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Innledning. 
Inspeksjonen ved Stovner politistasjon ble gjennomført den 5. og 6. april 2016. Fra 
statsadvokatenes side deltok førstestatsadvokatene Olav Helge Thue og Morten Y ggeseth, 
samt statsadvokat Irlin Irgens. I tillegg deltok politiadvokat Ingvild Mittet, som var hospitant 
fra Oslo politidistrikt og jusstudent Evelyn Akinyi Egeli på deler av inspeksjonen. 

Inspeksjoner av påtalegrupper med tilhørende etterforskningsavsnitt er en del av 
statsadvokatenes fagledelse. Formålet med inspeksjonen er å bidra til at politiets 
straffesaksbehandling er effektiv og holder et kvalitativt høyt nivå. I forkant av inspeksjonen 
hadde stasjonsledelsen oversendt statistikkmateriale som følger vedlagt rapporten, samt gitt 
en kort skriftlig redegjørelse for en del nærmere etterspurte tema, herunder politistasjonens 
rutiner på en del områder. Årets inspeksjon følger opp utviklingen av enkelte påpekninger 
beskrevet i tidligere inspeksjonsrapporter, samt enkelte nye inspeksjonspunkter. 

Inspeksjonen ble som ved tidligere inspeksjoner innledet med et fellesmøte hvor stasjonens 
ledergruppe deltok. Ledergruppen er den samme som ved siste inspeksjon, med den endring 
at ledergruppen er utvidet noe. Etter at etterforskning er delt i to avsnitt, er både leder for 
familieetterforskning og leder for allmenetterforskning med i ledergruppe, med tillegg av 
leder for påtaleavsnitt familievold. Også leder for prosjekt November deltar i ledergruppen_ 

Det ble deretter gjennomgått en rekke forhåndsanmeldte saksområder, samt gjennomført 
samtaler med nye jurister ved stasjonen. Det ble foretatt et kort møte med ansvarlig jurist for 
ungdomssakene, samt ungdomsetterforskerne. Det ble ikke avholdt et avsluttende 
oppsummeringsmøte da en stor del av etterforskningsgruppen var avgitt til statsbesøk. 
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Om Stovner politistasjon. 
Stovner politistasjon er en av fem bydelsstasjoner i Oslo politidistrikt. Stasjonen etterforsker 
og irettefører kriminalitet som skjer innenfor stasjonskretsen, med mindre saken hører under 
en av spesialseksjonene i distriktet. 

Stasjonen har hatt en relativt stabil kriminalitetsutvikling, men ser en vesentlig økning av 
anmeldelser som gjelder vold i nære relasjoner. 
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Disse sakene har vært et prioritert område for stasjonen over tid, hvor man har utviklet et godt 
samarbeid med eksterne etater som skole, fritidsklubber, barnevern, ulike trossamfunn m.m, 
samt økt fokus på etterforskning i initialfasen. Dette samarbeidet synes å ha bidratt til å 
avdekke antatte mørketall. Det er opplyst at mye av stasjonens fokus har vært knyttet til 
etablering av to egne familievoldsavsnitt fra 1. oktober 2015, - et eget avsnitt på 
etterforskningssiden og et eget påtaleavsnitt. Samtidig ser stasjonen utfordringer knyttet til å 
håndtere så mange anmeldelser på dette området, da disse sakene er til dels svært 
ressurskrevende. 

Erfaring fra tidligere har vist at det har vært enkelte uoverensstemmelser mht 
etterforskningsansvaret i saker om familievold, og da i saker som omhandler forhold som dels 
hører inn under spesialseksjon på grunn av elementer av seksualisert vold og dels under 
stasjonene. Statsadvokaten har tidvis :fatt inn saker der dette har ført til en uheldig deling, uten 
at vi ved denne inspeksjonen har hatt fokus på dette. Vi er imidlertid etter inspeksjonen blitt 
informert om at påtaleseksjonen sentralt i distriktet har besluttet at de nåværende trekkreglene 
har :fatt en ny unntaksregel for saker som skal behandles av seksualforbrytelsesavsnittet: Ved 
seksuelle overgrep (291 flg i ny straffelov) mot samlivspartner når dette er en del av en 
familievoldssak og familievolden er dominerende, skal disse sakene følge ordinære 
trekkregler, og behandles sammen med familievoldssaken. For statsadvokatens del er man 
tilfreds med at dette nå understreker at disse sakene ikke på noen måte skal deles, men 
behandles under ett både av hensyn til de involverte, ressursbruk, fremdrift og en helhetlig 
tenkning av saken både på etterforskningsstadiet og under den påtalemessige behandlingen av 
saken. 

Stasjonen sliter fremdeles noe med å rekruttere etterforskere og opprettholde stabilitet, samt 
at flere etterforskere stadig må avgis til annet arbeid. Også på juristsiden er det tidvis stort 
gjennomtrekk på generelt påtaleavsnitt. Påtaleavsnitt familievold har så langt ikke hatt 
problemer med turnover. I tillegg til vold i nære relasjoner, har stasjonen i dag høyest prioritet 
på voldssaker med frist, ran og ungdomssaker. Ranssakene har hatt noe nedgang, som kan 
skyldes god etterretning/ analyse med forebyggende effekt. Når det gjelder ungdomssakene 
utgjør disse et stort antall, og stasjonen har utfordringer med store restanser i disse sakene, 
spesielt på påtalesiden. 

Påtalegruppen 
Påtalegruppen ble direkte underlagt Stovner politistasjon O I .januar 2014 som et eget avsnitt, 
og påtaleavsnittsleder er en del av stasjonens ledergruppe. Det utrykkes fremdeles stor 
tilfredsstillelse fra alle hold med en slik organisering. 
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Påtalegruppen er delt i to likestilte avsnitt med hver sin avsnittseder: 

1) Generelt påtaleavsnitt består (i tillegg til avsnittsleder) av 6 faste politiadvokathjemler, 
hvorav 5 for tiden er besatt. Av disse 5 stillingene er 4 nytilsatte ved stasjonen i år, 
hvorav 3 foreløpig ikke har utvidet påtalekompetanse og en er under opplæring. En av 
politiadvokatene har politiadvokat II stilling som har ansvaret for ungdomssakene 
alene. 

2) Påtaleavsnitt familievold; som ble startet opp 1. oktober 2015. har i tillegg til 
avsnittsleder 7 faste politiadvokathjemler, hvorav 2 for tiden står ledig (avsnittet fikk 
en nytilsatt 18. mai i år). 4 av disse politiadvokatene har politiadvokat II stillinger. 
Juristene er tilknyttet hver sin etterforskningsgruppe som i dag utgjør 3 grupper. 
Denne påtalegruppen er alle erfarne politijurister. 

De 5 juristene ved generelt påtaleavsnitt skal ha "generell" portefølje med jour/ fengslingsjour 
hver 5 uke. Pga av en stadig vakant stilling grunnet stor turnover er det i realiteten 4 jurister å 
fordele dette på. Disse søker å ha en tett oppfølgning i "sine" saker, der etterforskningsplaner 
utarbeides ved behov. Dette har nylig vært påminnet om fra ledelsen da dette har vært noe 
mangelfullt. 

Høsten 2015 hadde dette avsnittet et forholdsvis lite antall med påtaleavgjørelser, hvilket 
skyldes at 3 jurister ble overflyttet til det nyopprettede påtaleavsnittet for familievold, mens 2 
jurister gikk over til andre av distriktets stasjoner, og en i permisjon. Det tok av ulike grunner 
tid å fylle disse stillingene, og de nytilsatte kom først etter årsskiftet. Blant annet pga 
opplæringsbehov har tatt noe tid å komme i full produksjon. 

Når det gjelder voldssakene med frist viser statistikken en markant økning i 
saksbehandlingstiden pr 16. mars i år, 152 dager mot kravet til 90 dager. Det er opplyst at 
dette av ulike grunner skyldes liten kapasitet på generell etterforskning over noe tid, blant 
annet har de måttet bistå ungdomsetterforskningsgruppen som har for liten kapasitet. En god 
del av disse sakene er nå nylig oversendt påtale for avgjørelse, hvor man har fått en 
opphopning grunnet ressursutfordringer som nevnt. I tillegg forklares dette med at generelt 
påtaleavsnitt bistår med iretteføring av ungdomssakene som har en større prioritet. 
Statsadvokaten har således en forventning om at dette tas nødvendige grep for å søke å bygge 
ned restansene, og unngå for store fristoversittelser på saksbehandlingstiden i disse prioriterte 
sakene. 

Det er imidlertid grunn til å bemerke at en sak alene skal ha pådratt seg særlig lang 
saksbehandlingstid (2281 dager pr nå) da denne ble gjenopptatt etter DNA treff. Denne saken 
antas å ha betydelig innvirkning på statistikken. Det kan stilles spørsmål om det er riktig at 
saker med slike spesielle forhold skal medtas i statistikkgrunnlaget. 

Når det gjelder ungdomssakene - fristsaker under 18 år, utgjør disse et stort antall saker. Det 
er opplyst som en utfordring at også mange under 18 år går inn i de større mengdesakene som 
ofte er omfattende. En bekymring er at stasjonen fortiden har store restanser i disse sakene, og 
man har problemer med å overholde fristene på etterforskningsiden. Det er også opplyst at 
man har måttet vente på utarbeidelsen av PUM (personundersøkelse av mindreårige) i flere av 
sakene, som man har besluttet at må innhentes tidligere. 
Av det innsendte statistikkmaterialet, fremgår at man pr 16.03.16 overholdt 
saksbehandlingstiden på 42 dager i de påtaleavgjorte sakene. 
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Imidlertid fremkom det under inspeksjonen at man kan forvente en betraktelig økning i den 
gjennomsnittlige saksbehandlingstid på dette området etter hvert som sakene blir ferdig 
etterforsket. 
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Det kan fremstå for sårbart at kun en jurist skal håndtere alle disse sakene. Selv om det er 
opplyst at vedkommende i utgangspunktet skal skjermes for annet arbeid, og det har vært noe 
avlastning fra de øvrige ved påtalegruppen, også gjennom noe bistand fra Oslo- jour, synes 
saksomfanget for en enkelt påtalejurist å være noe uhåndterbart, i alle fall i perioden frem til 
restansene er bygget ned. Særlig blir det sårbart når ungdomssakene i all hovedsak aktoreres 
av politiet, hvor aktoratene ofte kan være av lengre varighet. Det er også på det rene at 
ungdomsjuristen som en av to erfarne jurister på "allmenn" avsnittet , har måttet bidra med 
opplæring av de nytilsatte. Vedkommende forventes også å ha en tett kontakt med 
etterforskerne i ungdomssakene, og møter jevnlig i oppfølgningsteam og ungdomsforum. 

Det er viktig at påtaleavsnittet iverksettes tiltak for å imøtegå den forventede økning i 
saksbehandlingstiden og demmer opp for ytterligere restanser. 

Hva gjelder det nyopprettede familievoldsavsnittet fremstår dette godt etablert med erfarne 
påtalejurister. Statsadvokaten var ved siste inspeksjon bekymret for restanseutviklingen i 
disse sakene. Etablering av et eget påtaleavsnitt for disse sakene med en vesentlig styrket 
påtalegruppe, synes å ha hatt positive utslag i så henseende. Det er imidlertid uttrykt en 
utfordring mht til økningen i antall anmeldelser, og kravet til gjennomføring av tilrettelagte 
avhør i svært mange av disse sakene. Den enkelte påtalejurist bruker en ikke uvesentlig del av 
sin tid på disse avhørene. Også gjennomføring av hovedforhandlinger, som i de fleste av 
sakene tilligger politiet, vil være ressurskrevende for påtalegruppen, og ville kunne gi 
uheldige utslag på restanseutviklingen. 

Påtalejuristen er tett på etterforskningen, og det avholdes hver morgen et møte hvor 
jourhavende jurist, førstebetjent på ansvarlig gruppe, etterforskere og risikoanalytikere deltar. 
Hensikten er å :faen oversikt over alle innkomne saker, diskutere og lage 
etterforskningsplaner og sortere ut i hvilke saker det bør lages en oppfølgingsplan fra 
risikoanalytiker. Det skal også raskt ta stilling til behovet for tilrettelagte avhør, og beramme 
dette. Hver 3. uke har også to av juristene faste møter i prosjekt november som startet opp 
med å behandle saker i januar 2016, der to sosialfaglige ansatte er tatt inn for å se hvordan 
dette kan bidra til å følge opp fornærmede og gjerningsmann bedre til et voldsfritt liv. 

Påtaleavsnittet familievold har som mål å :fa fylt opp stillingene, slik at 6 jurister skal 
alternere på å gå jour med fast førstebetjenter. 

Etterforskningsavsnittene 
Generelt etterforskningsavsnitt har 3 etterforskningsgrupper på generell etterforskning, ledet 
av en førstebetjent. Det skal være til sammen 15 når de er fulltallige, men det er usikkerhet 
knyttet til dette grunnet økonomi. 

I tillegg har stasjonen en ungdomsetterforskningsgruppe som består av 2 etterforskere og en 
Pob/ spesialist. På Stovner viste på inspeksjonstidspunktet at 55 % av de nye 
straffereaksjonene er ungdomsstraff, mot landsgjennomsnittet på ca 18 %. Ungdomssakene 
generer generelt mange og nye arbeidsoppgaver, blant annet knyttet til oppfølgningsteamene. 
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Etterforskning familievold er nå etablert som et eget avsnitt som er forsterket med flere 
ansatte. Avsnittet hesår av 3 etterforskningsgrupper med 6 etterforskere tilknyttet hver 
gruppe. Hver gruppe ledes av en førstebetjent. Avsnittet har ansvar for etterforskning av vold 
i nære relasjoner, æresrelatert vold, tvangsekteskap og barnebortføring i Sentrum og Stovner 
politistasjonskrets. Til hver jourgruppe er det knyttet faste jurister og to til tre faste 
risikoanalytikere. 

Avsnittet har todelt fokus i sakene, både straffesporet og forebyggende. Det er flere ubesatte 
hjemler, og det opplyses å være en utfordring med rekruttering og stabilitet selv om det nå 
erfares at de som ansettes blir lengre enn tidligere. 

Familievoldsavsnittet har 4 faste spesialister på tilrettelagte avhør, og tar mesteparten av 
avhørene ved de øvrige stasjonene i Oslo og bistår sedelighetsavsnittet ved behov og 
kapasitet. Det er pr i dag stort sett tilstrekkelig tilgjengelige spesialavhørere. Et unntak fra 
dette har vært sekvensielle avhør av barn under 6 år og særlig sårbare. 

Oslo politidistrikt hadde kun to personer med utdannelse til å ta disse avhørene, hvilket 
medførte en del ventetid i disse sakene frem til årsskiftet. I januar 2016 begynte alle de 4 
spesialavhørerne fra familievold på utdanning i sekvensielle avhør, og vil være ferdig 
utdannet til høsten. Da de tar avhør under utdannelsen er det allerede nå tilstrekkelig tilgang 
til avhørere også i disse sakene. 

I tillegg har stasjonen distriktsansvaret for risikoanalyser i disse sakene med en koordinator, 
samt 7 pb og en gruppeleder med ansvar for risikohåndtering av familievoldssaker i hele 
distriktet. Seksjonen har også fagansvaret for familievold i distriktet for øvrig. Til tross for en 
stor økning i antall saker, og tidvis stort gjennomtrekk og rekrutteringsutfordringer mener 
stasjonen å ha en god fremdrift i etterforskningen, og har pr i dag kun 5 saker eldre saker enn 
et år. I alle saker skal det utarbeides etterforskningsplaner i tett samarbeid med 
påtaleansvarlig som følges opp med frister, ansvarshavende og gjennomføring. 

Stasjonen har over tid vært svært opptatt av å styrke etterforskningen i initialfasen i alle saker, 
og særlig i familievoldssakene. Ordensavdelingen gir et viktig bidrag i denne sammenheng 
med stor fokus på straksetterforskning på stedet så som avhør på stedet og sikring av bevis for 
øvrig. Dette er erfaringsmessig viktig for den videre etterforskningen. 

Prosjekt November er en iverksettelse av tiltak nr 44 i handlingsplanen om vold i nære 
relasjoner 2014-2017 "Et liv uten vold". Prøveprosjektet skal etableres på Stovner i Oslo og 
skal starte opp høsten 2014. Prosjektet er tre år fra etablering" 

PN tar i mot alle typer voldsutsatte og voldsutøvere for å hjelpe de videre til et liv uten vold. 
Tanken bak å hjelpe voldsutøvere er at de har lett for å finne seg nye offer om de ikke f'ar 
oppfølgning og tilrettelegging til et nytt liv. PN ser både på muligheten til å samarbeide bedre 
internt i politiet og de kartlegger og prøver ut samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. 
Eksempel på dette er nav, alternativ til vold, voldsoffererstatning, vitnestøtteordninger osv. 
PN startet formelt opp rundt midten av november 2015, men de fleste ansatte kom på plass til 
den 1.1.2016. PN ledes av en politioverbetjent som har ansvaret for 2 risikoanalytikere og 
sosialfaglige medarbeidere, herunder en klinisk sosionom og en psykologspesialist. Pr nå har 
PN jour hver tredje uke og de deltar da i familievoldsmorgenmøtet sammen med 
etterforskere, førstebetjent, jurist og risikoanalytikere som har jour. På møtet plukker de ut 
saker som det er egnet at de følger videre i det forebyggende sporet. 
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Kompetanse og opplæringsplaner: 
Når det gjelder kompetanseplaner og opplæringsplaner for juristene og etterforskere ligger 
fagansvaret hos politiadvokat IL De skal oppdatere jurister og øvrig personell om nytt innen 
fagfeltene bl.a. på ukentlige fagmøter. Etterforskningsavsnittene ved stasjonen arrangerer 
temadager hvor etterforskere og jurister blir invitert, og det avholdes ukentlige fagparoler 
hvor tema er faglig oppdateringer, læring og evaluering av saker/rutiner m.m. 

For nytilsatte jurister er det i tillegg til distriktets eget nytilsatt - kurs (1 uke), politiskolens 3 
ukers kurs og statsadvokatens ukes kurs, en intensjon om at de skal ra tildelt en fadder som 
har hovedansvaret for opplæringen. Dette avhenger av at stasjonen har nok erfarne jurister, 
hvilket fremkom at i liten grad har fungert slik bemanningen har vært siden siste inspeksjon. 
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Påtaleavsnitt familievold som har ansvaret for alle familievoldssaker i Stovner og sentrum 
krets, er i ferd med å kartlegge behov og ønsker for fagspesialisering. Alle juristene har ratt et 
eget fagområde, henholdsvis på seksualisert vold, tilrettelagte avhør, tvangsekteskap, vold 
mot barn, barnebortføring og heving av kvaliteten på familievoldsetterforskning. 

Påtaleavsnittsleder har, sammen med leder for familievoldsetterforskningen, også hatt 
utadrettet undervisning/ opplæring i øvrige etater knyttet t il taushetsproblematikk, 
avvergerplikten m.m. Dette bla.a. fordi man i mindre grad ser anmeldelser/ tiltak fra andre 
enn barnevernet i disse sakene, så som skoler, barnehager og helsepersonell generelt, og fordi 
avvergingsplikten synes å være lite kjent 

Politiadvokat Il stillingene, fagansvarlig og påtaleder er ansvarlig for å videreformidle 
direktiver fra Den høyere påtalemyndighet på påtaleavsnittsmøtene, i tillegg til at juristene 
oppdateres på de årlige påtalemøtene. Aktuelle nye direktiver vil også kunne være tema på de 
ukentlige etterforskningsparoler. 

Når det gjelder rutiner og oppfølging av restanser, særlig saker med særskilte frister, eks 
voldssaker, varetekt og ungdomssaker synes rutinene tilfredsstillende. 
Etterforskningsplaner/ordre, fargede saksomslag skiller ut sakene, og Solsikken og 
resultatorienterte samtaler (ROS) med påtaleleder, jurist, førstebetjent og etterforsker skal 
fange opp sakene. 

Et aber som statsadvokaten merket seg, er at det i liten grad synes å være utarbeidet interne 
opplegg for opplæring av helt nytilsatte ved påtalegruppen på stasjonen. Porteføljehåndtering, 
herunder prioritering av arbeidsoppgaver er viktig i så henseende. Det synes ikke å være 
tilgang til et ( elektronisk) erfaringsarkiv med tanke på standardmaler, instrukser o.l. for 
nytilsatte, selv om straffewicki/ Themis og Kode fyller noe av dette behovet. Særlig med 
tanke på at stasjonen stadig er sårbare mht en stabil påtalegruppe, og fadderordningen ikke 
fungerer i nevneverdig grad, kan det være hensiktsmessig å utarbeide en nytilsattperm med 
oversikt over rutiner, maler. linker til nyttige nettsider etc. Etter det opplyste skal Grønland 
politistasjon ha utarbeidet nytilsatt permer som man kanskje også kan dra nytte av også på 
Stovner. 

Når det gjelder kompetanseutvikling har Pob spesialist på etterforskning, sammen med 
fagkompetanse på familievold, utarbeidet et familievoldskurs over 11 dager med et bredt 
sammensatt innhold. Målgruppen er jurister, etterforskere og analytikere, og første kurset 
avholdes i disse dager. 

Besøksadr 
Universitetsgata 7 

Postadresse 
postboks 8021 Dep 
0030 Oslo 

Telefon 
22 98 1 3  00 

Telefaks 
22 98 13 31 



Inspeksjonsrapport Stovner politistasjon 2016 7 

Planen er at kurset vil bli evaluert og tilbudt samtlige som jobber med familievold i Oslo 
politidistrikt. Alle nytilsatte etterforskere rar tilbud om generelt etterforskningskurs i Oslo pd. 
De rar en fast mentor ved tilsettelse og det er laget en elektronisk nytilsattperm som er 
tilgjengelige og oppdatert. 

Administrasjonsavsnittet 
Straffesaksekspedisjonen består av totalt 11 hjemler som aller er besatt. To årsverk ble tildelt 
i forbindelse med en økning i stasjonens ansvar for berammelse av alle tilrettelagte avhør i 
politidistriktet. Alle de tilsatte ved avsnittet rullerer i de daglige arbeidsoppgavene innenfor 
straffesakskjeden, kontorstøtte for jurister og etterforskere og berammelse av tilrettelagte 
avhør. En slik jobbrotasjon har etter stasjonen oppfatning gitt svært positive resultater i form 
av mindre sykemeldinger og høy kompetanse fordelt på flere. 

Gjennomgang av fremlagte saker. 

Oslo statsadvokatembeter driver fagledelse av politiet gjennom behandlingen av enkeltsaker 
som sendes inn fra politiet med innstilling på tiltale, tilståelsesdommer, forelegg, innsendelse 
av klagesaker mv. I henhold til vår fagledelsesplan har vi ved årets inspeksjoner gjennomgått 
de nedenfor nevnte sakskategorier under inspeksjonen: 

1. Saker under etterforskning som gjelder overtredelse av straffeloven av 2005 §§ 
272,273 og 274 første ledd. Vi skal særlig se etter fremdrift både i og etter 
initialfasen 

Vi ba om å få fremlagt alle saker under etterforskning som gjelder overtredelse av 
straffeloven 2005 §§ 272, 273 og§ 274 første ledd (grov kroppskrenkelse, kroppsskade og 
grov kroppsskade). 

Vi gjennomgikk kun en sak og så særlig etter saksfremdrift i initialfasen og etterpå. 

Anmeldelsen var fra medio oktober 2015. Avhør av fornærmede (pt. i utlandet), vitneavhør, 
åstedsundersøkelser og tekniske rapporter var ferdig innen medio desember 2015. 
Saken var imidlertid stilt i bero 29.03.16 da siktede var i utlandet på ubestemt tid. 
Etterforskingsordre var utarbeidet og fulgt, og det fremgikk dato for ny påtalemessig 
avgjørelse. 

I stasjonens rutinebeskrivelse for voldssaker er det fastslått at påtaleansvarlig skal skrive 
etterforskningsordre i alle prioriterte voldssaker og at ordren skal beskrive de nødvendige 
etterforskingsskritt, eventuelt i prioritert rekkefølge. Det skal settes en frist for ferdigstillelse i 
saken, som hovedregel i god nok tid til at saken kan påtaleavgjøres innen fristen. 

Vårt inntrykk er at stasjonen har gode rutiner for etterforskning av voldssaker, og at 
etterforskningsgruppene har bedre kapasitet til å håndtere disse sakene etter at den felles 
kriminalseksjonen behandler arrestsakene for hele distriktet. 
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2. Saker under etterforskning der det er tatt tilrettelagte avhør. Vi skal fokusere på 
frister, oppfølgning etter initialfasen, om det er utarbeidet etterforskningsplan og 
utskriftsrutiner mv 

Vi har gått gjennom saker under etterforskning der det er tatt tilrettelagte avhør. Vi har hatt 
særlig oppmerksomhet mot frister, oppfølgning etter initialfasen, og hvorvidt det er utarbeidet 
etterforskningsplan og utskriftsrutiner mv. Vi hadde også møte med etterforsknings- og 
påtaleavsnittsleder på familievold. Vi har ved gjennomgangen ikke gått inn på kvaliteten av 
etterforskningen i disse sakene, da dette skal gjøres på et senere stadium av en gruppe nedsatt 
hos statsadvokatene. 

Vi gjennomgikk til sammen 33 saker. I utgangspunktet ba vi om saker under etterforskning, 
men flere av saken synes å være ferdig etterforsket og lagt til påtale for avgjørelse. Med 
unntak av noen få saker var alle sakene anmeldt etter oktober 2015. I langt de fleste sakene 
var det begjært tiltrettelagt avhør fra politiets side innen fristen. Der det ikke var begjært 
synes å bero på at man så det nødvendig med ytterligere avklaringer før man vurderte avhør. 
Bare i februar måned i år ble det gjennomført 29 avhør, hvorav det i 15 av sakene tok en dag 
fra anmeldelse ble registrert til anmodning om avhør ble mottatt. I de øvrige sakene tok det 
fra 4 til 13 dager, som delvis er forklart med avvikling av juleferie, men hvor stasjonen 
erkjenner å kunne forbedre seg. I en av sakene tok det 70 dager, men der var det helt spesielle 
omstendigheter som falt inn under unntaksbestemmelsen. I snitt synes avhørene å være 
gjennomført ved barnehuset innen 1-2 måneder etter at anmodningen var sendt, og det var 
gjennomgående i alle sakene oppgitt at dette grunnet seg på kapasiteten hos barnehuset. 

V år gjennomgåelse av de fremlagte sakene viser at det forelå etterforskningsordre/plan i langt 
de fleste sakene. I noen saker fant vi ikke dette, men vi kan ikke utelukke at det allikevel har 
vært etterforskningsplaner, idet enkelte saker fremsto som ferdig etterforsket og oversendt 
påtale. Fremdeles fremstår en del av etterforskningsplanene mer som en logg over allerede 
utførte oppgaver, hvor det i liten grad var satt frister for utførelse av fremtidige oppgaver, 
ansvarshavende og frist for ferdigstillelse. Her synes man å ha et forbedringspotensiale. Når 
det er sagt var det også flere saker, særlig de ferskeste, som i større grad hadde 
etterforskningsplaner i tråd med intensjonen. 

Under enhver omstendighet var vårt inntrykk at det var svært god fremdrift i langt de fleste 
sakene, og en relativt rask oppfølgning etter initialfasen. Vi fant ingen saker som hadde synlig 
manglende fremdrift. 

Det var varierende om det var tatt utskrift av avhør. Der det ikke var tatt utskrift, fremgikk det 
imidlertid gjennomgående av avhørsprotokollen at dette var vurdert. I noen saker var 
avhørene ikke skrevet ut enda. Fremdriften i etterforskningen synes ikke å ha blitt forsinket 
som følge at t man har måtte vente på utskrift av avhørene, slik man var bekymret for kunne 
bli en konsekvens av omleggingen ved siste inspeksjon. 

Vår gjennomgang av utvalgte saker viser at fristene for å beramme dommeravhør langt på vei 
overholdes fra politiets siden, men at den største utfordringen for å få kortet ned ventetiden 
ligger hos barnehuset i Oslo. Dette har bedret seg fra årsskiftet som følge av at barnehuset har 
utvidet med et 5. avhørsrom, økt antall dager i uken for berammelser og ved utvidet 
åpningstid flere dager i uken. Vi er klar over at de lovbestemte fristene er knappe, og at 
oversittelsene i stor grad skyldes forhold politiet i liten grad rår over - nemlig kapasiteten ved 
barnehuset. 
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Politiet må imidlertid være en pådriver for at fristene følges, og i en del saker kan det søkes 
avklart med barnehuset at det tilrettelagte avhøret foretas et annet sted enn på barnehuset. Et 
tilrettelagt avhør umiddelbart etter anmeldelsen kan i noen saker være avgjørende for 
kvaliteten på avhøret og for resten av etterforskningen. 

Gjennomgangen viste også at sakene gjennomgående hadde en god fremdrift i 
etterforskningen, men at antall saker og omfanget i mange av disse kan gi grunn til grunn til 
bekymring for en økning i restansene på påtalesiden. Dette må påtaleavsnittet ha fokus på. 
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3. Ferdig etterforskede saker som gjelder tyveri og grovt tyveri etter 2005 loven. (§§ 
321 og 322) der det er fattet positivt påtalevedtak, men det foreløpig ikke er 
avsagt dom i tingretten. Dette gjelder alle saker som er registrert etter 1 .  oktober 
2015 og frem til 1 .  februar 2016. Vi skal særlig se etter subsumsjonsvalgene, om 
det er etterforsket opp mot subjektiv skyld for så vidt gjelder økonomisk verdi 
og om bestemmelsene på riktig måte er anvendt i konkurrens med straffebudene 
om uberettiget inntrengen og skadeverk (hhv §§ 268 og 351) der dette er aktuelt. 

Vi fikk fremlagt 12 sakskomplekser som var under etterforskning. Disse sakene var således 
ikke påtaleavgjort. Det var derfor ikke mulig å se om hva slags grenseoppganger som var 
gjort i forhold til siktelse for simpelt eller grovt tyveri. 

Det ble videre fremlagt 32 saker der det var utferdiget forelegg. Dette var i all hovedsak saker 
som gjaldt tyveri fra butikk. Subsumsjonsspørsmålet gikk i disse sakene mellom tyveri og 
mindre tyveri. Det var ikke det vi i utgangspunktet var ute etter å kontrollere. Men ved en 
rask gjennomgang var det ikke noe som tydet på at det var vesentlige mangler ved 
subsumsjonsvalget her. 

4. Alle dommer som gjelder overtredelse av straffeloven av 2005 §§ 321 og 322 
(Tyveri og grovt tyveri.) Vi skal her særlig se etter subsumsjon i siktelsen/tiltalen 
og i dommen, påtalemyndighetens påstand og rettens premisser for så vidt 
gjelder straffutmålingen, under dette også om retten sier noe om 
straffutmålingen i forhold til 1902 loven. (Inspeksjonen omfatter naturligvis ikke 
tingrettene, men tiltaket har som formål å kontrollere om det hadde vært grunn 
til å anke) 

Vi har hatt som mål å undersøke alle dommer som gjelder overtredelse av straffeloven av 
2005 §§ 321 og 322 (tyveri og grovt tyveri). Vi har ønsket å se etter subsumsjonen i 
siktelsen/tiltalen og i dommen, påtalemyndighetens påstand og rettens premisser for så vidt 
gjelder straffutmålingen. Vi fikk fremlagt fire tilståelsesdommer. Alle disse var subsumert 
som simpelt tyveri. Av siktelsene og dommene fremgikk det at dette var saker som med rette 
var subsumert som simpelt tyveri (med god margin) 
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5. Saker som er henlagt med kode 065 (Tvil om gjerningsmannens tilregnelighet) 
fra 1. august 2015 til 1 .  februar 2016. 
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Her ønsket vi særlig å undersøke om grunnlaget for bruken av 065 var korrekt i forhold til de 
direktiver Oslo statsadvokatembeter har gitt. Direktivene er inntatt i vårt påtaledirektiv. 
Direktivets pkt 1.5 - side 1 3  lyder: 

"Følgende hovedretningslinjer gjelder for bruken av kode 065: 
Det må være klare holdepunkter for utilregnelighet. Hvis ikke må saken henlegges etter 
bevisets stilling (kode 058) eller andre passende henleggelsesgrunnlag. 
For å bruke kode 065 må siktede som hovedregel være judisielt observert. Unntaksvis -
og i klare tilfeller der siktede er på institusjon - kan det være tilstrekkelig med en 
prejudisiell erklæring.fra politilegen eller tilsvarende erklæring.fra den institusjonen 
som siktede er plassert. 
Ofte vil det foreligge rusproblematikk og dermed muligheter for rusutløste psykoser. 
Hvis det er selvforskyldt rus vil psykosen ikke være straffriende. I slike tilfeller må det 
foreligge judisielle observasjon. 
Judisielle erklæringer er ferskvare. Hvis erklæringen er mer enn et år gammel må det 
vurderes om det er behov for en ny erklæring evt en tilleggserklæring.fra de samme 
sakkyndige. " 

Vi fikk fremlagt 49 saker som var inntatt i 22 sakskomplekser. 

Noen av sakskompleksene var omfattende saker. De største sakene besto av til dels alvorloge 
trusler. I disse sakene var det uten unntak relativt fersk judisielle observasjoner eller 
prejudisielle erklæringer fra politilegen. Det var her intet å bemerke til at saken ble henlagt 
etter kode 065. 

I seks av sakene som var henlagt med begrunnelsen "Tvil om gjerningsmannens 
tilregnelighet" var det ingen utdypende informasjon i det materialet som var fremlagt om 
hvorfor kode 065 var brukt. I noen av sakene gikk det frem av anmeldelsen at 
gjerningsmennene oppførte seg inadekvat på gjerningstidspunktet. Samtlige av disse sakene 
gjeldt mindre alvorlige forhold som mindre tyveri mv. Det ble ikke undersøkt om dette var 
personer som var kjent av politiet fra før eller om de tidligere har blitt undersøkt med tanke på 
tilregnelighet. 

Generelt kan man si at hvis man anser gevinsten, i forhold til sakens alvorlighet, med å utføre 
prejudisiell undersøkelse for liten skal saken henlegges etter bevisets stilling (kode 058), med 
mindre en tidligere undersøkelse som konkluderer med utilregnelighet er forholdsvis fersk. 

I to saker var det vedlagt legeerklæringer og ikke sakkyndige erklæringer. Også dette gjeldt 
saker av mindre alvorlig karakter. I den ene saken heftet det liten tvil om 
tilregnelighetsspørsmålet. (Siktede var tvangsinnlagt på gjerningstidspunktet). I den andre 
saken var det en legeerklæring som fastslo at den siktede led av en alvorlig nevrologisk 
sykdom. Dette er i seg selv ikke tilstrekkelig til å konstatere tvil om tilregnelighet. Her burde 
man ha gått videre og bedt om en prejudisiell erklæring fra politilegen. 

Oppsummert kan man si at de store og noe mer alvorlige straffesakene ble behandlet i 
overensstemmelse med de direktivene som er gitt herfra. 
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Når det gjelder de mindre alvorlige forholdene er det enkeltsaker der undersøkelsene rundt 
siktedes tilregnelighet burde vært grundigere. 

Vi forutsetter at våre direktiver om bruken av kode 065 i fremtiden blir fulgt med større 
lojalitet også når det gjelder de mindre alvorlige sakene også de sakene som fremstår som 
enkelthendelser. 
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6. Saker hvor det er gitt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse i medhold av 
straffeprosessloven § 70 fra 1. oktober 2015 til 1. mars 2016. Her må grunnlaget 
for påtaleunnlatelsen vedlegges (f eks dommer, andre saker osv,) 

Vi ba om å :fa fremlagt alle saker hvor det ble gitt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse i 
medhold av straffeprosessloven § 70 (kode 073) fra 1. oktober 2015 til 1. mars 2016. I tillegg 
ba vi om at grunnlaget for påtaleunnlatelsen ble fremlagt. 

Det ble gjennomgått 55 saker. Dette omfatter flere forhold ettersom flere av sakene også har 
vedleggssaker. 

Påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 70 forutsetter at reglene om straffutmåling ved 
sammenstøt av lovbrudd (straffeloven 1902 §§ 62-64 eller straffeloven 2005 § 79 bokstav a 
eller § 82) kommer til anvendelse og at disse reglene gjør at "ingen eller bare en ubetydelig 
straff'' vil komme til anvendelse for det nye forholdet. 

I riksadvokatens rundskriv nr. 6/1989 angis fire typetilfeller hvor prosessøkonomisk 
påtaleunnlatelse er aktuelt: 

Forut for tiltale når en alvorlig og/eller omfattende sak er under etterforskning eller 
ferdig etterforsket og det nye forholdet vil forsinke påtaleavgjørelsen og/eller 
rettsbehandlingen av hovedsaken uten å ha nevneverdig betydning for 
straffutmålingen. 
Ved avgjørelsen av tiltalespørsmålet når den ferdig etterforskede saken gjelder ett 
eller flere alvorlige forhold sammen med en rekke straffbare forhold som vil ha ingen 
eller minimal innflytelse på straffutmålingen. 
Når det oppstår nye forhold etter at tiltale er tatt ut og de har ingen eller liten 
innflytelse på straffutmålingen i saken hvor tiltale er tatt ut. 
I forhold hvor straffeloven 1902 § 64 (nå straffeloven 2005 § 82) kommer til 
anvendelse (forhold begått forut for avsagt dom). 

Det understrekes i rundskrivet at straffeprosessloven § 70 ikke skal brukes analogisk der det 
begås nye forhold kort tid etter siste dom og før denne er fullbyrdet. 

I gjennomgangen av sakene så vi enkelte eksempler (10 saker) på at avgjørelseskoden 073 er 
brukt utenfor de situasjonene som straffeprosessloven § 70 omfatter. 

8 av sakene synes å være avgjort ut fra manglende kapasitet. 2 av sakene kunne vært avgjort 
med kode 058. For de øvrige sakene hadde en ingen merknader til vurderingen av om 
prosessøkonomisk påtaleavgjørelse forelå. 

Det er imidlertid viktig å understreke at kode 073 ikke er en henleggelseskode, men en 
avgjørelseskode på linje med kode 053 - vedtatt forelegg eller 080- ubetinget dom. 
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En prosessøkonomisk påtaleunnlatelse er en konstatering av straffeskyld, og i utgangspunktet 
stilles samme krav til bevis og straffbarhetsvilkår som for å ta ut tiltale. 

Slik samtlige saker vår fremlagt synes de kun avgjort med stempel og underskrift, uten at det 
var utferdiget påtaleunnlatelse i saken. Etter vår oppfatning må det også i saker som avgjøres 
med prosessøkonomisk påtaleunnlatelse utarbeides et dokument som identifiserer hvilket 
straffbart forhold som er avgjort. 

Etter en lovendring i 2010 kan siktede kreve en påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 70 
brakt inn for retten. Hvis denne retten skal være reell, må siktede bli orientert om 
påtaleunnlatelsen og hvilke forhold denne omfatter. Det må således utformes et dokument på 
linje med det som skjer når det gis påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 69, og dette må 
meddeles siktede. 

7. Alle saker som er henlagt i januar 2016, med unntak av 014 sakene. Formålet er 
å danne seg et bilde av henleggelsespraksis og bruk av benleggelseskoder. 

Bestillingen gjaldt alle saker henlagt som beskrevet i overskriften i januar 2016. I forkant av 
inspeksjonen ble det opplyst at dette i så fall ville dreie seg om mange saker. Det ble derfor 
besluttet at det skulle legges frem henlagte saker fra en 15. til 31. januar 2016. 
Strasaksutskriften omfattet 122 saker. 

Av de 122 sakene i strasakutskriften var det flest saker (31 saker) som var henlagt etter kode 
058 (Bevisets stilling). For øvrig var det tre kategorier som pekte seg ut nemlig kode 073 
(Prosessøkonomisk påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven § 70) med 21 saker, kode 078 
(Manglende saksbehandlingskapasitet) med 20 saker og kode 065 (Tvil om gjerningsmannens 
tilregnelighet) med 19 saker. De øvrige sakene fordelte seg på de andre henleggelseskodene i 
strasak. For ordens skyld nevner vi at det totale antall henleggelser i januar 2016 er oppgitt å 
være 370 og at antallet 014 henleggelser dermed var 246 saker. 

Bevisets stilling: 31 av 122 saker. 
For de fleste politienhetene, i alle fall de som behandler alminnelige kriminalitetstyper, vil det 
være et bra tegn at hoveddelen av henleggelsene er begrunnet i bevisets stilling. Denne 
henleggelseskoden gir ikke oppklartstatus og det er et tegn på at man ikke er kreativ - eller 
"jukser" - med koder for å få en høyere oppklaringsprosent enn det som det er grunnlag for. 
Ved gjennomgangen av sakene var det intet å bemerke til de sakene som var henlagt med 
denne begrunnelsen. 

Prosessøkonomisk påtaleunnlatelse: 21 av 122 saker. 
Hva som er et "normalantall" for så vidt gjelder denne avgjørelsesbegrunnelsen er det 
vanskelig å si noe generelt om. Det vil uansett ikke gi mening å trekke noen konklusjoner om 
dette på statistisk grunnlag all den tid volumet av undersøkte henleggelser kun knytter seg til 
et såpass kort tidsrom som en tilfeldig valgt måned. Bruken av prosessøkonomisk 
påtaleunnlatelse vil avhenge av hvilke saker som er til behandling og antallet - og 
prosentandelen - vil variere fra måned til måned. 

Når det gjelder gjennomgangen av de sakene som ble avgjort med prosessøkonomisk 
påtaleunnlatelse så viser vi til det som er sagt under pkt 6. 
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Henleggelse av kapasitetsgrunner: 20 av 1 22 saker 
Riksadvokaten har i brev av 29. mars 201 6  til Oslo statsadvokatembeter, med kopi til 
politimesteren i Oslo og politidirektoratet uttalt: 
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"Når det gjelder henleggelser på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet minnes om at 
saker med kjent gjerningsmann, bare rent unntaksvis kan henlegges med denne begrunnelse. 
Sentralt prioriterte og alvorlige forbrytelser kan aldri henlegges på denne måten. Men også 
for de mindre alvorlige sakene er adgangen snever. 

En eventuell henleggelse på grunn av saksbehandlingskapasitet skal være basert på en 
konkret vurdering, der momenter som politidistriktets totale arbeidssituasjon sammenholdt 
med tilgjengelige ressurser og omfanget av den etterforskningsinnsats vil kreve mot 
sannsynligheten for at arbeidet vil kunne lede til straffeansvar, står sentralt. Riksadvokaten er 
i gang med å utarbeide nærmere retningslinjer for henleggelse på grunn av manglende 
saksbehandlingskapasitet. Inntil slik retningslinjer er ferdigstilt gjelder de foran nevnte 
føringer. " 

Det understrekes herfra at dette ikke er nye retningslinjer, men en påminnelse og presisering 
av de retningslinjer som tidligere er gitt. Det vises også til riksadvokatens mål - og 
prioriteringsrundskriv for 201 6  kap. IV pkt. 2. 

I den perioden vi undersøkte var ca en femtedel av sakene henlagt med begrunnelsen 
manglende saksbehandlingskapasitet når man trekker fra 0 14  sakene. Hvis vi medregner 0 14  
sakene blir andelen naturligvis betydelig lavere. 

Alle sakene var henlagt før det ble gjennomført aktive etterforskningsskritt (med unntak av 
opptak av anmeldelser). De fleste av sakene som var fremlagt var saker som knyttet seg til 
sakstyper det kan være akseptabelt å henlegge på kapasitet (Bedragerier av mindre beløp, 
rettsstridig forføyning, mindre tyverier mv.) 

Av sakstyper som det er mer tvilsomt om henleggelsesbegrunnelsen bør benyttes på, så fant 
vi to mindre narkotikaovertredelser, et tyveri fra leilighet og en trusselsak. Når det gjaldt 
tyveriet fra leilighet og trusselsaken var det åpenbart at politiet hadde foretatt en konkret 
vurdering der sakens alvor var veiet opp mot sannsynligheten til å kunne gjøre straffansvar 
gjeldende. Truslene som var anmeldt knyttet seg til uttalelser som var fremsatt i 
familieforhold over telefon fra utlandet (Asia). Trusselen var ikke spesielt konkret eller akutt 
og den var fremsatt i forbindelse med en krangel. Muligheten for å få avhørt anmeldte, som 
var bosatt i et asiatisk land, anses som minimal og muligheten for å gjøre straffansvar 
gjeldende anses herfra som ennå mindre. 

Selv om sakstypen ikke er spesielt egnet for kapasitetshenleggelser så gjør de de konkrete 
omstendighetene at man herfra ikke har åpenbare innvendinger. Dette gjelder selv om 
gjerningsmannen var kjent. En understreker imidlertid at dette ikke gir politiet carte blanche 
til å henlegge sakstypen. Ved mer alvorlige og/eller konkrete trusler, særlig der den anmeldte 
har ressurser til å la andre utføre truslene i Norge, vil situasjonen åpenbart kunne stille seg 
annerledes. 

Saken som var anmeldt som tyveri fra leilighet, gjaldt påstand om tyveri begått av et eller 
flere alternative gjerningsmenn innenfor familien til anmelder under besøk i leiligheten. 
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Det fremgikk av anmeldelsen at det var tvist om eierforholdet til den gjenstanden som var 
borttatt. Fra vår side er det ikke innvendinger til at saken er henlagt. På grunn av det som 
fremstår som et underliggende sivilt tvisteforhold kunne saken også vært henlagt med 
begrunnelsen at politiet ikke fant grunn til å undersøke om det forelå et straffbart forhold, jf 
straffeprosessloven § 224 (kode 022) 
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Med de presiseringer som er nevnt over har vi ikke betydelige innvendinger mot stasjonens 
bruk av henleggelser som er begrunnet i saksbehandlingskapasitet. (Vi tar da forbehold om at 
sakene fra januar er representative) 

Vi forutsetter at direktivene fra riksadvokaten reerindres og at man fortløpende foretar en 
totalvurdering av de tilgjengelige ressurser når man bestemmer seg for at enkelte saker skal 
henlegges på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. 

Henleggelser fordi det er tvil om gjerningsmannens tilregnelighet: 
19 av 122 saker. 

Det vises her til det som er sagt under pkt 3. 

8. Saker som gjelder ordensforstyrrelser mv (Straffeloven av 1902 § 350 og § 390 a) 
og straffeloven av 2005 §§ 181 og 266) fra første november 2015 til 1 .  februar 
2016. Vi skal særlig se etter om sakene også inneholder elementer av 
hatkriminalitet. 

Vi har gått gjennom saker som gjelder ordensforstyrrelser mv. (straffeloven 1902 §§  350 og 
390 a og straffeloven 2005 §§  1 81 og 266), fra 1 .  november 20 1 5  til 1. februar 2016, for å 
undersøke om sakene inneholder elementer av hatkriminalitet. Vi har ikke foretatt 
påtalemessige vurderinger av sakene som sådanne, men bare søkt etter slike elementer som 
nevnt. I henhold til riksadvokatens "Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2015" 
punkt V. 1 ., skal straffbare handlinger som synes motivert av fornærmedes hudfarge, 
nasjonalitet, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne (hatkriminalitet) 
prioriteres. Det fremgår av riksadvokatens skriv at 

"Vold og overgrep som rammer personer på grunn av deres hudfarge, nasjonalitet, etnisitet, 
religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne - såkalt hatkriminalitet -
skal vies særskilt oppmerksomhet. 

Vold som retter seg mot personer eller grupper med utgangspunkt i hvem de er, hva de gir 
uttrykk for eller hvordan de ser ut, rammer ikke bare det enkelte offer, men skaper redsel og 
utrygghet hos alle med samme bakgrunn og skal derfor håndteres med stort alvor av politiet." 

Som følge av denne prioriteringen er trekkordningen for disse sakene i Oslo politidistrikt 
innrettet slik at alle saker som inneholder elementer av hatkriminalitet skal kanaliseres til 
Manglerud politistasjon, som har opparbeidet seg en særlig kompetanse på disse sakene og 
som har fatt tildelt midler til å prioritere dem. 

Vi gjennomgikk 40 saker som gjelder ordensforstyrrelser, og fant ikke elementer av 
hatkriminalitet i noen av disse sakene. 

Besøksadr 
Universitetsgata 7 

Postadresse 
postboks 8021 Dep 
0030 Oslo 

Telefon 
22 98 1 3  00 

Telefaks 
22 9813 31 



Inspeksjonsrapport Stovner politistasjon 2016 1 5  

Oppsummering 
Helhetsinntrykket er, som ved tidligere inspeksjoner, at stasjonen fremdeles fremstår som en 
velorganisert driftsenhet med en stabil og engasjert ledergruppe som har klare og samlede mål 
om de oppgaver de er satt til å utføre. Samarbeidsforholdene mellom etterforskning og påtale 
fremstår som gode. 

Stasjonens fokus og prioritering av familievoldssakene har åpenbart krevd store ressurser, og 
gått noe på bekostning av øvrige saksområder. Når det er sagt er det for statsadvokaten svært 
tilfredsstillende å se at satsningen på dette området synes å gi gode resultater. 

Etablering av et eget påtaleavsnitt for familievoldssakene med faste og erfarne jurister knyttet 
til hver etterforskningsgruppe ser ut å fungere godt, og det synes å være etablert gode rutiner 
for en tilfredsstillende påtalemessig styring fra oppstart til ferdigstillelse av disse sakene. 

Det er allikevel viktig å påpeke betydningen av å fortsette arbeidet med å utarbeide gode 
etterforskningsplaner i disse sakene, hvor frister og ansvar føres inn og følges opp, med 
fortløpende vurderinger av gjenstående etterforskning og frist for ferdigstillelse. 

Dette synes ikke minst viktig med tanke på at Stovner politistasjon både på etterforsknings
og påtalesiden (primært knyttet til generelt avsnitt) er sårbare med tanke på stadige 
utskiftninger og vakanser, og ikke alltid like erfarent personell. Da vil man bedre og raskere 
kunne sette seg inn i etterforskningen, følge opp den nødvendige påtalestyringen og ta de 
riktige valgene videre. Allikevel understrekes at helhetsinntrykket er tilfredsstillende hva 
gjelder fremdriften i etterforskningen av disse sakene, og langt bedre enn ved siste 
inspeksjon. 

Videre er det å håpe at man bedre lykkes i å opprettholde stabilitet på etterforskning og særlig 
påtale, selv om dette ligger noe utenfor stasjonens kontroll. Stabilitet og fulltallighet er et helt 
sentralt element for at etterforskningen og påtalearbeidet skal kunne gjennomføres med 
adekvat kvalitet og hurtighet. Det blir fremover viktig å ha fokus på å få sluttført sakene 
innenfor rimelig tid, også på påtalesiden. Som tidligere nevnt ser vi utfordringer her som er 
viktig å ha fokus på. Det er også vesentlig å se på hvilke grep stasjonen kan gjøre for å få 
kontroll på restansene i volds - og ungdomssakene, herunder at man lykkes med å overholde 
de
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