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Om oppfølging av forholdene ved Politiets utlendingsinternat, Trandum       

 

Vi viser til Sivilombudets brev 5. mai i år om oppfølging av forholdene ved Politiets 

utlendingsinternat, Trandum. 

 

Justisdepartementet ser alvorlig på Sivilombudets konklusjon om at flere sider ved 

forholdene ved internatet og måten det drives på etter ombudets oppfatning fortsatt gir 

risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling. Vi har 

også merket oss at forholdene ombudet påpeker langt på vei sammenfaller med forhold 

påpekt i årsrapporten for 2020 fra Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat.  

 

Departementet har over tid planlagt å revidere gjeldende forskrift om politiets 

utlendingsinternat. Arbeidet har dessverre blitt forsinket. Departementet mottok 

imidlertid før sommeren utkast til forskriftsendringer fra Politidirektoratet. Det vil være 

naturlig å inkludere Sivilombudets og Tilsynsrådets vurderinger i det videre arbeidet 

med forskriftsendringene.   

 

Når det gjelder visitasjonspraksis er det med virkning fra 21. juli i år innført to-trinns 

kroppsvisitasjon ved internatet, slik at den internerte ikke på noe tidspunkt er fratatt 

alle klær samtidig. Det gjøres heller ingen direkte visuell undersøkelse av underlivet. 

Det skal også gjøres en konkret vurdering av om det er nødvendig med knebøy for å 

avdekke skjulte gjenstander i forbindelse med kroppsvisitasjon.  
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Politidirektoratet er uenig i fremstillingen i Tilsynsrådets rapport om at det fortsatt 

skjer bruk av rutinemessig kroppsvisitasjon. Hovedinstruksen for Politiets utlendings-

internat og Politiets utlendingsenhets interne retningslinjer angir nærmere definerte 

situasjoner hvor kroppsvisitasjon skal gjennomføres, herunder ved førstegangs-

innsettelse. Retningslinjene understreker at det kan gjøres unntak, og at det alltid skal 

foretas en konkret vurdering av om kroppsvisitasjon er nødvendig og forholdsmessig, 

herunder om ytre visitasjon vil være et tilstrekkelig tiltak. Retningslinjene inneholder 

imidlertid formuleringer som kan forstås på ulik måte, særlig dersom deler av 

dokumentene leses isolert. Politidirektoratet opplyser at retningslinjene blant annet 

derfor er planlagt revidert i løpet av høsten inneværende år. Departementet mener 

videre at visitasjonspraksis vil være et naturlig tema å innta i arbeidet med revisjon av 

gjeldende forskrift om politiets utlendingsinternat.  

 

Når det gjelder bevegelsesfrihet på utlendingsinternatet, vil som tidligere varslet 

problemstillingen inngå som del av arbeidet med revisjon av regelverket for 

utlendingsinternatet. Tilsvarende vil man i dette arbeidet også vurdere gjeldende 

begrensninger i tilgang til mobiltelefon og begrenset telefontid for å sikre at disse er i tråd 

med utlendingslovgivningen og menneskerettslige forpliktelser. Det er planlagt å 

påbegynne arbeidet denne høsten. 

 

Når det gjelder tiltak for å unngå isolasjon av sårbare internerte har Politiets 

utlendingsenhet ut fra en helhetsvurdering av dagens situasjon, ikke gått videre med 

arbeidet for å etablere en egen tilrettelagt avdeling for internerte med psykiske/fysiske 

utfordringer. Dette er blant annet begrunnet med at det i dag er få internerte på 

Trandum, og at slik etablering vil være svært ressurskrevende. De ansatte ved 

internatet har likevel alltid et særlig fokus på oppfølging av internerte med spesielle 

behov, og det gjøres nødvendige tilpasninger innenfor rammene av den daglige driften.  

 

Når det gjelder helsetilbudet ved utlendingsinternatet har det i etterkant av Helse-

direktoratets brev 16. mars 2021 vært dialog mellom Justisdepartementet og Helse- og 

omsorgsdepartementet. Som det fremgår av Helse- og omsorgsdepartementets brev til 

Sivilombudet 7. juni i år, er Helsedirektoratet gitt i oppgave å utrede grunnlaget for en 

eventuell endret organisering av helsetilbudet ved utlendingsinternatet.   

 

 

Med hilsen 

 

Dag Egil Adamsen 

avdelingsdirektør 

 

Kristian Kaspersen 

seniorrådgiver 
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