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Det vises til departementets høringsbrev av 18. desember 2009. Embetets kommentarer
knyttes til de punkter det særlig er bedt om uttalelse i høringsbrevet, med noen generelle
merknader innledningsvis.

Spesialenheten for politisaker har etter embetets oppfatning i hovedsak levd opp til de
forventninger en hadde ved etableringen. Det eneste ankerpunktet, som også utvalget og
enheten selv peker på, er saksbehandlingstiden. Det er et fornuftig antall saker som
etterforskes, og etterforskningen holder gjennomgående god kvalitet. De avgjørelser som
treffes begrunnes grundig.

Videre er det gjentatte ganger dokumentert at publikum gjennomgående har tillit til norsk
politi. Dette må være utgangspunktet for en evaluering av spesialenheten. Det må ikke
komme endringer i en relativt nylig etablert ordning, kun for endringenes skyld. Endringer må
være begrunnet i en klar og realistisk forventning i at de vil øke kvaliteten eller effektiviteten
på tilsynet med politiet. Enkeltsaker må ikke få være styrende for etableringen av
kontrollsystemer. For den generelle tillit er det uansett avgjørende hvor godt disse fungerer
som helhet.

Punkt 2.1  — Hva gjelder spørsmålet om valg av kontrollmodell så synes forskjellen mellom
"en forbedret tosporsordning" og "førsteinstansmodellen" liten, og utvalgets begrunnelse for å
velge det ene fremfor den andre fremstår som formelt istedenfor reelt begrunnet.

Enheten har i dag ansvaret for etterforskning av mulige straffbare forhold begått av politi og
påtalemyndighet i tjeneste. Som det fremgår av utredningen får enheten saker både fra
publikum og politiet selv. Sistnevnte inkluderer både hendelser som skal etterforskes, og
anmeldelser på forhold man mener enheten bør etterforske.

Behandling av klager på kritikkverdig oppførsel, eller uheldig tjenesteutøvelse er en viktig del
av arbeidsgiveransvaret, og behandles i dag av politiet selv. Dette foreslås videreført, noe en
er enig i. Klagebehandling er en del av politiets kontakt med lokalsamfunnet, og en overføring
av dette fra politimesteren vil fjerne et viktig verktøy for å kontroll av egen organisasjon.
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overføring av dette fra politimesteren vil fjerne et viktig verktøy for å kontroll av egen
organisasjon.

Enhver fordeling av ansvar vil skape tolkningsproblerner. Det er imidlertid ingenting som
tilsier at politidistriktene unnlater å sende over saker som burde vært behandlet av
spesialenheten. Utvalget har ikke avdekket dette, og det høye antallet henleggelser med
begrunnelse i at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart
forhold, tyder på det samme.

En oversendelse av alle klager på politiet til spesialenheten for siling innebærer en
byråkratisering, uten at en kan se at nødvendigheten er godt nok begrunnet. I tillegg vil det
ikke løse problemene med å trekke grensen mellom politiets og spesialenhetens
ansvarsområde. Etter embetets mening vil det tvert om kunne skape større problemer.

Politidistriktene mottar j evnlig klager og mishagsytringer fra publikum. En del av dette
fremkommer som argumenter i egen sak, mens andre er mer uavhengig begrunnet. En del vil
føle seg urettferdig behandlet utelukkende fordi man har tapt førerretten for bil, mens andre er
uenig i politiets prioritering av ressurser. Enkelte av de som fremsetter slike klagemål gjør det
med en iver og intensitet som ikke står i forhold til den urett de mener seg utsatt for.

Det er en rekke tilfeller der slike klager fremsettes i retten, til påtalemyndigheten eller til
overordnede i politiet. Det håndteres daglig en rekke slike henvendelser av ansatte i norsk
politi og påtalemyndighet. En del er fornøyd med de svarene de får, mens andre ikke er
fornøyde. Ikke sjelden avgjøres graden av tilfredshet av i hvor stor grad en har fått
gjennomslag for sine argumenter. Dersom alle disse klagene skulle registreres, og sendes til
spesialenheten for vurdering, ville det skape uoverstigelige kapasitetsproblemer.

Et hvert forsøk på å avgrense antallet klager som skal registreres og sendes, vil skape nye
avgrensningsproblemer. Det kan heller ikke stilles krav om at kun skriftlig fremsatte klager
skal oversendes, idet mange av de som har kontakt med politiet ikke er videre sterk til å
formulere seg. Dette medfører langt på vei at politiet under enhver omstendighet vil måtte
være involvert i hvilke klager som registreres. Utvalgets vurdering av uavhengighet har synes
ikke å tatt hensyn til dette.

En kan heller ikke forstå at førsteinstansmodellen skal være mer effektiv. Enheten har allerede
lang saksbehandlingstid, og mange av de klagene det her er snakk om vil være av mindre
alvorlig karakter. Disse vil følgelig ikke kunne prioriteres av spesialenheten, og klageren kan
ha mistet interessen før politiet kommer i gang med behandlingen av klagen. Med dagens
ordning vil klagen kunne behandles raskt. De mangler utvalget har avdekket ved dagens
behandling, kan avhjelpes med en tydeligere presisering av hvordan slike klager skal
behandles.

Flere av de forslag som stilles av utvalget forutsetter at spesialenheten skal ha samfunnsdialog
og bedrive erfaringslæring. Dette skaper store avgreningsproblemer mellom enheten og
Politidirektoratet. Det samme gjør forslaget om at spesialenheten skal kunne følge opp saker
som er sendt i retur til politiet for behandling. Uryddige ansvarsforhold skaper usikkerhet, og
er vanskelig for publikum å forstå. Dersom publikum ikke forstår kontrollsystemet, risikerer
en at tilliten til systemet reduseres. Forslaget vil følgelig kunne virke mot sin hensikt.

Enheten har i den senere tid blitt mer synlig i mediene i forbindelse med etterforskningen av
saker. Dette er positivt, og hvis det er dette som er ment med samfunnsdialog er en enig i at
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dette er avgjørende for det arbeid enheten skal gjøre. Dersom enhetens virksomhet skjer skjult
og uten innsyn, er det vanskelig for publikum å ha tillit til det arbeidet som gjøres.

Dersom en med samfunnsdialog mener at enheten utenfor sak skal representere eller
kommentere politiets virksomhet, blir forholdet til politidirektoratets rolle raskt uklart. Det er
tilsvarende uklarhet knyttet til spørsmålet om erfaringslæring. Dersom enheten i dag ser
trender i de sakene som behandles, er det både riktig og naturlig at dette formidles til
politidirektoratet eller riksadvokaten, mens det skapes usikkerhet dersom enheten på
selvstendig grunnlag for eksempel skal utvikle alternative arrestasjonsteknikker.

De oppgaver som beskrives i denne delen av utvalgets rapport er viktige, og må utføres. De
hører imidlertid naturlig inn under politidirektoratets oppgaver, og bør ikke også legges til
spesialenheten.

I fortsettelsen kommenteres de øvrige enkeltpunktene i høringsbrevet:

Punkt 2.2.1 — Rekruttering til Spesialenheten må i hvert fall til en viss grad skje fra politiets
egne rekker. Det er få andre arbeidsplasser som gir det samme kompetanse i etterforskning av
mulige straffbare forhold. En karanteneordning synes derfor som et naturlig forslag.

Når det gjelder å knytte til seg flere personer på verv med en annen bakgrunn, vil også dette
avhenge av hva som skal være spesialenhetens rolle. De argumenter som fremsettes i
rapporten for bredere kompetanse er gode, men oppgaven de skal utføre bør tilligge
politidirektoratet og politidistriktene, og ikke spesialenheten.

Punkt 2.2.2 — Som det fremgår ovenfor bør politiet fortsette å behandle klager som i dag, jf.
det som er sagt ovenfor om dette. De mangler som utvalget påviste i sine undersøkelser bør
avhjelpes ved å stille tydeligere krav til klagebehandlingen.

Punkt 2.2.3 — Det er i utvalgsrapporten ikke gitt noen god begrunnelse for hvorfor
spesialenheten også skal etterforske straffbare forhold begått utenfor tjeneste. Spesialenhetens
hovedfunksjon er å påse at politiet ikke misbruker den makt de nødvendigvis må ha. Dette
tilsier klart at enheten ikke bør etterforske tilfeller av for eksempel promillekjøring begått
utenfor tjeneste. En slik ordning vil kunne resultere i at straffbare forhold begått av en
polititjenestemann utenfor tjeneste blir dårlige etterforsket fordi enheten ikke har tilstrekkelig
kompetanse og erfaring til å etterforske sedelighetssaker, økonomisaker, tollovertredelser
eller miljøsaker.

En slik ordning vil også kunne skape avgrensningsproblemer i tilfeller der det er flere
gjerningsmenn, og hvor en av dem er polititjenestemann. Det blir uklart om slike saker skal
deles, eller om enheten skal etterforske saken overfor alle. Videre vil det ofte ta lengre tid før
etterforskningen kommer i gang, siden spesialenheten ikke er fysisk tilstede like mange steder
som politiet er. Den innledende delen av etterforskningen er i flere tilfeller avgjørende for å få
et godt resultat. Dersom spesialenheten skal etterforske alle mulige straffbare forhold begått
av polititjenestemenn risikerer en at disse sakene blir dårligere etterforsket enn det tilfellet er i
dag.

Punkt 2.2.4 — Også det som er sagt om erfaringslæring fremstår som fornuftig. Begrunnelsen
for å legge ansvaret for dette til spesialenheten er imidlertid ikke like godt begrunnet. De
kontrollordninger som er nødvendig må etableres, men en må samtidig påse at de som er
ledere i politiet har de nødvendige virkemidler. I den grad enheten avdekker feil som synes



systematiske, bør dette tas opp generelt. Det betyr imidlertid ikke at enheten på generelt
grunnlag bør iverksette undersøkelser av slike spørsmål. Det bør tilligge politidirektoratet.

Generelt er det embetets oppfatning at dagens ordning bør videreføres. Mange av de forslag
til praktiske forbedringer bør følges opp, men en større endring av spesialenhetens
ansvarsoppgaver er det ikke grunnlag for. Det er heller ikke grunnlag for en byråkratisering
av klageordningen. I den grad denne bør forbedres kan dette enkelt gjøres innen dagens
organisasjon.
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