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Svar på oppfølgingsbrev nr. 2 fra Politiets utlendingsenhet om Sivilombudsmannens
rapport etter besøk 28.- 29. mars 2017
Det vises til brev fra Politiets utlendingsenhet 1. juni 2018 om videre oppfølging av
Sivilombudsmannens rapport etter besøk til utlendingsinternatet på Trandum,
sikkerhetsavdelingen, 28.–29. mars 2017. Orienteringen besvarer ombudsmannens brev til
Politiets utlendingsenhet 23. januar 2018.
1. Generelt om oppfølgingen av anbefalingene
Ombudsmannen vil fremheve som positivt at det nå er installert radio på cellene i
sikkerhetsavdelingen, og at det er bestilt et spesialtilpasset treningsapparat i luftegården
tilknyttet sikkerhetsavdelingen. Lavterskeltilbud er viktig for å lette tiden på
sikkerhetsavdelingen, der mulighetene til å ivareta egen autonomi er sterkt begrenset.
Ombudsmannen har videre notert seg de beskrevne tiltakene for tryggere håndtering av
personsensitiv informasjon, og at interne retningslinjer er endret for å sikre at alle innsatte
på sikkerhetsavdelingen tilses daglig av helsepersonell. Ombudsmannen har også merket seg
opplysningene om retningslinjer for helsetjenesten ved internatet for håndtering av
mistanke om uforholdsmessig maktbruk ved internatet.
2. Nærmere om enkelte problemområder
Samtidig bærer politiets orientering på enkelte områder preg av at det er uklart om eller når
konkrete oppfølgingstiltak vil bli prioritert. Ombudsmannen har merket seg at tiltak for å
forbedre de fysiske forholdene ved møblering av de forsterkede cellene enda ikke er
iverksatt, under henvisning til praktiske utfordringer. Tiltak for å muliggjøre regulering av
lysinnfall er heller ikke gjennomført, under henvisning til at dette krever økt bevilgning. Når
det gjelder spørsmålet om lovhjemmel for kameraovervåking, vises det til at en fortsatt
avventer svar på henvendelse til Politidirektoratet om dette. Ombudsmannen forventer at
oppfølgingstiltak som forutsetter involvering av overordnet myndighet, gis den nødvendige
prioritet også der.
Det er bekymringsfullt at det ennå ikke er iverksatt konkrete tiltak for å hindre bruk av
isolasjon overfor personer med alvorlige psykiske lidelser eller traumer. Ifølge PU arbeides
det med å utrede muligheten for å etablere en tilrettelagt avdeling for tettere oppfølging av
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helsepersonell og aktivitetsledere. På grunn av andre pågående endringer vil det tidligst bli
tatt stilling til etableringen av en slik avdeling ved utgangen av 2018. Ombudsmannen finner
grunn til å peke på at bruk av isolasjon overfor personer med alvorlige psykiske
helseutfordringer gir høy risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende
behandling. Ombudsmannen forventer derfor at arbeidet md å få på plass alternative tiltak
gis høy prioritet i tiden fremover, og ber om å bli holdt orientert om hvilke tiltak som
iverksettes.
Sivilombudsmannens oppfølging av besøket til Politiets utlendingsinternat på Trandum,
sikkerhetsavdelingen i mars 2017 er avsluttet i denne omgang. Et nytt besøk vil bli
gjennomført når det vurderes som hensiktsmessig. Andre oppfølgingstiltak vil bli vurdert
løpende, inkludert å følge opp utvalgte problemstillinger med overordnet myndighet.
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