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Statsadvokatene i Hordaland har gjennomgått utredningen, og vil tiltre forslaget om at en
søker å videreføre dagens ordning med et tosporet system, med de forslag til forbedringer
som ligger i "førsteinstansmodellen".

Spesialenheten synes å ha fungert tilfredsstillende, og det må da være mest hensiktsmessig
og ressursbesparende å videreutvikle eksisterende ordning. Det synes å være en god løsning
som foreslått at det tilligges Spesialenheten en uavhengig mottaker- og silingsfunksjon for
alle politiklager. De virkemidler som foreslås for å sikre tilstrekkelig uavhengighet og tillit,
blant annet mer offentlighet og bedre profilering/kommunikasjon med offentligheten, virker
formålstjenelig. Likeledes opprettelse av erfaringsarkiv/kompetansesenter som nyttiggjøres til
opplæring i politiet. Dette vil både være preventivt for å fremme "god politiskikk", og bidra
til å sikre enhetlig og kvalitativt bedre saksbehandling på landsbasis.

Når det gjelder de økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets anbefalinger,
fremkommer at det anbefales flere nye stillinger. En finner det vanskelig å ta stilling til
hvorvidt forslagene nødvendiggjør så vidt mange stillinger.

En har imidlertid bemerkninger til utvalgets forslag om at nytilsatte polititjenestemenn i
Spesialenheten gis en 3 måneders lønnet karantene, for å sikre uavhengighet. En må forholde
seg til at Spesialenheten trenger politifaglig etterforskningskompetanse, og at dette utføres av
tidligere polititjenestemenn, som uansett karantenetid "etterforsker sine egne".
En kan vanskelig se at en karantenetid av så kort varighet vil bedre tilliten til at de er
tilstrekkelig objektive og uavhengige. Dersom karantenetiden er betydelig lengre, svekkes
blant annet rekrutteringsgrunnlaget. Herfra er en av den oppfatning at den foreslåtte
karantenetid ikke er nødvendig, idet Spesialenheten med de foreslåtte tiltak vil fremstå
tilstrekkelig uavhengig og sikre allmennhetens tillit.
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