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HØRINGSUTTALELSE NOU 2009:12 ET ANSVARLIG POLITI 
 
LLH er svært positive til at det er gjort en utredning av kontrollmekanismer i politiet. 
Samtidig finner vi det bekymringsverdig at når det gjelder rutinene ved diskriminering, 
klager og anmeldelser, utredningens kapittel 10, er fokuset ene og alene på etniske 
minoriteter. Det fremgår ikke av det som er nevnt om utvalgets mandat i kapittel 2 at 
fokuset kun skal være på disse.  
 
Det er grunn til å anta at også lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i noen 
tilfeller blir utsatt for diskriminering av politiet. Mangfoldsarbeidet i politiet har hittil 
konsentrert seg om etniske og religiøse minoriteter, men skal nå inkludere seksuell 
orientering og kjønnsidentitet, i samarbeid med LLH. Vår erfaring er at folk flest vet 
mindre enn de tror om homofili, og at dette medfører at uheldige fordommer og 
holdninger ikke tas tak i. Det er derfor viktig at også rutinene for håndtering av 
diskriminering i politiet omfatter seksuell orientering og kjønnsidentitet, og at det 
arbeides proaktivt med disse temaene, både når det gjelder erfaringslæring og på 
andre relevante områder. Vi ber også om at LLH inkluderes blant organisasjonene 
det er aktuelt samarbeide med, jfr. pkt 10.5 og 10.7, samt andre organisasjoner som 
jobber med mangfold på andre felt enn etnisk diskriminering, og at eventuelle 
utredninger om skjønnsutøvelsen omfatter også andre minoriteter enn de etniske.  
 
I tillegg ber vi om at man ved utviklingen av rutiner og ved erfaringslæring tar  
interseksjonalitet med i betraktning. Det finnes homofile og transpersoner også i 
etniske minoritetsmiljøer, og disse er svært utsatte. Disse kan fort bli ofre for 
systemisk diskriminering, for eksempel ved at man kun ser deres etniske 
minoritetsstatus og ikke den andre. Det vises i den forbindelse til at norske 
myndigheter i forbindelse med UPR-rapporteringen til FN har forpliktet seg til å styrke 
innsatsen for homofile i minoritetsmiljøer.  
 
Vi anser det som positivt at anmeldelser og klager som inneholder 
diskrimineringspåstander blir grunnlag for nasjonal erfaringslæring i regi av POD, og 
at klagesaksinstruksen konkretiseres med henblikk på å bedre arbeidet med og 
bevisstheten omkring indirekte diskriminering. Det er svært positivt at det skal 
utpekes en diskriminerings-/mangfoldsansvarlig i hvert distrikt, men vi ber om at dette 
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følges opp gjennom bevilgninger slik at dette ikke kun blir et verv vedkommende har 
på toppen av sin vanlige stilling i politiet. Vi ber om at også andre 
diskrimineringsgrunnlag som seksuell orientering og kjønnsidentitet og –uttrykk 
anses som en del av mangfoldsarbeidet personene er forpliktet til å arbeide med.  
 
Det er også positivt at Spesialenheten utvikles til et ”servicetorg for politiklager”, og 
som en uavhengig førsteinstans. Det er viktig at denne uavhengigheten sikres rent 
administrativt for at brukerne skal ha tillit til ordningen. Det er også positivt at man 
ønsker å ansette flere personer med annen bakgrunn for å utvikle samfunnsdialogen 
og arbeidet med analyse og erfaringslæring. Vi ber om at det blant disse personene 
finnes personer med kunnskap om både seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
interseksjonalitet.  
 
 
For øvrig støtter vi utvalgets anbefalinger.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
Anette C.W. Pettersen      Lene Løvdal  
Fung. leder        Juridisk rådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
 


