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Professor reagerer på politimetoder i
jakten på festival-cannabis: - Dette har de

neppe lov til
Politiet mener at de kan la hundene sine snuse på folk. Det har de neppe lov

til, mener professor.

– Vi sjekket ikke alle som var til stede på festivalen. Vi ransaker bare når vi

har skjellig grunn til mistanke, sier Ketil Thue, leder for

etterretningsseksjonen i enhet vest i Oslo politidistrikt.

I helgen kunne Aftenposten fortelle at 123 personer ble tatt med

cannabisprodukter på Kadetten-festivalen i Sandvika. I sosiale medier har

mange spurt og diskutert politiets rett til å la narkohunder snuse på

festivalgjestene.

Thue sier dette om hvordan politiet går frem for å peke ut de mistenkte:

– Observasjoner fra politifolkene på stedet kan være skjellig grunn til

mistanke. Det kan være observasjon av brukerutstyr eller rett og slett

oppførsel hos den enkelte. Noen ganger kan vi lukte cannabis fra mistenkte.

På Kadetten stoppet vi endel på bakgrunn av lukten. De fleste vil legge merke

til lukten hvis noen røyker cannabis i nærheten. Og så hadde vi politihund til

stede begge dagene. En markering fra politihunden er også å regne som

skjellig grunn til mistanke, sier Thue.

LES OGSÅ: Nå bryter Oslo-ungdommen med
«skikkelighetstrenden»: Sterk økning i hasjbruk og
problemadferd

– Flere mener at det er feil bruk av politiets ressurser å kontrollere unge folk

på festival. Hva sier du til det?

– Å forebygge narkotikamisbruk er en av politiets viktigste oppgaver. Vi har

fått mange positive tilbakemeldinger fra dem som var til stede.

– Politihundene kan snuse på alle

Svein Magnus Sønstelid er politiførstebetjent i hundetjenesten i Oslo

politidistrikt. Han sier at politihunder på jakt etter narkotika kan gå rundt og

snuse på folk.

– Vi pleier å bruke narkotikahunder på offentlige steder som for eksempel

Oslo S og festivaler der vi har grunn til å tro at vi vil finne narkotika. Vi går

rundt med bikkjene og driver med det som heter overværs-søk. I disse

tilfellene er markering fra hunden å regne som skjellig grunn til mistanke,

sier Sønstelid.

LES OGSÅ: Gustav (4,5) gjorde bonusfunn under NM for
narkotikahunder

De fleste narkotikahundene til politiet er av rasen flatcoated retriever og

jaktlabrador.

– Hvor tett inntil en person kan hunden gå?

– Hvis det er en stor folkemengde, kan hunden gå helt tett inntil personer

som er der. Hunden skal ikke hoppe på personen eller være aggressiv, sier

Sønstelid.

– Det er neppe lov

Jon T. Johnsen, professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved

Universitetet i Oslo, har tidligere vært skeptisk til bruken av narkohunder på

skoler. Politiet har i ettertid justert sin praksis.

Politiet må kunne ha med seg hund under patruljering, men han mener det

ikke er adgang til å la narkotikahunder gå tett inn til folk for å snuse på dem

på festivaler og andre offentlige arenaer uten at det foreligger en konkret

mistanke om at den personen som blir snust på har narkotika på seg.

Høyre vil ha mer politi, videoovervåking og narkohunder i Oslo-
skolen

– Det er neppe lov å bruke hunder på denne måten bare ut fra en generell

antagelse om at det ofte er noen på for eksempel et festivalområde som

bruker eller selger narkotika. Dette gir undersøkelsen preg av en razzia – hvor

et antall mennesker blir tvunget til å la seg etterforske uten at politiet har

noen spesiell grunn til å undersøke akkurat dem. Det skal være rimelig grunn

til mistanke mot én eller flere personer før man kan starte etterforskning, sier

Johnsen.

For å gå til pågripelse og ransaking av en person, må mistanken ifølge

Johnsen være sterk. Kvaliteten i hundens markering må vurderes og sees i

sammenheng med om det er andre indikasjoner på ulovlig befatning med

narkotika.

Johnsen understreker at dette ikke kan sammenlignes med for eksempel en

promillekontroll, fordi det er egne regler for dette i loven.
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11.000 personer var innom Kadetten på tirsdag og onsdag i forrige uke. 123 personer ble tatt med cannabisprodukter på vei inn til festivalen.

 FOTO: Magnus T. Helstad, Kadetten
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Over 35 grader inne
på bussen: – Jeg
betaler ikke penger
for å koke ihjel

Fastlege Jørgen
Skavlan: – Jeg blir
veldig sint når jeg
hører hvordan man
sykeliggjør barn

Snart skal renten opp
- men Norges Bank
varsler solid påfyll på
lønnskontoen

Jannicke har gått på
metadon i 20 år. Hun
trodde meningen var
å bli frisk.

Hun fikk stryk-
karakter på eksamen.
Da hun klaget, fikk
hun en sekser

Denne uønskede
gjesten ødelegger
norske strender. Men
nå ser gründere nye
muligheter.
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 LES OGSÅ

Cristiano Ronaldo bytter
klubb: Måten
supporterne reagerte på
drømmemålet, glemmer
han aldri

Sjefen roser Boasson
Hagen: – Han skremmer
konkurrentene

Kloakkutslippet: Fra
torsdag vil Sørenga være
stengt i alt fra noen
timer til to dager

Grottedramaet endelig
over: Slik bidro folk fra
hele verden for å redde
de 13 ut

Tidligere fiskerimister
Jan Henry T. Olsen (61)
er død – han ga
Alzheimers sykdom et
ansikt

Skobutikk i Oslo får bot
for å ha hatt opphørssalg
i over et år
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Har du lest disse gode sakene?
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