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Når etterforsker politiet? 

•Stpl § 224 

•Anmeldelse 

•Rimelig grunn til å undersøke 

•Offentlig påtale 
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17.11.17 

Formålet med politiets etterforskning strpl §226 

Å skaffe til veie nødvendige opplysninger for å: 

 

•Avgjøre spørsmål om tiltale og forberede rettssak 

•Avverge straffbare handlinger 

•Forberede barnevernssak  

•Forberede behandling i konfliktrådet 

 



Strpl §224 - Oppstart av etterforskning 

•Barnevernet / barnehage/ skole /helsevesen anmelder – skal anmelde 
om de får kjennskap til straffbart forhold – avvergingsplikt strl.§196 

 

•Akuttsak – BVV/BFT varsles av politiet og må plassere – politiet snakker 
med barna ute på stedet om det som har skjedd  

 

•Bekymringer / andre anmeldelser f. eks vold mellom foreldre 

 

•Barn som er vitne til vold får rolle som fornærmet og de samme 
rettighetene, BA, erstatning, TA, oppnevnt verge, risikovurdering 
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Objektivitetskravet 

•Strpr §226, 3.ledd – søke å klarlegge både det som taler mot en 
mistenkt og det som taler for  

•Sitat RA Tor-Aksel Busch: "Politiet skal ikke gå de ressurssterkes 
ærend, vi skal gå barnas ærend. Og vi skal behandle alle så likt som 
mulig" 
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Etterforskning – hva gjør vi? 

•Avhøre vitner rundt mulig offer – f.eks ansatte barnehage 

•Taushetsplikt/opplysningsplikt 

•Tekniske spor, DNA, e-spor 

•Pågripelse/ransaking 

•Avhør mistenkt 

•Avhør av barn - TA 
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Politiet benytter tvangsmidler og gjør risikovurdering 
 
 

• Pågripelse/varetekt 

• Ransaking 

• Besøksforbud 

• Voldsalarm 
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Tilrettelagte avhør – viktig bevis 

•Besluttes av politijurist 

•Vitner og fornærmede under 16, ved mistanke om Incest opp til 18 år 

•Psykisk utviklingshemmede 

•Spilles av under ev rettssak – også om de har fylt 16 i mellomtiden – 
barnets beste 

•Hvem snakker med barna – følgeperson 

•Samrådsmøte – formøte – ettermøte 

•Medisinske undersøkelser 
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Tilrettelagte avhør og medisinske undersøkelser – 
Statens Barnehus, Trondheim 
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Forholdet ansatt – arbeidsgiver - politiet 

•Nøytral arbeidsgiver 

• Informasjon fra politiet 

•Ansettelsesforholdet under etterforskning  
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Straffereaksjoner 

•Ubetinget fengsel 

•Samfunnsstraff  

•Betinget fengsel 

•Bot 

•Påtaleunnlatelse 

•Konfliktråd 
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Henleggelseskoder 

•Bevisets stilling 

• Intet straffbart forhold bevist 
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Vold i nære relasjoner 

•Nulltoleranse for vold 

•Kulturforskjeller  

•Rettssikkerhet 
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