
OTTATT

03 SEPT2013

DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

, 01013 155-- 02.11

Kulturdepartementet
Postboks8030DEP
0030OSLO

Deres ref. Vår ref. Dato
13/155 13/1416-TJU 2.9.2013

Horing - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

Vivisertil Kulturdepartementetsbrev 11.februar2013medvedlegg.

Justis-og beredskapsdepartementethar følgendemerknader:

Ka . 13Pla o s boler

Politiet
Vihar merketoss at et flertallavutvalgetsmedlemmergår innfor å tillate
uniformstilpassetreligiøsthodeplaggi politiet.Justis-og beredskapsdepartementet
(JD)støttermindretalletsinnstillingut fraderes begrunnelseomat politietmå
signaliserenøytraliteti forholdtil særinteresserog spesifikkeverdieri det norske
samfunnet.Vimenerat politietsuniformsreglementikkebør endres forå åpneoppfor
bruk avreligiøsesymboleri tilknytningtiluniformen.

Viviseri denneforbindelsetilbrevfraJustisdepartementettilLikestillings-og
diskrimineringsombudetfra30.mars 2009.Her gjenfinnermanJDs synpå bruk av
religiøsehodeplagg.I dette brevetpåpekermanat politiuniformenspilleren sentral
rolleforhvordanpolitietoppfattesblantpublikum.Politietskalblantannetblantannet
ivaretagrunnleggenderettssikkerhetsgarantier.Politietskaldessutenhåndheveet
mangfoldigog omfattendelovverkmed allede verdienesomliggeri det.De
grunnleggendeverdieneforpolitieter at det skalfremståsomobjektivtog upartiski sitt
møtemed innbyggerne.Dagensuniformsreglementinnebærerat altuniformert
personellfremstårsomliktogpå en måtesomikkekan oppfatteså ha bindingertil
spesiellelivssynellerpolitiskeretninger.Departementetargumenterervideremed at
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politiet har vide fullmakter til å anvende fysisk makt. I sitt arbeid kommer politiet i
kontakt med et bredt spekter av situasjoner, i nær kontakt med enkeltpersoner i mental
ubalanse. Dette underbygger behovet for upartiskhet og en nøytral uniform. Politiet er
avhengig av tillit i befolkningen for å kunne utføre sine oppgaver. Publikums opplevelse
av at politiet utøver sine oppgaver uten å skjele til særskilte politiske eller religiøse
preferanse, må antas å være av stor betydning for denne tilliten. Dette gjelder ikke bare
for den enkelte politibetjent, men også for politietaten som sådan.

Ut fra forholdene nevnt ovenfor, mener JD at det kan være en fare for at en
kombinasjon av uniform og et uniformstilpasset hodeplagg, vil kunne svekke det
generelle inntrykket av politiets nøytralitet. På denne bakgrunnen mener vi at det
foreligger vektige grunner for at politiet må tåle snevrere rammer for bruk av sivile
plagg eller effekter enn hva tilfelle er for andre offentlige myndigheter.

Domstolene
JD vil som nevnt ikke tillate synlige religiøse symboler til politiuniformen, da politiet
har en spesiell rolle som eneste institusjon som kan bruke makt overfor sivilister. En
naturlig videreføring av at politiet (og aktoratet), ikke kan bruke religiøse symboler, er
at heller ikke dommere, som har en mer nøytral rolle, kan bruke slike symboler.

Ka . 12 Normativt man old kn et til tro o livss
JD er enig med utvalget i at det vil kunne være hensiktsmessig å tilføre konfliktrådene
kunnskap og kompetanse om ulike religiøse normsystemer. Dette innebærer imidlertid
et økt ressursbehov for konfliktrådene.

JD gjør videre oppmerksom på at det i rapporten «Ciktbruk av konfliktråd», som ble
levert JD i september 2011, foreslås å lovfeste at meglerkorpset skal ha en allsidig
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.
Rapporten har vært på høring og er på nåværende tidspunkt under oppfølging i
departementet. I forbindelse med den videre oppfølgingen av rapporten vil
departementet også se hen til utvalgets forslag om at det bør vektlegges en bred
rekruttering til konfliktrådene, slik at variert bakgrunn og kompetanse blir
representert.

Ka . 17 Offentli rettsli e funks'oner - tros- o livss ssamfunnenes vi selsm di het
JD har ingen spesielle synspunkter på hvorvidt tros- og livssynssamfunnene fortsatt bør
ha vigselsmyndighet.

Ved innføring av en ordning med sivil ekteskapsinngåelse som eneste vei til en
offentligrettslig gyldig ekteskapsinngåelse, er departementet enig med utvalget i at det
vil være behov for en nærmere utredning av praktiske, økonomiske, formelle og
seremonielle sider ved en slik ordning.

2/3



JD forutsetter at det i en slik utredning også vurderes nærmere om vigselsmyndigheten
bør tas ut av domstolene og overføres til lokalt nivå, for eksempel kommunene.

Annet
KUD bør kanskje vurdere om lov om tilskudd til tros- og livssynssamfunn bør gjøres
gjeldende for Svalbard, jf. lovens § 1-2andre ledd.

Høringen er forelagt for kriminalomsorgens regioner og Kriminalomsorgsdirektoratet
(KDI). Vi har mottatt uttalelse fra KDI, som vi slutter oss til i sin helhet. I tillegg viser vi
til vedlagte uttalelse fra Kriminalomsorgens region vest, der det også fremkommer
viktige synspunkter.

Med hilsen

HaralCIAass
fagdirektør
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