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Oppfølging av forholdene ved politiets utlendingsinternat på Trandum 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til nyttig møte i Politidirektoratet 10. mars. Vi 
verdsatte den grundige dialogen om ulike utfordringer og problemstillinger knyttet til 
driften av Trandum. 

Som avtalt vil departementet gi noen tilbakemeldinger og føringer for enkelte 
problemstillinger og videre prosesser. 

Behov for umiddelbare tiltak 
Innlåsing 
Innlåsingstiden for de internerte har over tid blitt redusert. Departementet ber like fullt 
Politidirektoratet om å gå i dialog med Politiets utlendingsenhet (PU) for å sørge for 
ytterligere reduksjon i antall timer i døgnet hvor de internerte er innelåst. Innlåsing 
innebærer et ytterligere inngrep i de internertes bevegelsesfrihet utover det som ligger i 
interneringen, som i noen grad kan være nødvendig utfra ressurshensyn sammenholdt 
med sikkerhetshensyn. Utenom nattestid kan imidlertid ikke ressurshensyn alene 
begrunne innlåsing av de internerte. 

Tid i friluft 
Departementet ber om at lufterutinene for gruppen internerte med langtidsopphold 
vurderes på nytt med sikte på å øke den totale tiden i friluft. 

Tilgang til kommunikasjonsmidler 
Departementet er innforstått med at det er sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til å 
gi de internerte tilgang til og bruk av kommunikasjonsmidler, særlig smarttelefoner. Vi 
ber likevel direktoratet om i dialog med PU å finne måter å sikre økt tilgang til 
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kommunikasjonsmidler for de internerte. 

Visitasjonspraksis 
Politidirektoratet opplyste at det skal gjennomføres tilsyn ved Trandum innen 1. august 
2022. Departementet ber om at det i den forbindelse undersøkes om retningslinjene for 
kroppsvisitasjon følges. 

Mat 
Departementet legger til grunn at internatet kan tilby kost som er forenlig med 
alminnelig religiøs praksis blant de internerte. 

Organisering av helsetilbudet ved Trandum 
Helsedirektoratets utredning fra desember 2021 foreslår en organisering av 
helsetilbudet ved Trandum etter importmodellen. Vi noterer at både departementet, 
direktoratet og involverte parter i utredningsarbeidet synes omforente om løsningene 
som foreslås i Helsedirektoratets rapport. Justis- og beredskapsdepartementet holder 
tett kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet med sikte på en raskest mulig 
beslutning. 

Mulig utredning av om kriminalomsorgen kan overta ansvaret for driften av 
Trandum 
Departementet ønsker å utrede muligheten for å overføre den praktiske driften av 
internatet til Kriminalomsorgen. Et mandat for et slikt oppdrag vil bli utarbeidet i dialog 
med Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. 

Med hilsen 

Birgitte Istad 
kst. avdelingsdirektør 

Astri Tverstøl 
avdelingsdirektør 
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