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Utredningen og hovedanbefalingene holder etter vårt syn en meget høy kvalitet. Vi har av
kapasitetshensyn valgt kun å omtale noen av hovedanbefalingene siden de for oss synes
særligviktige.

Anmeldelser og klager mot politiet er helt avhengig av en behandling som har tillit i
befolkningen.

Det synes for tidlig alt nå å lage en helt ny ordning, og dette er da også kun hypotetisk
behandlet i utredningen.

Sondre Buskerud politidistrikt gir sin tilslutning til førsteinstansmodellen. Det vil bedre

tilliten til publikum at det er Spesialenheten som foretar silingen av om saken skal behandles
som en ren klagesak eller som en anmeldelse, og ikke slik som nå hvor silingen tilligger
politimestrene. En slik siling vil også tilsi en mer ensartet sondring av hva som vil bli
behandlet som klager og hva som vil bli behandlet som anmeldelser. I tillegg vil en
tydeligere arbeidsdeling mellom Politidirektoratet og Spesialenheten i klagesaker kunne
bedre kvaliteten på behandlingen ute i polindistriktene ved et tettere tilsyn av
saksbehandlingen og ikke minst ved et system som i sin tur gir erfaringslæring tilbake.

Det er viktig at så vel Polifidirektoratet som Spesialenheten blir bedre på å gi erfaringslæring
ut til politidistriktene rakst og at dette settes i system.

Også i saker som blir henlagt av Spesialenheten kan det være grunnlag for oppfølging av
politidistriktet administrativt. Det gjøres i dag muligens i for liten grad. Det er i alle fall
forbedringsmuligheter i at det innfores tydeligere meldingsrutiner for å styrke
erfaringslæringen.



økt tilgjengelighet og okt offendig innsyn er viktig for å bygge tiulit. Derfor stottes forslaget
til at  innsynsrett  bor gjelde som hovedprinsipp i påtaleavgjorelser.  Et bedre
arkiveringssystem  for gjenfmning av saker er også påkrevet.

Til slutt vil vi gi vår tilslutning til at Riksadvokaten bor gi bedre avklaring med hensyn til
arbeids- og rollefordelingen mellom Spesialenheten og politimestrene når det gjelder
kommunikasjon med offendigheten gjennorn  media  i saker som Spesialenheten behandler.
For ikke minst i disse sakene er det avgjorende for politiets tillit at rask, god og riktig
informasjon blir meddelt.
Det synes tilsvarende viktig at vi lykkes å gi offentligheten kunnskap om
kontrollmekantsmene i politiet og hvordan og med hvilke saker Spesialenheten arbeider.
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