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Høring av rapporten «Politiets bruk av maktmidler» 

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Maktmiddelutvalgets rapport 

«Politiets bruk av maktmidler» på høring.  

 

Departementet oppnevnte 15. februar 2022 et ekspertutvalg som fikk i oppgave å 

vurdere politiets bruk av maktmidler. Utvalget overleverte sin rapport til departementet 

7. november 2022.  

 

Høringsfristen er fredag 28. april 2022.  

 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet og utvalgets rapport for berørte 

underliggende enheter og organer som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er 

åpne, og alle kan sende inn innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova 

og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar 

sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

 

Særlig om bruk av maktmidler mot mindreårige og forslaget om endring av 

politiloven § 6 

 

Maktmiddelutvalget har blant annet vurdert politiets bruk av maktmidler mot 

mindreårige. I kapittel 4.4 er det gjort rede for gjeldende rett og i kapittel 5.10 er det 

gjort rede for gjeldende praksis. Utvalget har i tillegg sett hen til innspill fra 

Barneombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter om behov for endring av 
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dagens regler om bruk av makt mot mindreårige, se kapittel 7.15.1 og 7.15.2, 

Sivilombudets rapport etter besøk i Oslo politidistrikt 30.11.21, se kapittel 7.15.3, og 

Kirsten Sandbergs betenkning om barnets beste i lovgivningen, som avgitt til 

Barnevoldsutvalget (NOU 2017: 12), se kapittel 7.15.4.  

 

I kapittel 7.15.5 kommer utvalget med sin vurdering. Her fremgår blant annet følgende: 

 

På bakgrunn av innspillene er utvalget enige i at regelverket bør endres. Politiloven § 6 er 

den sentrale bestemmelsen om politiets maktmiddelbruk, og etter utvalgets syn kan det med 

fordel presiseres i bestemmelsen at det må tas særlige hensyn ved bruk av makt mot barn, 

eventuelt at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn eller lignende. Etter utvalgets 

syn er det et poeng at det må tas hensyn til barnets beste i samtlige av politiets vurderinger, 

ikke bare ved bruk av makt. Dette taler for at det kanskje er bedre med en generell 

henvisning til barnets beste i politiloven § 6, enn en konkret presisering av at terskelen for 

maktbruk skal være høyere. Utvalget er imidlertid usikre på hvordan dette kan gjøres på 

best mulig måte.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet tolker dette slik at utvalget foretrekker en endring 

av politiloven § 6 som fremhever at politiet skal ta hensyn til barnets beste i alle 

vurderinger, ikke bare ved bruk av makt. Etter departementets syn hører en slik 

endring hjemme i § 6 annet ledd, som et nytt siste punktum, eventuelt som et nytt femte 

ledd. Dertil kommer forslaget som fremgår av Kirsten Sandbergs betenkning om 

barnets beste i lovgivningen, som omtalt i kapittel 7.15.4.  

 

De tre alternative endringene som utvalget foreslår er dermed som følger: 

 

Alternativ 1:  

 

Politiloven § 6 annet ledd tredje punktum skal lyde: 

 

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.  

 

Alternativ 2: 

 

Politiloven § 6 femte ledd skal lyde: 

 

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. 

 

Alternativ 3: 

 

Politiloven § 6 femte ledd skal lyde:   

 

Når politiet opptrer overfor barn eller med barn som vitne, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn. 
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Høringsinstansene bes om å kommentere og vurdere de nevnte alternativene, eventuelt 

gi innspill til andre løsninger. Høringsinstansene bes særskilt om å vurdere om 

bestemmelsen bør reflektere at det også skal tas hensyn til barnets beste ved bruk av 

makt mot foreldre i barns påsyn.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Birgitte Istad 

avdelingsdirektør 

 

Erik Rustad Markussen 

rådgiver 
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