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Underretning om  avgjørelse

Rune Leander Hansen anmelder tjenestemenn ved Haugaland og 
Sunnhordland politidistrikt for grov uforstand i tjenesten

Vedlagt følger Spesialenhetens avgjørelse av 15. januar 2015 til underretning.

Vedtak om henleggélse kan i henhold til straffeprosessloven § 59a påklages til Riksadvokaten. 
Fristen for å klå^é er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kommer fram til klageren, 
jf straffeprosessloven § 59a tredje ledd.

En klage til Riksadvokaten bes sendt Spesialenheten. Spesialenheten vil ved mottak av klagen 
gjennomgå denne og ta stilHng til om det med bakgrunn i klagen er grunn til å endre vedtaket. 
Dersom Spesialenheten fastholder sin avgjørelse vil klagen sammen med sakens dokumenter bh 
sendt fra Spesialenheten til Riksadvokaten for behandhng.

Med hilsen

Mie Wihumsen 
førstekonsulent
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PÅTALEVEDTAK Dok. nr. 08

SAK NR 10964625 588/14-123

RUNE LEANDER HANSEN, F. 06.12.1955 ANMELDER TJENESTEMENN VED 
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT FOR GROV 
UFORSTAND I TJENESTEN

Anmeldelsen
Rune Leander Hansen har i e-post av 29. august 2014 anmeldt Haugaland og 
Sunnhordland politidistrikt for ulovlige terroraksjoner og husinkvisisjoner hjemme hos 
ham 16. og 22. august 2014.

Hansen har anført at hendelsene føyer seg inn i en lang rekke av tilsvarende straffbare 
terroraksjoner og husinkvisisjoner rettet mot ham og hans familie. Hans husstand er 
ulovlig kidnappet, fangeholdt, torturert, utplyndret, terrorisert og fratatt forelderett og 
retten til familieliv.

Spesialenhetens undersøkelser og nærmere om saksforholdet
Fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har Spesialenheten innhentet politiets 
oppdragslogg og kopi av dokumentene i sak 12896075, registrert som ”saknet kvinne, 
17-20 år”.

Det fremgår av politiets sak at politiet den 16. august 2014 mottok melding fra Trude 
Monica Hansen om at datteren Stauda Sofie Hansen på 17 år var savnet og ikke hadde 
møtt til skolestart. Hansen så det som en mulighet at datteren oppholdt seg hos sin far, 
Rune Leander Hansen. Foreldrene til Stauda Sofie Hansens venninne reiste samme dag 
til Rime Leander Hansens eiendom for å se etter Stauda Sofie Hansen. Rune Leander 
Hansen stanset dem i grinden slik at de ikke kom frem til huset og fikk se etter Hansen. 
Rune Leander Hansen ville verken bekrefte eller avkrefte at hun befant seg hos ham.
Han ble sint og de hadde trukket seg tilbake. De varslet politiet fordi Hansen hadde fulgt 
etter dem. En patrulje reiste til stedet kl. 11:00. Patruljen gikk igjennom bygningene, 
men fant ikke Stauda Sofie Hansen. Det er samme dag kl. 19:02 notert ”F90 bistår L30 i 
forbindelse med et hjemmebesøk hos Rune Leander Hansen.” Kl. 21:00 meldte patruljen 
at de hadde undersøkt hus, uthus og nærliggende terreng uten å finne Hansen.

Den 22. august 2014 meldte Trude Monica Hansen datteren formelt savnet. Det er i 
politiets oppdragslogg notert at Stauda Sofie Hansen i følge rettskraftig dom ikke skulle 
oppholde seg hos faren. En patrulje reiste til Rune Leander Hansen. Han var vrang og 
ville ikke slippe inn patruljen. Jourhavende jurist besluttet at patruljen skulle ta seg inn 
for å gjennomsøke bygningene. Det er kl 18:10 nedtegnet at Hansen fortsatt ikke ville
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slippe inn patmljen. Det var ingen ytterligere ressurser som kunne bistå patruljen, og det 
ble besluttet å avbryte oppdraget. Kl. 22:43 er det nedtegnet at bopel og uthus ble 
gjennomsøkt uten funn.

Spesialenhetens vurdering
Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske og påtaleavgjøre saker som 
gjelder spørsmålet om ansatte i politiet og påtalemyndigheten har begått en straffbar 
handling i tjenesten. Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre 
omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. 
straffeprosessloven § 224 første ledd. Ved bedømmelse av om det er rimelig grunn til å 
iverksette etterforsking, vil sentrale momenter være sannsynligheten for at det har funnet 
sted en eller flere straffbare handlinger, hvor alvorlige de eventuelle straffbare 
handlingene antas å være, og en konkret saklighetsvurdering, jf. Riksadvokatens 
Rundskriv nr. 3/1999.

I følge politiloven § 12 tredje ledd kan politiet bane seg adgang til hus, rom eller annet 
lokale for å ettersøke bortkomne når omstendighetene gir grunn til å frykte at 
vedkommendes liv eller helse kan være truet. Bestemmelsen gir også hjemmel til å 
J^eme personer som forsøker å hindre politiet i å komme inn, jf. Ordensjuss, Steinar 
Fredriksen og Kai Spurkland s. 206.

Med bakgrunn i at Stauda Sofie Hansen var mindreårig og at det forelå avgjørelse om at 
hxm ikke skulle oppholde seg hos sin far, sammenholdt med Hansens opptreden, finner 
Spesialenheten det ikke sannsynlig at politiet har handlet på et vis som kan lede til 
straffansvar.

Vedtak
Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om 
det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

Rune Leander Hansen underrettes om vedtaket.

Kopi av vedtaket sendes politimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. 

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 15. januar 2015
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