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1. Fire fiktive historier
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"Yasin", 16 år

"Vetle", 14 år

"Georg", 17 år

"Helge", 17 år



2. Barneperspektiv i politiets etterforskning
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Utvalg og hva vi kodet

• 225 mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016 

− 98% gutter, 2% jenter

− 8-17 år, flest i alderen 14-17

• Type voldtekt 

• Risikovariabler: mer enn én fornærmet seksuallovbrudd (SL), varierte 
SL, utsatt for SL, utsatt vold, flere typer kriminalitet, registrert som 
anmeldt før fylte 16 år

• PO-meldinger
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Voldtektsbestemmelsene i straffeloven

• § 291 Voldtekt
− Skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd

− Har seksuell omgang med noen som er bevisstløs / ute av stand til å motsette seg 
handlingen

− Ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med annen/seg selv

• § 299 Voldtekt av barn under 14 år
− Har seksuell omgang med barn under 14 år

− Får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med 
seg selv

− Foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år

§ 308 Mulighet for straffbortfall: "dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i 
alder og utvikling"
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Sak 1 – "Yasin", 16 år

• Anmeldt å ha voldtatt en jente på 
fest, sammen med to andre.

• Uoversiktlig situasjon - soverom

• Filmet og delte på snapchat

• Anmeldt og siktet for flere andre 
ikke-seksuelle lovbrudd

• Har vært vitne i sak som gjaldt at 
far utøvet vold mot mor

• Det siste halve året registrert flere 
meldinger om rømning fra 
institusjon

• Dømt etter § 311

25.11.2019 Side 7



Representativ?

• En betydelig undergruppe starter tidlig med flere former for lovbrudd, 
ofte har disse vært i politiets søkelys også på andre måter

− 60 % registrert med lovbrudd før fylte 16 år

− 24 % registrert med mer enn en ikke-seksuell lovbruddstype

− 40 % omhandlet i mer enn 3 PO-meldinger (ordensforstyrrelser, borte fra 
hjem/institusjon)

• 14 % var registrert enten som fornærmet i seksuallovbruddsak eller 
som utsatt for eller vitne til vold utøvet av forelder/steforelder

• Gjennomgangen av sakene viser en betydelig grad av dokumentasjon 
og deling av egne og andres seksuelle handlinger, også overgrep. 
Mange er også anmeldt for overtredelse av straffeloven § 311. 

25.11.2019 Side 8



Sak 2 – "Vetle", 13 år

• Anmeldt for voldtekt av fetter, 9 
år

• Anmeldt for en ytterligere 
seksuallovbruddsak – overgrep 
mot gutt utenfor familien

• Ingen annen kriminalitet, ingen 
PO-meldinger

• Unge voksne nå

− Vidt ulike livsløp

• Henlagt fordi anmeldte var under 
15 år på gjerningstidspunktet
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Representativ?

• 20 % av de anmeldte var registrert med minst én ytterligere fornærmet 
i seksuallovbruddsak

• 7 % av de anmeldte var registrert med varierte typer seksuallovbrudd

• I 31 % av sakene var den anmeldte under 15 år på 
gjerningstidspunktet i voldtektssaken

• 15 % av sakene gjaldt voldtekt i familieforhold 

• Utsatte gutter – sen eller manglende rapportering
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Sak 3 – "Georg", 17 år

• Anmeldt for voldtekt av 
jevnaldrende, bekjent jente

• Ingen andre straffbare forhold, 
ingen PO-meldinger

• Henlagt på bevisets stilling
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Representativ?

• 26 % slo ikke ut på noen av risikovariablene, og 28 % slo kun ut på 
variabelen anmeldt før 16 år

• 79 % var anmeldt for voldtekt begått mot jevnaldrende (maks. 3 års 
aldersforskjell)
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Sak 4 – "Helge", 17 år

• Anmeldt for seksuelle overgrep 
over internett, herunder også 
voldtekt

• Ga seg ut for å være Line, 16 år

• Over 50 fornærmede

• Delte det seksualiserte materialet 
på forum på internett

• Dom på 8 år
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Representativ?

• Fremgangsmåten?

• Deling av materiale?

• Antall fornærmede?

• Fortalt til foreldre?
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"Det som slår meg som felles for overgrepsutsatte, er at ingen forteller 
mer enn de må. I de internettrelaterte sakene sitter politiet ofte på 
fasiten i form av chattelogger og bilder/filmer av ofrene. Når jeg har 
bedt guttene i OP NN om å anslå antall filmer de har sendt, kommer de 
med et tall som er langt lavere enn politiets funn."
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…unge som anmeldes for voldtekt er en 
sammensatt gruppe med ulike behov 
for tiltak

…en betydelig andel utviser en 
bekymringsfull adferd hva gjelder 
seksuallovbrudd og annen kriminalitet

…de unge anmeldte selv er, eller kan ha 
vært utsatt for seksuallovbrudd eller 
vold i familien 

Derfor er det viktig å identifisere de 
som har mest behov for hjelp

Vi så altså at…



Ingen nasjonale retningslinjer for oppfølgning og avhør av 
mistenkte barn, kun for barn som fornærmede og vitner.
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Avhør av barn som fornærmet og vitne Avhør av mistenkte barn

1. Krav til stedsplassering av avhør på barnehus (u 16 år).
1. Ingen krav til stedsplassering.

2. Krav til tidspunkt for gjennomføring av avhør (1-3 uker 
etter anmeldelse).

2. Ingen krav om frist for gjennomføring av avhør.

3. Krav om tilrettelagt avhør: avhøret skal tas av en politi-
etterforsker med særskilt videreutdanning.

3. Ingen krav til særskilt videreutdanning hos 
politietterforsker (finnes ikke).

4. Krav om tilrettelagt avhør: avhøret skal gjennomføres  med 
en egen metode for fornærmede.

4. Det er ikke utviklet en egen metode for  avhør av  
mistenkte barn

5. Krav til tilrettelegging for gjennomføring av selve avhøret og 
oppfølgning av barnet. Samrådsmøte skal gjennomføres.

5. Ingen krav til tilrettelegging, men barnevern-
tjenesten har plikt til å følge opp den mindreårige. 

6. Barnehusene har ansvar for medisinsk undersøkelse i forbindelse
med straffesaken, men også en generell kartlegging av psykisk 
helse mm. 

6. Ingen krav om medisinsk eller annen type
oppfølgning fra politiet. Det er opp til  
barneverntjenesten eller andre etater å sørge for
oppfølgning.                    



Uklare samarbeidsrutiner mellom lokal barneverntjeneste 
og politiet

• Barneverntjenesten har en viktig oppgave som ivaretager av det 
mistenkte barnet

• Barneverntjenesten sto for 15 % av anmeldelsene i vårt utvalg 

• Varierende rutiner for samhandling og informasjonsutveksling fra 
kommune til kommune
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Hva har skjedd etter 2017?
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Retningslinjer for avhør av mistenkte barn og andre 
sårbare mistenkte?
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"Politi og barnevern - retningslinjer for samhandling"

• Ligger til endelig godkjenning i Barne- og familiedepartementet og 
Justis- og beredskapsdepartementet.

• Forhåpentligvis ferdigstillelse i løpet av desember 2019
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Takk for oss! 
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Lisa.oyen.fjosna@politiet.no

John-Filip.Strandmoen@politiet.no

Rapporten i sin helhet finnes på politiet.no ved å søke på 
"mindreårige anmeldt for voldtekt"


