Politiets utlendingsenhet er ilagt foreta ksstraff etter bruk av hjelm og
ørepropper under uttransport med formål å redusere sanseinntrykk
Spesialenheten har ilagt Politiets utlendingsenhet (PU) foretaksstraff etter at en person som skulle
uttransporters blant annet ble iført en gjentapet hjelm som medførte reduksjon av sanseinntrykk.

Politiets utlendingsenhet varslet 6. oktober 2017 Spesialenheten om at det under en uttransport til
Somalia i september 2017 kunne ha vært brukt maktmidler som ikke var hjemlet i gjeldende
regelverk.
A var forsøkt uttransportert 29. august og 13. september 2017. Ved det tredje forsøket på

uttransport 17. september 2017 fikk A øreprøpper satt inn i ørene og ble påført en hjelm med visir.
Hjelmen var tapet med gaffatape, og tapen dekket åpning over ørene/ åpning under visiret og visiret
foran ansiktet med unntak av et felt med luftehull. l tillegg til å hemme As mulighet for å høre,
hindret den gjentapede hjelmen ham også i å se.
A ble påsatt et håndjernsbasert beltesystem (bodycuff), før han ble tatt ut av sikkerhetscellen. A ble
ført rundt i et kontorbygg/gjennom dører og ganger, opp og ned trapper, før han ble ført uti bilen og
kjørt til flyplassen. Det ble lagt til grunn at han også ble ført opp en trapp ute på flyplassområdet.
Tidspunktet for når hjelmen ble påsatt er ikke fullt ut klarlagt. Det legges av Spesialenheten til grunn
at den allerede hadde vært på en stund da følget forlot Trandum kl. 07.30. Den ble tatt av etter
takeoffca. kl. 12.

Det er på det rene at A ved de to foregående forsøkene på uttransport hadde satt seg kraftig til
motverge på vei inn i flyet/ og at uttransportene dermed måtte avbrytes. Formålet med metodene

som ble brukt ved den tredje uttransporten var å gjøre ham desorientert. Det er lagt til grunn at
tiltakene hadde den tilsiktede virkning/ og at A forholdt seg rolig og at uttransporten ble gjennomført
som planlagt.
På tidspunktet for uttransporten var eneste regulerte bruk av hjelm overfor utlendinger i PUs

varetekt, bruk av beskyttelseshjelm på Trandum for å hindre utlendingen i å skade seg selv.
Spesiaienheten har i sin vurdering lagt til grunn at det har vært en åpen og uregulert praksis for bruk
av beskyttelseshjelm under uttransport for å hindre utlendingen i å skade seg selv eller andre.
Etterforskingen viser at hjelm også har vært brukt for å hindre spyttingog biting/ og at hjelmer har
blitt tapet for å unngå bråk og for å hindre utlendingen i å se og høre.
Spesialenheten mener hjelmen, slik den ble benyttet under uttransporten av A, ikke kan anses som

et beskyttelsesmiddel. Sett i lys av hjelmens formål og virkning er den å anse som et maktmiddel. Ut
fra legalitetsprinsippet må det kreves klar hjemmel for bruk av et slikt maktmiddel. Slik hjemmel
forelå ikke. Bruken av den modifiserte hjelmen/ tiden den var i bruk og de øvrige tiltak som ble gjort
for å desorientere A, gjør at Spesialenheten ikke anser bruken av den som et forholdsemessig tiltak
etter politiloven § 6 første ledd. Spesialenheten mener behandlingen av A er et brudd på en
tjenesteplikt.
Bruk av et maktmiddel som ikke har hjemmel innebærer etter Spesialenhetens mening i seg selv at
pliktbruddet måtte anses som grovt. Grovheten forsterkes blant annet av at maktmiddelet var svært

inngripende for A og at det ble brukt over tid.
Spesiaienheten mener under tvil til at de fire tjenestepersonene som gjennomførte uttransporten

ikke har opptrådt grovt uaktsomt. Det er blant annet lagt vekt på at hjelmen ble utlevert til
tjenestepersonene fra materiailageret i PU, at den også tidligere er brukt under uttransporter, at

tjenestepersoner har gitt uttrykk for å ha følt press på å få gjennomført uttransporter på rimeligst
mulig måte og 3t As helsetilstand ble kontrollert underveis. Saken er henlagt for tjenestepersonene
etter bevisets stilling.
Spesialenheten har gitt PU foretaksstraff i form av en bot på kr. 100.000,-. Avgjørende for

Spesialenhetens vurdering er at den straffbare maktmiddelbruken overfor A er et resultat av feil
begått av flere, opplysninger om tidligere bruk og foretakets manglende kontroll med
metodeutvikling blant tjenestepersoner som utfører krevende transportoppctrag. Spesialenheten

uttaler at det må forventes at politiet har en organisering og en ledelse som sikrer at tjenesten
utføres i samsvar med lov og retningslinjer. Spesialenheten mener det er kritikkverdig at det har
utviklet seg metodebruk på siden av foreliggende regelverk uten ledelsens viten. Det er
overordnedes ansvara ha kunnskap om hvilke utfordringer de ansatte møter ved utførelsen av

tjenesten og å føre kontroll med hvilke metoder som brukes av de ansatte i oppdragsløsningen. Når
det oppstår spørsmål om utvikling av nye metoder er nødvendig for å løse oppdraget, er dette også
et ansvar for ledelsen. Dette gjelder ikke minst for metoder som innebærer maktbruk mot person.

