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Høringssvar — NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11.02.2013 om ovennevnte. Vi beklager
oversittelsen av høringsfristen.

Tros- og livssynspolifisk utvalg har i utredningen foretatt en gjennomgang av statens tros-
og livssynspolitikk og foreslår en rekke tiltak for å skape en mer helhetlig politikk på feltet.

Politiclirektoratet vil begrense sin uttalelse til å kommentere de av utvalgets anbefalinger
som direkte berører politiets oppgaver og ansvarsområder.

Til kapittel 13 Plagg og symboler
Vi har merket oss at utvalget i utredningens punkt 13.5.4 anbefaler at det som hovedregel
bare skal være praktiske forhold —og ikke en vurdering av mulig symbolsk betydning —som
kan legges til grunn for eventuelle restriksjoner på bruk av religiøse plagg og symboler.
Utvalgets flertall går inn for at denne hovedregelen også skal gjelde for politiet og
domstolene.

Politidirektoratet er enig med mindretallet (Haugland, Hompland og Melby) i at politiet som
legitim utøver av fysisk makt må signalisere nøytralitet i forhold til særinteresser og
gruppespesifikke verdier i det norske samfunnet, og at det derfor ikke bør åpnes for å
benytte uniformstilpassede religiøse hodeplagg eller andre livssynstilknyttede eller politiske
symboler sammen med politiuniformen. Vi viser i den forbindelsen til høringsuttalelsen fra
Justis- og beredskapsdepartementet av 2. september 2013.

Til kapittel 15 Tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner
Etter politiinstruksen §§ 10-6 annet ledd og 12-2 fierde ledd har politiet ansvar for å
underrette eller besørge underretting av pårørende ved funn av lik, og når noen er savnet,
skadet eller omkommet når dette skyldes eller kan antas å skyldes ulykker, kriminelle
handlinger eller andre alvorlige hendelser.

Som beskrevet i utredningens punkt 15.8.1 ber politiet ofte prester fra Den norske kirke om
å gjennomføre den konkrete varslingen, herunder gå med dødsbudskapet til avdødes
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nærmeste. Ved større ulykker kan videre prester tilknyttet hovedredningssentralen (HRS)
eller de lokale redningssentralene få delegert ansvaret for at pårørende blir varslet.
Politidirektoratet har i rundskriv 2007/003 av 06.03.2007 gitt nærmere retningslinjer om
"Formidling av informasjon til pårørende ved brå død, ulykker, katastrofer og kriminelle
handlinger", herunder om samarbeidet mellom politi, helsetjeneste, prester tilknyttet
redningssentralene og andre aktuelle formidlere av dødsbudskap. Det heter her at presten
blant annet skal være bindeledd mellom HRS, Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn. Videre pålegges politimesteren et ansvar for å utarbeide lokalt tilpassede
rutiner for samarbeidet mellom politiet og ulike ledd i helsetjenesten, kirken og andre
aktuelle tros- og livssynssamfunn.

Utvalget tiltrer i punkt 15.8.2 anbefalingen fra Livsfaseriterom at politiet selv eller andre tros-
og livssynsuavhengige offentlige representanter selv går med dødsbudskap. Utvalget viser til
at "hensynet til tros- og livssynsfriheten blir best sikret ved en livssynsuavhengig formidler
av dødsbudskap, enten ved politi eller ved helsepersonell."

Utvalget presiserer at det er viktig at politi og helsepersonell må ha opplæring i å ivareta
menneskelige behov i en slik krisesituasjon og at de også kan videreforrnidle kontaktønsker
til andre instanser ved behov. Utvalget fremhever samtidig at det er uproblematisk at
politiet, i enkelte konkrete tilfeller hvor en har sikker kunnskap om at de pårørende tilhører
et bestemt tros- eller livssynssamfunn, delegerer oppgaven med dødsbudskap til
vedkommendes samfunn.

Som det fremgår ovenfor er politiets ansvar i dag begrenset til å underrette eller besørge
underretning i nærmere bestemte situasjoner som har en saklig og funksjonell sammenheng
med politiets rolle og virksomhet, med mindre ansvaret tilligger annen offentlig myndighet
eller institusjon. Politidirektoratet stiller seg kritisk til en utvidelse av etatens ansvar på dette
området. Formidling av dødsbudskap er en krevende oppgave både kompetansemessig,
ressursmessig og personlig for den som utfører oppgaven, og er oppdrag som etter sin art
ikke kan utføres innenfor en tilmålt tid. Vi kan ikke se at et hovedansvar for formidling av
dødsbudskap ligger i en naturlig forlengelse av politiets pliktmessige ansvarsområde.

Etter vår oppfatning bør politiet fortsatt kunne basere seg på en strukturert ordning for
varsling ved hjelp av andre og bare i unntakstilfeller selv gjennomføre varslingen.
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