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Politiets Fellesforbund (PF) viser til høringsbrev av 26. juni fra Justisdepartementet.

PF er glad for det viktige arbeidet som er gjennomført angående offentlige
undersøkelseskommisjoner. Det er nødvendig å få på plass et regelverk for oppnevning og arbeid i
kommisjoner. Dette vil gjøre arbeidet enklere og rettsikkerheten til de som er involvert i granskingen
vil styrkes.

i dag finnes det en rekke offentlige undersøkelseskommisjoner som ivaretar flere av de områder hvor
behovet for undersøkelser er størst. De senere år har det imidlertid vært en utvikling hvor oppretting
av offentlige undersøkelser har eskalert i antall og saksområder. Det er viktig å være bevisst på
oppnevning og bruk av offentlige undersøkelser. PF mener at offentlige undersøkelseskommisjoner
skal begrenses og kun benyttes for å undersøke saker av allmennviktig betydning.

Når det gjelder begrepet allmennviktig betydning mener PF dette også må gjelde særskilte hendelser
og ulykker som skjer i polititjenesten. Det har skjedd flere alvorlige hendelser og ulykker i politiet,
som etter vår mening, ikke er gransket godt nok. Polititjenestemenn har omkommet i trafikkulykker
og blitt skadet i forbindelse med annen operativ tjeneste.

Ulykkeskommisjon for alvorlige hendelser i politiet.
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PF mener at det ved alvorlige hendelser og ulykker i politiet skal etableres en offentlig
undersøkelseskommisjon.

Våre erfaringer viser at Arbeidstilsynet ikke prioriterer å undersøke alvorlige hendelser i politiet på
samme måte som i det private. Slike hendelser bør ikke undersøkes internt i politiet eller av
Spesialenheten for politisaker som har ansvar for å etterforske kriminelle handlinger begått i
tjenesten.

PF er først og fremst ikke opptatt av å plassere skyldansvar eller kritikk. Erfaringer viser at politiet
ikke er flinke nok til å ta lærdom av alvorlige hendelser som skjer i tjenesten. Det viktigste for oss er
at alle årsaksforhold avdekkes slik at det kan være mulig å iverksette forebyggende tiltak. Dette kan
gjelde konkrete fysiske tiltak eller regelendringer slik at hendelsene ikke skjer igjen.

PF er videre opptatt av at gransking fra en offentlig undersøkelseskommisjon kan avdekke om det er
svikt i, eller benyttet mangelfullt utstyr. Videre er det viktig å avdekke om tjenestemenn har
trening/kompetanse nok til å løse oppdragene hvor alvorlige hendelser har skjedd. En offentlig



gransking vil kunne avdekke om det er benyttet hensiktsmessige tiltak og tilstrekkelig bemanning.
Lederansvar, rutiner og eventuelt manglende samhandling med andre aktører er også sentrale
elementer for en gransking.

Oppnevning av offentlig undersøkelseskommisjon ved alvorlige hendelser i politiet, vil gjøre at alle
forhold rundt slike hendelser blir avdekket, analysert og dokumentert på en mest mulig objektiv og
grundig måte.
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