive under…”

4.   DISKUSJON

4.1    Etterforskningsstadiet

I tråd med tidligere funn og teorier beskrevet i de innledende kapitler, har deltagerne i
Lydopptaksprosjektet rapportert at lyd- og videoopptak av politiavhør representerer et
betydningsfullt verktøy for politiet i den taktiske etterforskningen av kriminalsaker.  Med
unntak av problemene assosiert med utskrift av det skriftlige produkt, opplever etterforskerne at
lyd- og videoavhør under etterforskningen styrker kommunikasjonen mellom politi og
publikum, spesielt fordi etterforskeren slipper å skrive og samtidig stille gode spørsmål, lytte
aktivt osv. Etterforskerne føler at de får fanget opp flere detaljer enn tidligere, og at de opplever
et behov for å forberede sine avhør bedre. Samlet gir disse elementene etterforskerne en følelse
av at de fremstår som mer profesjonelle og bedre rustet til å gjennomføre mer taktiske avhør når
det påkreves.

I tillegg til erfaringene ovenfor, har videoavhør vist seg spesielt nyttig i saker hvor den avhøre
har et fysisk handikap, for eksempel ved avhør av døve. På samme måte har videoopptak vist
seg spesielt nyttig ved tilskadekommende personer på sykehus.  Deltagerne har også rapportert
at video i tillegg gjør det enklere for fornærmede, vitner og mistenkte personer å beskrive
voldsrelaterte hendelser.

Etterforskerne opplever det også som positivt, særlig i avhør av volds ofre, men også under
etterforskning av økonomisk kriminalitet, at lyd- og videoopptak er mye raskere gjennomført
enn tradisjonelle avhør med protokollering underveis. Et voldtektsoffer, som for det første har
en traumatisk hendelse bak seg skal gjennom en omfattende, medisinsk undersøkelse før
politiavhøret starter. I en slik situasjon representerer en halvering av avhørstiden en betydelig
forskjell.
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4.1.1. Kvalitetssikring, egenutvikling, opplæring og kontroll

Tjenestemennene opplever det som svært positivet at de nå, i motsetning til tidligere, har mulighet
til å gå tilbake å lytte eller se seg selv som avhørere. Deltagerne har, i tråd med all teori, påpekt at
det er lærerikt. I tillegg har yngre kolleger nå mulighet til å lytte eller se på eldre kolleger arbeide.
Ved en eventuell innføring av lyd- og videoopptak blir det følgelig enklere å formidle og overføre
kunnskap og kompetanse.

I tillegg gir opptak av politiavhør politiets ledelse, påtalemyndighet, forsvarere, dommere og
samfunnet for øvrig, mulighet til å gi konkret tilbakemelding på utført arbeid, og på samme tid
nyte godt av et produkt som setter de ulike kontrollorganene langt nærere kilden de er satt til å
kontrollere.

På sikt er det liten tvil om at de nye mulighetene for egenutvikling, kunnskapsformidling,
tilbakemeldinger og kontroll, vil heve kvaliteten på norske politiavhør.

En naturlig konsekvens av en eventuell innføring av lyd- og videoavhør er at operativt utstyr og
lokaliteter vil gi norske etterforskere treningsfasiliteter som kun Kripos og Vold- ran- og
sedelighetsseksjonen i Oslo nyter godt av i dag.

Lydopptaksprosjektet har avdekket at over halvparten av landetes politidistrikt ikke har noen
erfaring med lyd- eller videoavhør – utover dommeravhør av barn. De politidistriktene som har
benyttet lyd eller videoopptak, har ”gode” eller ”svært gode” er erfaringer. Det anføres at
erfaringsgrunnlaget også i disse distriktene er svært begrenset, men at de politidistriktene (14) som
gav informasjon om fremtiden i sin besvarelse, gav uttrykk for at de ønsker å utnytte lyd- og
videoavhør i større grad. Ingen av politidistriktene uttalte seg i motsatt retning.

Signalene fra politidistriktene synes å peke i samme rekke som de positive funnene i
Lydopptaksprosjektet og konklusjonene i ”Strand-utvalget” (Strand m.fl. 2002). Utvalget påpekte
blant annet at alle politidistrikter bør ha avhørsrom med mulighet for lyd- og videoopptak og at
politiet bør vurdere bruk av video- og lydopptak ved sentrale avhør, med lyd som et minimums
krav.

4.1.2   Tid og prosessøkonomiske hensyn
Prosjektet har dokumentert at den ”nye” metoden, hvor protokollering utsettes til etter avhøret,
reduserer tiden i selve avhøret med over 50 prosent. For politiets vitner, advokater, tolker m.fl.
betyr det en betydelig ressursbesparelse.

En innføring av lyd- og videoopptak vil, med hensyn til tidsaspektet kunne lanseres som en
service erklæring til publikum og andre aktører (advokater, tolker og barnevern). Den
gjennomsnittlige Oslo borger som vitner hos voldsavsnittet i Oslo vil i dag kunne nøye seg med
å engasjere barnevakt eller fri fra jobben i ca. 2 timer, mot ca. 4 timer i 1999 (Rachlew 1999).

Den potensielle ressursbesparelsen forutsetter imidlertid en endring av praksis med hensyn til
måten det skriftlige produktet skrives ut og behandles i ettertid. Med dagens praksis taper
politiet den innsparte tiden når etterforskeren i ettertid selv må skrive ut det skriftlige produktet.
Målt opp i mot et tradisjonelt avhør med protokollering underveis, øker avhørerens tidsforbruk
med ca. 50 prosent når avhøreren utsetter skrivingen og produserer et resymé i ettertid.
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Også publikum og øvrige aktører taper en del av den innsparte tiden ved at gjeldende praksis
tilsier at politi og publikum må møtes, i alle fall prate sammen, etter at det skriftlige produktet er
ferdigstilt. Lydopptaksprosjektet har vist at påtalemyndigheten ikke føler seg på trygg grunn i
hovedforhandlinger uten at de avhørte har vedtatt politiets skriftlige fremstilling av hva som
kom fram av opplysninger under avhør, som ”sin politiforklaring i saken”.

De to neste underkapitlene forsøker å formidle potensielle prosessøkonomiske tiltak,
innrapportert til syringsgruppen av prosjektets deltagere.

4.1.2.1  Regelendring / nye rutiner som effektiviserer resymé avhør.

Uten lyd- eller videoopptak har norske politietterforskere måttet ta høyde for at deres avhør vil
kunne bli kritisert ved en senere anledning, for eksempel gjennom beskyldninger om ledende
spørsmål, missforståelser, press, lovnader og andre uheldige avhørsteknikker. I et forsøk på å
dokumentere hvorledes avhøret ble gjennomført, har mange etterforskere følgelig utviklet en
metodikk der de, så detaljert som mulig, nedtegner informasjon om selve gjennomføringen,
hvorledes spørsmål ble stilt osv. Det tar tid å skrive og lese informasjonen, som ikke nødvendigvis
er relevant med hensyn til selve straffesaken.

Med lyd- og videoopptak ”i ryggen” vet rapportskriveren at uheldige avhørsteknikker enkelt og
effektivt vil kunne tilbakevises ved å spille av de aktuelle sekvensene på CD platen. Avhøreren
trenger derfor ikke å nedtegne så mye omkringliggende informasjon som tidligere.
Politirapportene kan bli kortere og mer presise, uten å utelate relevant informasjon.

Videre representerer lyd- og videoopptak et alternativ til dagens ordning hvor politiet iht.
bestemmelsene i påtaleinstruksen ber den avhørte lese gjennom, og eventuelt signere (vedta)
rapporten som ”sin forklaring i saken”.  Spørsmålet er om en slik ordning strengt talt er nødvendig
når det foreligger opptak. Det er tungvint for vitner og ressurskrevende for politiet å arrangere
møte for gjennomlesning (vedtagelse) av det skriftlige produktet.

Opptaket representerer et enkelt og effektivt produkt for å forebygge subjektive resymé. Politiet
kan ikke skrive subjektive resymé. Det vil bli avslørt under hovedforhandlingene. Det vet politiet,
like godt som forsvareren. Dersom politiet i fremtiden slipper å innhente den avhørtes signatur på
det skriftlige produktet, vil en slik regel- og praksisendring representere et betydelig
ressursbesparende tiltak.

En innrapportert sak fra Voldsavsnittet i Oslo illustrerer poenget. Etter en (for påtalemyndigheten)
overraskende frifinnelse i Borgarting lagmannsrett, fikk statsadvokaten mistanke til at
jurymedlemmer kan ha blitt truet av den tiltaltes omgangskrets. Det ble opprettet sak og bestemt at
juryen skulle avhøres.

Ved bruk av de nye metodene ble syv jurymedlemmer avhørt i løpet av en kveld. En etterforsker
gjennomførte avhørene som ble tatt opp på video. Avhørene ble direkte overført til et rom hvor en
annen etterforsker skrev ned konsentratet av det de enkelte vitnene forklarte. Da det sjette
jurymedlemmet var avhørt, ble det klart at de mistenkelige omstendighetene ikke kunne ha
påvirket juryen. Avhørene avdekket at den mistenkelige hendelsen (som statsadvokaten reagerte
på) inntraff etter at juryen allerede hadde truffet sin avgjørelse. En felles rapport ble skrevet og
undertegnet av begge polititjenestemennene. Saken ble ferdig etterforsket på fire timer.
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Hvert jurymedlem, som allerede hadde tjent samfunnet gjennom sitt verv i flere dager, ble
gjennom den nye metodikken oppholdt hos politiet i et absolutt minimum, ca. 30 minutter hver.
Voldsavsnittet i Oslo var ferdig med saken som, med tradisjonelle metoder ville tatt flere dager å
etterforske. Statsadvokaten som behandlet trussel saken (en annen enn den involverte) har
imidlertid gjort det klart at han aldri ville godtatt tjenestemennenes rapport dersom saken skulle
opp for retten. Argumentet var at vitnene ikke hadde signert ”sine forklaringer”.

Det er mulig at statsadvokaten har rett etter gjeldende regelverk. I alle fall var metoden som ble
anvendt ny for både politi og påtalemyndighet.  Men, i en evalueringsrapport som denne må det
være lov å stille spørsmålet om regelverket i så tilfelle er hensiktsmessig. Ville jurymedlemmene
forklart seg annerledes dersom politiet hadde nedtegnet deres forklaring underveis? Ville
jurymedlemme reagere på at deres forklaringer ble flettet inn i en rapport, undertegnet av to
tjenestemenn istedenfor en? I denne saken er svaret med all sannsynlighet nei.

Skulle det derimot vise seg at jurymedlemmene ikke kjente seg igjen i rapportens innhold, ville de
ha reagert. Erfaringene fra de 577 avhørene som er gjennomført i dette prosjektet er helt i tråd med
internasjonal forskning på området (Baldwin 1992). Når politiavhøret er sikret på bånd, viser det
seg at vitner og tiltalte svært sjeldent går fra sine tidligere forklaringer og at det ikke oppstår
motstrid i retten.

Lydopptaksprosjektet har ikke mottatt informasjon om at et eneste avhør med lyd eller
videoopptak har måttet tåle kritikk i domstolene.

Skulle et vitne en sjelden gang forandre sin forklaring i retten, vet vitnet utmerket godt at alt som
ble sagt i politiavhøret er tapet. Med mindre det skriftlige produktet vitterlig er subjektivt referert,
eller missforståelser har funnet sted, må vitnet forklare for dommeren hvorfor det nå velger å
forklare seg annerledes enn hva det gjorde til politiet.

Forslaget og det illustrerende eksemplet viser et potensielt prosessøkonomisk tiltak, men må
avklares juridisk før tilsvarende ordninger eventuelt implementeres på etterforskningsstadiet.

4.1.2.2  Regelendring / nye rutiner hvor sivilt ansatt personell skriver resymé

Et annet potensielt prosessøkonomisk tiltak refereres i kortere trekk. Metodikken er allerede
beskrevet relativt inngående i kapittel 1.3.6 – ”Hvem skal skrive rapporten?”

Dette prosessøkonomiske tiltaket er helt i tråd med endringene i Storbritannia hvor alle politiavhør
i dag skrives ut av sivilt ansatt personell. Både i Oslo og Østfold politidistrikt har en forsøkt å
innføre en ordning med sivilt ansatt skrivehjelp. Den sentrale ledelsen ved Oslo politidistrikt fant
imidlertid ikke midler, og i Østfold forsvant stillingshjemmelen, til tross for at ordningen
karakteriseres som ”god”.

For å frigi politietterforskere fra skrivearbeid vil samfunnet måtte tåle en investering i form av
ansettelse av et betydelig antall kontorpersonell. Internasjonal forskning (Hooke og Knox 1992)
og erfaring tilsier imidlertid at investeringen vil tjene seg inn relativt raskt.
Etterforskningsenhetene vil kunne levere sine skriftlige produkter raskere og til en rimeligere pris.
Kanskje også (som i England) til høyere kvalitet. I tillegg vil polititjenestemenn frigjøres til mer
operativt politiarbeide.
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4.1.3   Lange avhør

Uvanlig lange avhør er i den psykologiske avhørslitteraturen ansett som uheldig, blant annet
fordi faren for at informasjonen som produseres synker med hensyn til pålitelighet og
bevisverdi. Politiets etterforskning av drapet på Birgitte Tengs er kritisert i internasjonal
litteratur (Gudjonsson 2002), blant annet på grunn av lengden på avhørene.

I Rachlews undersøkelse (1999) fremgår det at majoriteten av etterforskerne ved voldsavsnittet i
Oslo har gjennomført minst et avhør på over 10 timer. Avhør på over 15 timer er dokumentert.

Etter innføringen av de nye metodene med video og rapportskriving etter avhøret, er det lengste
rapporterte avhøret på samme avdeling på 5 _ time. Funnene bekreftes gjennom en nærmere
analyse i de øvrige prøveprosjektene. Det er innrapportert flere tradisjonelle avhør med
protokollering underveis på over 10 timers varighet. Det lengste på 12 _ time. Det lengste
avhøret med ”ny metode”, derimot forblir det 5 _ time lange avhøret i Oslo.

Det synes klart at avhør der etterforskeren utsetter protokolleringen eliminerer de ekstremt lange
avhørene. Det ville i så fall eliminere noe av kritikken som har vært rettet mot norske
politiavhør i den psykologiske litteraturen (Gudjonsson 2002).

4.2   Påtalestadiet

Deltagerne fra lokalprosjektene Kripos, Økokrim og Nordmøre har alle innrapportert positive
signaler fra påtalemyndigheten med hensyn til opptak av politiavhørene. På samme måte har også
Narkotikaseksjonen og Vold- ran- og sedelighetsseksjonen mottatt, og innrapportert positive
signaler fra egen, lokal påtalemyndighet. Blant annet er det innrapportert at påtalemyndigheten har
påpekt at opptakene styrker bevisverdien av politiforklaringene. Videre har opptak, gjennom
direkte overføring, gitt påtalemyndigheten en helt ny arbeidsmetode. Metoden åpner for
muligheten til å ta del i, og således være med på å kvalitetssikre sentrale avhør.

I en artikkel omhandlende løgn i norske rettssaler, (Advokatbladet, 6/02) påpekte statsadvokat
Gert Johan Kjelby at han gjerne hadde sett at politiavhør ble tatt opp på bånd. Statsadvokaten
argumenterte blant annet med at dersom politiet hadde brukt ”båndopptak….hadde man unngått
lange diskusjoner om hva som egentlig ble sagt eller ment”.

Enkelte statsadvokater ved Oslo Statsadvokatembeter har imidlertid gjentatte ganger innrapportert
missnøye med de nye metodene. I første rekke klaget statsadvokatene over at politiet ikke hadde
innhentet de avhørtes underskrift, og sendte skriv til Oslo politidistrikt med følgende argumenter:

”…Enkelte av de siktede er avhørt med videoavhør med eller uten bilde. For disse er det
lagt inn kortere eller lengre resymeer (av) avhøret i sakene. Dette er ikke tilfredsstillende
idet disse resymeene verken gjengir den siktedes forklaring ordrett eller er vedtatt av siktede
som hans forklaring. Resymeene er dermed nærmest verdiløse for bruk under
hovedforhandlingene idet de ikke kan brukes til å konfrontere siktede med tidligere
forklaringer….”
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I forbindelse med arbeidet med å innhente de avhørtes underskrifter, mottok voldsavsnittet skriv
fra Advokatfirmaet Staff.  I skrivet påpeker advokatfirmaet blant annet:

”..Det arbeid som må gjøres i forbindelse med vedtakelse av ovennevnte rapport vil i dag ta
meget tid og synes klart unødvendig. Dersom det kommer til uenighet om hva NN. har sagt i
avhør avklares dette på en grei måte ved å avspille lydopptaket….”

Advokatfirmaet synes å dele argumentet som ble redegjort for i kapittelet ovenfor (4.1.2.1)
omhandlende ”Regelendring / nye rutiner som effektiviserer resymé avhør”.

4.2.1  Prosessøkonomiske spørsmål - Påtalestadiet

I forbindelse med de initiale problemene som er beskrevet ovenfor møttes Oslo politidistrikt og
Oslo statsadvokatembeter for å diskutere prosjektets videre fremdrift. Under møtet ble enkelte
missforståelser oppklart. Møtet avdekket imidlertid aspekter som er av betydning for en eventuell
videreføring av lyd- og videoavhør.

Blant annet ble det klart at Oslo statsadvokatembeter ikke har bærbare PCèr til personlig bruk.
Videre, at deres stasjonære IT utstyr ikke er utstyrt med CD-rom avspillere. For å utnytte de
positive funnene dette prosjektet har identifisert, er det en forutsetning at førstehåndsbrukere
besitter standardisert IT utstyr, inkludert bærbare PC’er til forberedelser utenfor kontoret.  Før
politiet eventuelt utstyres med opptaksutstyr, må justisdepartementet kartlegge brukernes mulighet
til å avspille opptakene.

4. 3   Domstolsstadiet

Til sammen er seks avhør, eller sekvenser av avhør, avspilt i domstolene under
prosjektperioden. Funnene er helt i tråd med internasjonale erfaringer, faktisk nesten identisk
med studiet fra England (Baldwin 1992) hvor kun tre av 250 avhør ble vist for retten. Når det
finnes opptak, er det få som føler behov for å spille dem.  Økokrim og Kripos har innrapportert
at deres opptak er brukt i konfrontasjonsøyemed. I den siste spørreundersøkelsen opplyste
Kripos blant annet:

”Etter påstand fra tiltalte under hovedforhandling ble det reist tvil om hvordan en
konkret konfrontasjon under avhørene hadde foregått og hva siktede faktisk hadde svart.
under sin vitneforklaring ble etterforsker spurt om dette, og kunne da spille av
lydopptaket fra den aktuelle situasjonen slik at retten selv kunne ta direkte stilling til hva
som faktisk skjedde.

 Rettens administrator gav en meget positiv tilbakemelding på bruken av lydopptak og
fremhevet hvor fint det var at retten endelig kunne foreta sin egen vurdering av hvordan
bevisene var innhentet.
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Av de erfaringene som er innrapportert fra lokalprosjektene, peker alle i positiv retning. Tabell 4
viser en oversikt over de avhørene som ble avspilt under hovedforhandling.

Tabell 4 – Avhør avspilt i retten

Lokalprosjekt Initiativtaker Hvorfor Erfaring Kilde*

Økokrim –Lyd Aktor Konfrontasjon ”Svært effektivt” Statsadv.
Økokrim– Lyd Aktor Konfrontasjon ”Svært effektivt” Statsadv.
Kripos    - Lyd Dommer Påstand fra tiltalte ”Meget positiv” Dommer
Kripos    - Lyd Ukjent Påstand om misforståelse ”En flott opplevelse” Avhører
Oslo    - Video Aktor Dokumentere tilstand ”Illustrerende” Avhører
Oslo    - Video Jury Ukjent ”God opplevelse” Avhører

* Kilde i denne sammenheng referer seg til hvem som har uttalt seg om utfallet /  ” Erfaring”.  Det presiseres imidlertid at uttalelsene
            er referert gjennom innrapporteringsskjema eller spørreundersøkelse fra lokalprosjektene, ikke nødvendigvis fra kilden selv.

Utraget av artikkelen nedenfor synes å illustrere dommernes positive holdninger til lydopptak av
politiavhør. Her ved konstituert førstelagmann Rune Fjeld , Gulating Lagmannsrett .
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4.3.1  Prosessøkonomiske spørsmål - Domstolsstadiet
Av i alt 577 gjennomførte avhør, hvorav majoriteten (86 %) er gjennomført i saker etterforsket
av Kripos, Økokrim eller spesialseksjonene i Oslo, er det ikke innrapportert et eneste tilfelle
hvor vitner eller siktede har gått fra sin politiforklaring når denne er tatt opp på lyd- eller video.

Med unntak av det ene tilfelle fra Kripos (som ble avspilt), er det heller ikke innrapportert noen
påstander om uheldige avhørsmetoder i form av missforståelser, ledende spørsmål, press eller
andre uheldige avhørsmetoder.

Slike påstander kan, som illustrert i denne evalueringens innledende kapittel, generere en svært
tidkrevende prosess for domstolene. Erfaringene fra dette prosjektet gir en relativt sterk
indikasjon på at  lyd-og videoavhør representerer et ressursbesvarende tiltak på domstolsstadiet.
Kanskje er det grunn til å påpeke professor Baldwins tanker om de tilsvarende funnene i
England.

Istedenfor å se på videoopptakene som unødvendige (fordi de sjeldent ble avspilt) konkluderte
Baldwin med at videoavhør hadde en svært positiv effekt under domstolenes behandling av de
aktuelle straffesakene. I de sakene der politiavhørene ble tatt opp på video, ble retten svært
sjeldent satt i en situasjon der den måtte ta stilling til motstridende argumenter om hvorledes
politiavhørene ble gjennomført.

Baldwin begrunnet sin konklusjon med at svært få gikk tilbake fra det de hadde forklart til
politiet. De tiltalte opprettholdt sine politiforklaringer. Faktisk var det funnet det eneste negative
Baldwin så i forbindelse med rettssakene hvor politiavhørene ble tatt opp på bånd. Politiets
avhørsmetoder ble sjeldent noe tema i retten, partene hadde svært få innsigelser. Politiets
avhørsmetoder ble således ikke korrigert, noe Baldwin mener det er et kontinuerlig behov for.

I evalueringsrapporten av prøveordningen med lydopptak i domstolene (Knoph 2001), siteres en
dommers erfaring (s. 77) som trolig er relevant for Lydopptaksprosjektet, blant annet med
hensyn til potensielle prosessøkonomiske gevinster i forbindelse med lyd og videoavhør.

” Vi fikk en dom opphevet i Høyesterett fordi dommeren hadde glemt å få med i rettsboken
at tiltalte samtykket i dom i forhørsretten. Hvis vi hadde hatt lydopptak da, ville det vært
dokumenterbart og utvilsomt”

Under hovedforhandling kan det få avgjørende betydning om en politimann har glemt å
informere om avhørets prosessuelle regler, eller om avhøreren kun har glemt å protokollere at de
prosessuelle reglene faktisk ble fulgt. Et opptak av avhørssituasjonen vil representere et lett
tilgjengelig og avgjørende bevis i et eventuelt arbeide med å avdekke om de prosessuelle regler
er fulgt eller ei.

4.4    Advokatene

Tallene og de innrapporterte erfaringene viser at de aller fleste advokater er positivt, eller svært
positivt innstilt til at politiavhør tas opp på lyd eller video. De relativt få advokatene som har
uttalt seg i negativ retning, har begrunnet sitt syn med forskjellige argumenter.
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Blant annet peker advokat Staff på en problemstilling som også har vært tema i England. Flere
forskere∗ 17 har påpekt det samme potensielle faremomentet, nemlig faren for at politiet vil
intensivere sine ”uformelle samtaler” med de mistenkte personene utenfor avhørets formelle
rammer.

Advokaten og forskernes argumenter må tas på alvor, uansett om de formelle avhørene tas opp
på bånd eller ei. Problemstillingen fremstår imidlertid som mer påtagelig dersom politiet tar
avhørene opp på lyd eller video. Et grunnleggende spørsmål reiser seg dersom politiet
gjennomfører såkalte ”uformelle samtaler” utenfor avhørsrommet. Hva er da poenget med å
styrke notoriteten av avhøret gjennom opptak?  ”Uformelle samtaler” åpner opp for muligheten
og følgelig spekulasjoner og påstander om bruk av uheldige teknikker som manipulasjon,
trusler, ulovlige lovnader m.m.. Svært mange av de poengene som politiet i dette prosjektet har
innrapportert som positive mister sin verdi dersom politiet fortsetter eller initierer ”uformelle
samtaler”, etter at opptaket er skrudd av.

Problemstillingen omkring lydopptak og ”uformelle samtaler” må inkluderes i debatten om en
eventuell videreføring av Lydopptaksprosjektet. Ikke bare fordi forskere og advokater har
påpekt potensielle negative effekter, men fordi en neglisjering av problemstillingen kan medføre
at de gevinstene lyd og videoopptak gir, reduseres eller elimineres.

                                                  
∗ 17  For eksempel Gudjonsson, (1992), side 40 og Baldwin (1992), side.24.
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I forbindelse med problematikken omkring ”formløse” eller ”uformelle samtaler” og
videoavhør, har voldsavsnittet i Oslo politidistrikt tilskrevet∗ 18 politidistriktets sentrale ledelse.
Utdraget nedenfor indikerer at politiet tar advokatenes skepsis på alvor.

”Opptak av politiavhør og såkalte ”uformelle samtaler” representerer på mange måter
to sider av samme sak. Som arbeidsgruppen presiserer på side 110 vedrørende lyd- og
videoopptak, kan tiltalte under hovedforhandlingen hevde at han eller hun ble gitt et løfte
eller på annen måte opplevde press fra politiet, forut for selve avhøret som tas opp på
lyd.

Det er blant annet av den grunn at voldsavsnittet skrur på opptaket ved avhørets
innledning. Det går klart frem av opptaket at det ikke ligger ”uformelle samtaler”
mellom avhører og siktede i forkant av avhøret. I tillegg trenes avhørerne opp til at de,
ved avhørets innledning og etter eventuelle pauser, skal spørre siktede om han eller hun
har snakket med andre polititjenestemenn om den aktuelle saken.

Dersom siktede opplyser at han har snakket med andre tjenestemenn, følger avhøreren
opp med å be siktede fortelle når og eventuelt hva som ble sagt i denne forbindelse.
Dersom en kildefører eller en nysgjerrig arrestforvarer har innledet samtaler med siktede
på cella, kommer dette fram under avhørets innleding. Dersom de forutgående samtalene
bærer preg av ”formløshet” (jfr. Riksadvokatens rundskriv nr. 5/1953 og del II. Nr.
3/1999) vil voldsavsnittets nye rutiner muligens svekke den aktuelle saken.

Voldsavsnittet anser imidlertid slike opplysninger som informasjon som må fram for å
etterkomme de formelle krav loven trekker opp vedrørende objektivitet. Voldsavsnittet
har en bestemt tro på at en slik redelighet på sikt løser flere saker. Blant annet gjennom
den tilliten vi håper å oppnå gjennom åpenhet”

Voldsavsnittet har innrapportert at et slikt innledende spørsmål det her refereres til, i en konkret
sak har generert påstander om uheldig mellommenneskelig behandling fra politiets side. Saken
er pr. dags dato ikke ferdigbehandlet.

Kriminalpolitisentralen har innrapportert at de er i ferd med å utvikle kvalitetssikringssystem,
blant annet for politiavhør, hvor tilsvarende prosedyrer implementeres.

                                                  
∗ 18  Skrivet er et høringsnotat fra Vold- ran- og sedelighetsseksjonen til Oslo Politidistrikts sentrale ledelse i forbindelse med
      høringsrunden til RIKSADVOKATENS PUBLIKASJONER 2/2002. Drap med ukjent gjerningsmann.
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Nedenfor følger advokatenes øvrige argumenter. De er referert gjennom deltagernes
evalueringsskjema og spørreundersøkelsenes besvarelser.

”Hans forsvarer ga uttrykk for en generell holdning mot bruk av lydopptak”

”Siktedes daværende advokat, advokat NN, ønsket ikke bruk av video. Han sa følgende (ikke
direkte sitat): ”Ikke spør meg om begrunnelse, jeg bare liker det ikke”. Han syntes ellers at
lydavhør var greit”.

”Siktedes forsvarer, NN, ønsket ikke bruk av videoopptak. Jeg fikk ingen begrunnelse av
forsvarer, annet enn at lydopptak var greit, men videoopptak var ikke greit”

”Siktede nektet videoavhør etter råd fra advokat NN. Advokaten begrunnet dette med at det tar
for lang tid å skrive ut avhøret”

”….advokat  NN  forklarte at siktede ville erkjenne forholdet. Advokaten ønsket ikke at dette
(erkjennelsen) skulle tas opp på video og lydbånd. Han ville ikke utdype dette noe mer”.

Under prosjektperioden ble blant annet advokat J.C. Elden intervjuet av TV2 nyhetene om sitt
syn på videoavhør. Advokaten uttrykte skepsis, og henviste til faren for at opptakene truet
muntlighetsprinsippet i norsk rett. Erfaringene fra prosjektet tilsier at lyd- og videoopptak svært
sjeldent avspilles i retten og frykten fremstår således ikke som direkte overhengende.  I sin
artikkel om Bevisumiddelbarhetsprinsippet og bruk av politirapporter under
hovedforhandlinger, setter  Johs. Andenæs (1958) leseren inn i ulike situasjoner der det
foreligger motstrid mellom tiltaltes politiforklaring og det tiltalte forklarer under
hovedforhandlingen.

”Er det noen grunn til at politiforklaringen ikke skal tillates dokumenter i slike tilfelle?
For en realistisk vurdering, som tar utgangspunkt i sunn sans – og det er som regel et
tryggere utgangspunkt enn abstrakte prinsipper – må svaret bli et avgjort nei. Hvis man vil
påberope seg bevisumiddelbarhetsprinsippet mot en slik opplesning, beror det for øvrig på
en misforståelse. For her er det ikke spørsmål om å erstatte tiltaltes umiddelbare
forklaring for domstolen med en opplesning, men om å supplere hans nåværende
forklaring med opplysning om hva han har sagt tidligere….” (s. 7)

Gjennom dagens regelverk har domstolene en utvidet adgang (i forhold til opplesning av
politirapport) til å avspille opptak av tidligere forklaringer. Paragraf 300 i Straffeprosessloven
avsluttes med hjemmel for avspilling når; ”…retten for øvrig finner grunn til det”.
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Om politiforklaringens bevisverdi argumenter Johs. Andenæs for øvrig videre (s. 8):

”Man kan kanskje sette saken på spissen slik: Hvis tiltalte forsøker å forklare seg
sannferdig, er det sannsynlig at det lykkes best i den forklaringen som ligger
begivenhetene nærmest. Forsøker han derimot å lyve, er det sannsynlig at det lykkes best
når han har fått forberede seg i ro og fred. I begge tilfelle er kjennskapet til forklaring nr.
1 av stor interesse ved vurderingen av forklaring nr. 2”.

Poenget Andenæs trekker fram er fortsatt like aktuelt. Som avisutklippet nedenfor illustrerer,
mener også advokater at lyd- og videoopptak representerer et rettssikkerhetsstimulerende
tiltak.
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Det er gjennomført 400 avhør av mistenkt / siktede personer i prosjektet. Av disse ble 153 av
avhørene gjennomført med advokat tilstede. Sammenholdt mot det faktum at det kun var 19
avhør hvor siktede nektet opptak, er det nærliggende å trekke den konklusjonen at de aller
fleste advokater deler grunnsynet som formannen i Forsvarergruppen av 1977 redegjør for i
avisartikkelen nedenfor. Påstanden virker ennå sikrere når en tar i betraktning at
lokalprosjektene har presisert at det er de samme advokatene som råder sine klienter til ikke å
la seg avhøre med lyd eller videoopptak.

Deltagerne i Lydopptaksprosjektet har også opplevd at advokater krever lydopptak. Argumentet
for kravet er ikke dokumentert.
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I avisutklippet nedenfor påpekes det fra forsvarers hold at videoopptak representerer et
rettssikkerhets stimulerende tiltak i forbindelse med avhør av døve, for øvrig helt i tråd med
politiets oppfattning.

4.5  Øvrige aktører
Under prosjektperioden har ikke Lydopptaksprosjektet mottatt noe annet enn positive signaler
fra øvrige aktører i straffesakskjeden. Bistandsadvokater, avhør med tolk, sakkyndig oppnevnte
og det juridiske fagmiljø for øvrig, har alle brakt fram argumenter som indikerer at kvaliteten på
politiavhøret styrkes når de tas opp på lyd og video.
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I tillegg har ulike aktører presisert at produktet, altså selve lyd- eller videoopptaket,
representerer et produkt som er mer informativt (forskere) og hendig (sakkyndige) enn den
tradisjonelle rapporten, ført i pennen av politiet, uten opptak.

I et nylig gjennomført studie av troverdigheten av vitneutsagn i norske ranssaker, påpekte
Fahsing (2002) at manglende innsyn i hvordan avhørene faktisk ble gjennomført utgjorde en
betydelig begrensning for forskning på dette området.  Hans studie avdekket store forskjeller
med hensyn til kvaliteten av norske vitneutsagn. Med kontroll opp i mot videoopptak fra
bankene har studiet dokumentert at enkelte vitner ”husket” mye og korrekt, andre mindre og
feil.

Men, fordi forskerne ikke får tilgang til opptak av avhørene, blir det vanskelig å forklare
funnene. Et sentralt spørsmål, nemlig om forskjellene skyldes faktorer hos vitnene
(hukommelse, ordforråd, osv.) eller måten de ble avhørt på (spørsmålsstilling, kommunikasjon
osv.) forblir ubesvart.

Med lyd eller videoopptak vil forskere kunne avdekke hvilke avhørere og hvilke teknikker som
produserer mest korrekt informasjon. Kvaliteten på politiavhør har direkte innvirkning på
rettsikkerheten. Uten reell forskning vil politiavhøret, på lik linje med alle andre fag, lide av
manglende utvikling. At en blindtarmoperasjon utføres på en annen måte enn for 15 år siden
skyldes i første rekke forskning. Det er naivt, og truer rettssikkerheten, å tro at norsk politi har
en dypere selvinnsikt enn for eksempel norske leger.

4.6  Video vs. Lyd
På lik linje med funnene fra England (Baldwin 1992) har Lydopptaksprosjektet vist at
videoavhør, i enkelte saker, gir ekstra informasjon til etterforskningen, holdt opp i mot
lydopptak. Det er særlig i alvorlige voldssaker hvor fornærmedes skader og detaljerte
beskrivelse av hendelsesforløpet at video tilfører etterforskningen ytterligere informasjon og
dokumentasjon. Tilsvarende erfaringer er også innrapportert fra deltagerne i avhør av mistenkt /
siktede i alvorlige voldssaker. Spesielt er det innrapportert positive erfaringer med hensyn til
detaljer i hendelsesforløpet, blant annet i de sakene hvor mistenkte påberoper seg nødverge.

Videre har videoavhør med direkte overføring av signalene (monitoring) utviklet en ny metode
for kvalitetssikring av politiavhør. I motsetning til tidligere har etterforskningsleder og politiets
jurister nå mulighet til å kvalitetssikre produktet underveis. Med tanke på politiavhørets
betydning i etterforskningen, må utviklingen anses som et ikke ubetydelig fremskritt.

I tillegg til de etterforskningsmessige fordelene videoavhør representerer i voldssaker, fremstår
video som et unnværlig verktøy i opplæringssammenheng. Med avhørsrom og opptakstyr vil
politiet kunne gjennomføre formalisert opplæring, for eksempel gjennom kursvirksomhet. I
tillegg har deltagerne påpekt at de nå har mulighet til å heve egen kompetanse, også i mer
hverdagslig sammenheng.  Etterforskerne kan lære av hverandres avhør, se seg selv, og ikke
minst motta reell feedback fra sine ledere.

Selv om det ikke har medført store problemer, har et par deltagere fra voldsavsnittet i Oslo
opplevd at siktede med advokat har stilt spørsmål om lovhjemmelen til å ta avhøret opp på
video. I gjeldende lovverk refereres det til ”mekaniske midler” i Straffeprosessloven fra 1981 og
til ”lydopptak” i Påtaleinstruksen fra 1985. Styringsgruppen påpeker at en ser det som en
naturlig utvikling at når det i straffeprosessloven for 20 år siden refereres til bruk av ”mekaniske
opptak” av politiavhør, innebefatter dette også videoopptak, sett i lyset av den tekniske og
generelle samfunnsutviklingens de siste 20 årene.
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For enkelhetens skyld bør muligens besluttende myndigheter vurdere å innlemme ”videoopptak”
i påtaleinstruksens paragraf 8-13. For eksempel gjennom en endring av paragrafens overskrift
fra  ”Bruk av lydopptak ved avhøret” til ”Bruk av lyd- og videoopptak ved avhøret”.

4.7  Teknisk utstyr

4.7.1  Politiet

Etter flere ”betaversjoner” med ulike sammensetninger av komponenter, er teknologien kommet
så langt at både stasjonære og bærbare PCer, muligens med en ekstra mikrofon, er alt som trengs
for å fange opp lyden i et avhørsrom med nærmest perfekt resultat hver gang. Lyden lagres
fortløpende på harddisken og brennes ut etter avhøret.

Prosjektet har hatt samarbeid med flere leverandører.   To av leverandørene har fortsatt
fortløpende kontakt med lokalprosjektene.   Økokrim har gjennom hele prosjektperioden holdt
et nært samarbeide med met et firma. Sammen har de utviklet et opptak- og avspillingssystem
for politiet.

Kriminalpolitisentralen har det siste året vært i dialog med et annet firma. Firmaet har allerede
utviklet opptaksutstyr som fungerer så godt at blant annet Oslo Politidistrikt har byttet
leverandør og sluttet seg til forhandlingene.

Som en følge av den teknologiske utviklingen med konstant forbedring og utvikling av
produkter, blir det lite formålstjenlig for prosjektet å gradere produktene opp i mot hverandre.
Før eventuelle beslutninger om innkjøp fattes, kan situasjonen ha forandret seg. Et nytt og bedre
produkt eller en ny versjon kan være lansert. For besluttende myndigheter blir det følgelig
vanskelig å forholde seg til anbefalinger fra fortiden. Viktigere er det at politiet, for eksempel
gjennom Politidirektoratet, holder seg fortløpende oppdatert.

På samme måte blir det umulig for Lydopptaksprosjektet å estimere hvor mye det for eksempel
vil koste å innføre lyd- eller videoopptak pr. enhet. Erfaringene fra prosjektets begynnelse har
ingen relevans i dag.  For en del år siden kostet en DVD-brenner flere hundre tusen kroner. I dag
kan den kjøpes for under 5000 kroner.

Videoopptaksutstyr er selvsagt dyrere enn lydopptaksutstyr. Både Politihøgskolen og Oslo
Politidistrikt har bestilt en nyutviklet prototyp DVD opptakssystem. Lydopptaksprosjektet har
støttet utviklingen av dette opptaksutstyret som forventes klart våren 2003.

Prisen er i første rekke avhengig av det IT utstyret politidistriktene allerede besitter når
besluttende myndigheter eventuelt bestemmer seg for innkjøp av opptaksutstyr.

Imidlertid påpekes det at alle lokalprosjekt og øvrige aktører i straffeskakskjeden har poengtert
betydningen av at politiet samles omkring et produkt som kan avspilles med vanlig IT utstyr.
Videre, at utstyret må kunne oppgraderes etter hvert som teknologien utvikles og at en hele tiden
har fokus på ”funksjonalitet”. Deltagerne i prosjektet har påpekt at et av de viktigste aspektene
med det tekniske utstyret er at det er enkelt å bruke.
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4.7.2 Oppbevaring.
Slik teknologien står i dag, bør lyd lagres på skrivbeskyttede CD plater, video på DVD plater.
Dette er kommersielle medium som enkelt kan avspilles av de øvrige partene i
straffesakskjeden. Det gjennomføres mange avhør, og rutiner for en betryggende oppbevaring
må innarbeides.

I denne forbindelse har Kripos spesialbestilt sine CD plater.
Etiketten forebygger mislighold og rot. Bildet nedenfor
viser en spesialbestilt CD plate hvor etterforskerne trygt og
enkelt identifiserer innholdet.

I tillegg må politiet etter hvert utvide sine dataservere, som
kontinuerlig kontrolleres og vedlikeholdes. CD og DVD
plater forringes over tid.

Det påpekes i denne anledning at politiet, i raskt økende
grad, innhenter og oppbevarer elektroniske spor gjennom
øvrige etterforskningsskritt .  Videoovervåkning,
mobiltelefondata, nød telefoner, sambandskommunikasjon,

digitale fotoillustrasjoner og PC/ data beslag for å nevne noe. Muligens kan politiet spare
betydelige ressurser dersom lyd- og videosignaler lagres på samme servere som alle andre
elektroniske data.

Det er allerede behov for regler og rutiner for oppbevaring av elektroniske spor ved landets
politidistrikt. Tilsvarende behov genereres når politiavhør tas opp på bånd. Det må tas høyde for
lang lagringstid. Riksadvokatembetet har blant annet påpekt at en av fordelene ved lydopptak er
den dokumentasjonen slike avhør representerer i eventuelle gjenopptagelses saker.

Det påpekes i denne anledning at Politidirektoratet allerede er i gang med et prosjekt∗19  som ser
på oppbevaring av elektronisk bevismateriale. En eventuell videreføring av politiavhør med lyd-
og videoopptak må, med hensyn til oppbevaring, koordineres med politidirektoratets prosjekt.

Følgelig er det særdeles viktig at Politiets Datatjeneste hele tiden holdes orientert og involvert i
en eventuell videreutvikling av prosjektene. På samme måte må justissektoren sørge for at nye
politistasjoner og andre byggeprosjekt også involveres med hensyn til egnede lokaler til lyd- og
videoavhør.

4.7.3   Teknisk utstyr - Øvrige aktører
Dette prøveprosjektet avdekket store (og overraskende) mangler på IT utstyr i
påtalemyndigheten. For eksempel har Oslo statsadvokatembeter påpekt at de ikke engang har
datamaskiner som kan avspille en standardisert CD plate. Det sier seg selv at verdien av
lydopptak forringes, til dels elimineres når ikke førstehåndsbrukere har verktøy til å bruke det.

                                                  
∗19      Politidirektoratets prosjekt med referanse nummer 01/03722-008. ”Oppbevaring av elektronisk bevismateriale”
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Like viktig er det selvfølgelig at landets domstoler holder seg noenlunde oppdatert med hensyn
til teknisk utstyr. Problemstillingen er trolig lite relevant for fremtiden. Allerede i dag vil en
standard bærbar PC kunne avspille både CD- og DVD- plater. Advokater og andre brukere vil
følgelig kunne se og lytte til det de mottar av dokumentasjon fra politiet.

4.7.4   Rutiner for utlevering av kopier.
Et potensielt problem ved innføring av lyd- og videoavhør er uhelding og ulovlig spredning
opptakene. Det er således av betydning at det utarbeides regler og rutiner for oppbevaring og
utlevering av originaler og kopier.

4.8   Opplæring

Selv om en eventuell innføring av lyd- og videoavhør strengt talt ikke burde medføre
opplæringsbehov utover den rent tekniske administrasjonen av opptaksutstyret, og en tilvenning til
den nye situasjonen, blir det imidlertid uforsvarlig å ignorere deltagernes opplevelse av at  lyd- og
videoopptak aktualiserer behovet for opplæring i mer generell avhørsteknikk.  All dokumentasjon
peker i retning av at etterforskerne har savnet opplæring, lenge før Lydopptaksprosjektet kom i
gang. At behovet styrkes når politiet vet at deres arbeide kan, og vil bli kontrollert på en helt annet
måte enn tidligere, er en naturlig reaksjon. Den bør tas på alvor.

Politihøgskolen er i ferd med å tilby sitt første kurs i avhørsteknikk etter modellen
(K.R.E.A.T.I.V.) som ble utviklet ved Vold- ran- og sedelighetsseksjonen i Oslo. Erfaringene fra
K.R.E.A.T.I.V og Kriminalpolitisentralens satsing på utdanning, viser at de som har mottatt
opplæring i større grad utnytter de nye mulighetene lyd- og videoavhør gir. Dette påpekes også av
Nordmøre politidistrikt som i sin besvarelse (2002) opplyste at de ikke har følt seg trygge nok til å
endre metode.

Det er derfor av betydning at Politihøgskolen fortsetter det påbegynte arbeide med å tilby norske
etterforskere utdannelse i avhørsteknikk.

4.9 Utskrift
Lydopptaksprosjektet har avdekket at en eventuell innføring av lyd- og videoopptak vil medføre
relativt store utfordringer for politiet dersom de ”nye” metodene skal utnyttes fullt ut. Selv om
lengden på selve avhøret reduseres med ca. 50 prosent, øker det totale tidsforbruket, målt opp i
mot et gjennomsnittlig avhør på ”gamle måten”, med tilsvarende prosentandel.

I gjennomsnitt tar det for eksempel Økokrim ca. 4 _ time å gjennomføre et  avhør med lyd og
protokollering underveis, mens det totale tidsforbruket øker til 6 _  når skrivingen utsettes. To
timer i avhør, 4 _ time til å skrive det ut.

Det er imidlertid et faktum at de aller fleste etterforskerne ved Kripos og Vold- ran- og
sedelighetsseksjonen og flere etterforskere ved Økokrim, til tross for de innrapporterte
problemene assosiert med utskrift i ettertid, allikevel velger den ”nye” metoden. De føler at
ulempene, altså tiden det tar å skrive ut avhøret, ikke veier tyngre enn det de opplever som en
kvalitetshevning ved bruk av den nye metoden.
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∗20     Se kapittel 1.3.6  og  4.1.2..2

Uten endringer i rutinene forblir tidsforbruket imidlertid en utfordring for
etterforskningsledelsen som i så tilfelle må belage seg på at den enkelte etterforsker rekker færre
avhør og / eller forbruker mer overtid.

Ved en eventuell innføring av lyd- og videoavhør står besluttende myndigheter overfor juridiske
og prosessøkonomiske utfordringer med hensyn til det skriftlige produktet. Det er beklagelig at
dette prosjektet ikke kan dokumentere erfaringer med hensyn til ”sivilmodellen”∗20  som det
Britiske strafferettssystemet har lagt seg på.

Lydopptaksprosjektet har ikke systematisk innhentet informasjon fra øvrige land med hensyn til
hvorledes deres skriftlige produkt produseres og behandles. Det finnes trolig flere måter å løse
de utfordringene som gjør seg gjeldende med en eventuell innføring av lyd- og videoopptak.

Blant annet har Lydopptaksprosjektet fått informasjon om at enkelte politidistrikt i Sverige har
utstyrt permitterte (fødsel- og sykepermisjon) tjenestemenn med en bærbar PC og inngått avtale
om at de, avhengig av kapasitet, skriver ut rapportene mot en avtalt lønn. På den måten får
politiet sine rapporter til en relativt lav kostnad, samtidig som permitterte tjenestemenn holder
kontakt med faget og etaten for øvrig.

4.10  Regler og rutiner

Ved en eventuell innføring av lyd- og videoavhør har dette prosjektet avdekket at enkelte
regelendringer bør vurderes. For uten rent praktiske aspekter som når, om og hvorledes politiet
skal informere om opptaket, direkte overføring (monitoring) osv., er det særlig rutiner og praksis
omkring utarbeidelsen av det skriftlige produktet som deltagerne i prosjektet har påpekt et
behov for et klarere og et mer hensiktsmessig regelverk.

4.11   Obligatorisk opptak?

I spørreundersøkelsen fra 1999 anførte Nordmøre ved Politiinspektør Ove Brudevoll under
”egne merknader” følgende:

”Et regelverk som gir mulighet til å benytte lydopptak der politiet bestemmer det antar jeg vil
være det beste også for fremtiden. Det bør ikke innføres en ordning der lydopptak alltid skal
benyttes”

Politiinspektøren begrunnet ikke sitt standpunkt. To etterforskere fra Nordmøre uttalte i samme
spørreundersøkelse at ”ordningen bør innføres på permanent basis i Norge”. Etterforskerne
gjorde det imidlertid ikke klart om alle, eller kun de avhørene politiet ønsket, skulle tas opp.

Deltagerne fra Kriminalpolitisentralen, Økokrim og Vold-ran- og sedelighetsseksjonen i Oslo
har rapportert at de, uavhengig av Lydopptaksprosjektets videre utvikling, har så gode erfaringer
med de nye metodene at det er utenkelig for dem å gå tilbake til det ”gamle”, tradisjonelle
avhøret uten lyd- eller videoopptak.
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Som tidligere påpekt henviste utvalget for ny påtaleinstruks (NOU 1984:27) til
Straffeprosesslovkomiteens innstilling av 1969 (side 120 til 127) og foreslo at regler om opptak
av politiavhør burde tas inn i påtaleinstruksen. Forslaget, som i dag er inkludert i
påtaleinstruksens § 8-13, inkluderte imidlertid ikke noe påbud om bruk av lydopptak. Utvalget
anførte i den anledning at;

” Det er nødvendig å få mer erfaring før reglene i tilfelle blir utbygget i en slik retning”.

Gjennom Lydopptaksprosjektet er mange av de etterspurte erfaringene nå dokumentert.

5    KONKLUSJON

Det var knyttet spenning til hvordan lyd- og videoopptak ville bli mottatt av publikum og
forsvarere. Prosjektet har vist at politiet kun unntaksvis møter personer som ikke ønsker at
avhørene skal tas opp på bånd. Politiet selv er ubetinget positive, men påpeker behov for
opplæring i avhørsteknikk og klarere regler med hensyn til rapportskriving.

Spørsmålet om lyd- og videoopptak ville hemme kommunikasjonen mellom politi og publikum
er avklart. Dersom det var tvil i politiet, må den ha vært basert på en myte. Med unntak av de
aller første avhørene, hvor trolig politiet selv var noe usikre, peker alle innrapporterte erfaringer
mot at kommunikasjonen, særlig med bruk av ”ny metode”, styrkes.

Erfaringene fra Lydopptaksprosjektet og lignende prosjekt i øvrige land er overbevisende. Lyd
og videoopptak representerer et meget nyttig hjelpemiddel for politiet. Videre representerer
opptaket et solid produkt i den videre straffesakskjeden. Kanskje har de beste argumentene for
en innføring av lyd- og videoavhør modnet seg i 33 år.

Allerede i 1969 påpekte nemlig Straffeprosesslovkomiteen (1969);

•  ”Et lydopptak av et politiavhør har åpenbart en langt større bevisverdi enn gjengivelsen av
  forklaringen i en politirapport”.

•  ”Man unngår risikoen for at gjengivelsen er misvisende eller farget av etterforskerens
  oppfatning”

•  ”…  (tiltalte)…sikre seg at han ikke blir tillagt noe han ikke har sagt eller for å motvirke et
for pågående avhør”.

I løpet av 33 år har teknologien utviklet seg så dramatisk at enkelte reservasjoner som
Straffeprosesslovkomiteen trakk fram, i dag er eliminert. I tillegg stiller nok samfunnet større
krav til dokumentasjon og åpenhet enn forfatterne forholdt seg til i 1969.
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Spørsmålet blir om Norge likevel behøver å investere i teknisk utstyr og opplæring i et land der
politiet allikevel nyter solid tillitt i samfunnet (Andenæs 2001). Svaret ligger muligens i advokatenes
interne debatt gjennom uttalelsene til advokat Harald Stabell. Advokatens overbevisning om at
lydopptak representerer en ”vinn - vinn” situasjon er for øvrig helt i tråd med ”European Committee
for the Prevention of Torture (CPT), som i sin tilbakemelding til Norge  (CPT 1993 § 40) uttalte
følgende om opptak av politiavhør:

“..The CPT also considers that the electronic recording of interrogations represents a
useful safeguard against ill-treatment, as well as having advantages for the police..”

Tillitt er ingen selvfølge. Åpenhet omkring politiets metoder er et av de sentrale argumentene i
arbeidet med å opprettholde tilliten. Dersom åpenhet og informasjon om hva som egentlig
foregår i norske politiavhør vitterlig er ønsket, representerer lyd- og videoavhør definitivt et
positivt tiltak.
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Det er liten tvil om at en eventuell innføring av lyd- og videoopptak vil forebygge
problemstillinger som førstestatsadvokat Hoel sto ovenfor i saken som er omhandlet i artikkelen
nedenfor. I tråd med forskernes påstander, har deltagerne i dette prosjektet innrapportert at deres
avhør blir mer profesjonelle når de tas opp på lyd og video.

Videre vil lyd- og videoopptak eliminere spørsmål som verken Hoel eller dommere tidlige har
hatt forutsetning for å kunne besvare, nemlig hva som egentlig skjer i et politiavhør.

Etter sine besøk i Norge påpekte CPT hva de anser som gode, og hva de anser som mindre gode
avhørsmetoder. I denne forbindelse opplyste CPT at de var kjent med politiets mulighet for
opptak av politiavhør (Påtaleinstruksens § 8-13), men oppfordret norske myndigheter til å
vurdere en mer permanent ordning (CPT 1993, § 40).

Kvaliteten på politiavhør er av avgjørende betydning for rettssikkerheten. En eventuell
videreføring av lyd- og videoavhør vil representere et tiltak der Norge viser at de tar kritikken
fra CPT på alvor. Lyd- og videoavhør signaliserer åpenhet og danner grunnlag for
videreutvikling og kvalitet. Kvalitet og åpenhet er fundamentale begreper når rettssikkerhet
vurderes og diskuteres.
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Når omorganisering settes på dagsorden, og forandring puster det etablerte i nakken,
representerer det etablerte som oftest den enkleste løsningen. Kortsiktige investeringer
bearbeides til viktige argumenter. Vitenskaplige teorier må vike for ”realistiske vurderinger”.
Problemer assosiert med gjeldende praksis minimaliseres, og minste motstads vei vinner fram.

Psykologen W. Baron (1998) hevder at det teoretiske idealet for gode beslutninger treffes når
beslutningstakeren har gjennomført et grundig søk etter en alternativ løsning, uten å favorisere
den en allerede har i tankene.

I tråd med de primære funnene i denne evalueringsrapporten finner undertegnede ingen
alternativ metode som på en bedre måte ivaretar samfunnets krav til rettsikkerhet og samtidig
støtter politiet i deres arbeid med å samle inn objektiv, nøyaktig og pålitelig informasjon.

Denne evalueringsrapporten følges av et sammendrag hvor Lydopptaksprosjektets
styringsgruppe blant annet trekker opp sine anbefalinger.

Asbjørn Rachlew (MSc)
Politioverbetjent
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