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Høring - forslag om innføring av aktivitets- og rapporteringsplikt i
diskrimineringsloven og i en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Politidirektoratet viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 17.
september 2007 med frist til 1. november 2007. Politidirektoratet har fått utsatt høringsfrist
til 5. november. Vi beklager at vi ikke har klart å overholde fristen.

Høringsbrevet har vært sendt utvalgte politidistrikter samt Politiets utlendingsenhet til
uttalelse.

Politiets utlendingsenhet viser i brev av 24. oktober 2007 til at høringsbrevet er gjennomgått
uten å foranledige kommentarer.

Helgeland og Oslo politidistrikter har avgitt uttalelse til forslaget. Samtlige uttalelser
vedlegges.

Så vel Politidirektoratet som de distrikter som har avgitt uttalelse støtter forslaget om
innføring av en aktivitetsplikt. Helgeland politidistrikt viser til at personer som tilhører
etniske og religiøse minoriteter og personer med nedsatt funksjonsevne er bosatt i alle
landets politidistrikter. Det er i liten utstrekning rekruttert blant disse.

Direktoratet deler denne betraktning og antar at den manglende rekrutteringen i noen grad
skyldes for lite målrettet aktivitet fra politiets side og manglende motivasjon eller interesse
innenfor de grupper av befolkningen man spesielt ønsker å nå. Det er alminnelig akseptert
at de ansatte i etaten bør speile befolkningen i størst mulig grad. En bredest mulig
rekruttering til etaten må antas å ville styrke vår kulturforståelse, gi verdifulle
språkkunnskaper og gjøre det lettere å samarbeide og kommunisere med grupper etaten i
dag har problemer med å rekke fram til.

Politimesteren i Oslo skriver i tredje avsnitt i sitt brev av 29. oktober 2007 følgende:

"Slik forslaget til aktivitetsplikt er formulert vil den lang på vei være sammenfallende med Oslo politidistrikts
interne målsettinger om å øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn og å tilrettelegge Oslo politidistrikt for

personer med minoritetsbakgrunn. Lovforslaget vil derfor neppe innebære noen vesentlig endring av de
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målsettingene vi allerede har. Men en lovfesting vil kunne skape en større forpliktelse - og gi økt legitimitet til

dette arbeidet. Oslo politidistrikt støtter derfor forslaget om aktivitetsplikt."

Oslo politidistrikt deler departementets oppfatning om at de mest aktuelle tiltakene vil rette
seg mot å unngå diskriminering av personer på grunn av etnisk bakgrunn, men mener
likevel at det er hensiktsmessig å knytte aktivitetsplikten opp mot samtlige
diskritnineringsgrunnlag i loven. Politidirektoratet støtter dette synet.

Politidirektoratet deler videre Oslo politidistrikts skepsis i forhold til hensiktsmessigheten av
å innføre rapporteringsplikt. Politidistriktet viser til at rapportering krever ressurser og at
rapporteringsplikt ikke nødvendigvis skaper motivasjon eller press for å oppfylle målene det
skal rapporteres på.

Oslo politidistrikt skriver avslutningsvis at:

"Når det gjelder målsettingen om bred rekruttering til politistillinger vil Oslo politidistrikts handlefrihet være

avhengig av hvem som til enhver tid uteksamineres fra Politihøyskolen. Så lenge Politihøyskolen ikke utdanner

flere med minoritetsbakgrunn vil ikke Oslo politidistrikt ha mulighet til ansette personer med slik bakgrunn.
Dette gjelder ikke jurister og sivilt ansatte, men som nevnt innledningsvis mener vi at det i stillinger med

utbredt publikumskontakt er særlig viktig å ha ansatte med variert bakgrunn."

Politidirektoratet slutter seg til dette synspunktet.

Vidar Re'fvik  Steinar Talgø
ass politidirektør  sek jons jef
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