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Klage på hvordan politiet har oppført seg  Arne Viste

Det vises til din mailhenvendelse av 29. januar 2021 hvor du klager på hvordan politiet har 
oppført seg. 

Vår klagesaksbehandling følger retningslinjer nedfelt i "Instruks for behandling av 
kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten" utarbeidet av Justis- og 
beredskapsdepartementet.

Klagen
Slik vi oppfatter klagen klages det over politiets begrunnelse for å henlegge straffesak 
13964266.  

Du skriver videre at klagen gjelder at to ansatte feilaktig har oppgitt at bevismangel var 
årsaken til at sak 13964266 ble henlagt.

Til slutt trekker du fram at påtaleansvarlig for sak 13964266 har feilinformert deg om 
henleggelsesgrunnen.

Undersøkelser/nærmere om saken
Det er gjort slike undersøkelser som klagen gir grunnlag for.

Vurdering
Når det gjelder din klage over henleggelsen av straffesak 13964266 er det et forhold som faller 
utenfor det som kan behandles etter instruks om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- 
og lensmannsetaten. Klage over en påtalemessig avgjørelse avgjøres av statsadvokaten. 
Klagen bør derfor rettes til statsadvokaten.

Når det gjelder din påstand om at to ansatte skal ha gitt feilaktig informasjon til domstolen er 
også det noe som evt måtte bli tatt opp i en anke.  Dette er også noe som faller utenfor 
instruks om klanderverdige forhold, jf instruksen § 1 bokstav b. For øvrig henvises til 
Spesialenheten for så vidt gjelder dette punkt. 
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Også din oppfatning av at du er blitt feilinformert om straffesakens henleggelsesgrunn faller 
utenfor instruksen.

Vi kan ikke se at det er opptrådt klanderverdig fra våres ansatte side, men at klagen går på 
vurderingenes innhold og konklusjon som du er uenig i, noe som faller utenfor 
klageinstruksen.   

Konklusjon
Etter dette blir din klage å avvise da den faller utenfor klageordningen

Klage på utfallet av denne saken kan forelegges Politidirektoratet for ny vurdering. En 
eventuell klage sendes Sør-Vest politidistrikt for videre ekspedisjon til Politidirektoratet.

Med hilsen

Hans Vik Leif Ole Topnes
Politimester Politiinspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.


