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Invitasjon til høring om oppfølging av NOU 2010:3 "Drap i
Norge i perioden 2004 - 2009"

Politiets Fellesforbund (PF) viser til høringsbrev av 18.06.2010 hvor vi er bedt om å gi vårt syn på de
vurderinger og forslag som fremkommer i rapporten. Det er et bredt utvalg av høringsinstanser som
skal gi sine vurderinger, inkludert politidistrikt og særorgan. Vi mener disse er best egnet til å gi
vurderinger angående implementering, samt hvilke administrative og økonomiske konsekvenser
forslagene vil kunne få.

PF vil vi gi honnør til departementet som har satt fokus på dette viktige tema. Videre vil vi gi honnør
til utvalget som har utarbeidet en omfattende og grundig rapport som belyser utfordringene på en
bred og god måte, samt gir konkrete forsalg til tiltak.

Dessverre har det skjedd flere tragiske hendelser de siste årene hvor personer med rusproblemer og
eller psykiske lidelser har begått drap. Vårt viktigste innsatsområde må være å iverksette tiltak for å
forebygge at slike hendelser skjer. Vi gir således vår fulle støtte til de vurderinger og forslag som
fremkommer i rapporten. PF likevel komme med noen betraktninger for å understreke viktigheten av
enkelte temaer, spesielt de som gjelder politiet.

Forebygging og taushetsregler

Skal samfunnet lykkes i å forebygge fremtidige tragiske hendelser vil det være særdeles viktig å
identifisere risikoutsatte- og psykisk ustabile personer på et så tidlig tidspunkt som mulig. Her er det
nødvendig å ha systemer og rutiner som bidrar til avdekking, og melding til rette instans. I rapporten
pekes det på taushetsreglene som en avgjørende faktor. Forslagene som fremkommer vil gjøre det
lettere for den enkelte etat å gi informasjon og eller /opplysninger til rett aktør. Videre vil dette være
en avgjørende faktor for tidlig intervensjon - enten dette gjelder lavterskeltilbud eller mer langvarig
behandling i institusjon.

God kommunikasjon og varslingsplikt vil være en avgjørende faktor for å kunne avverge alvorlig
skade eller dødsfall i akutt oppståtte faresituasjoner. Det er viktig at alle involverte etater har
oversikt over en persons voldshistorikk og aktuell farlighetsgrad. Dette vil gjøre det enklere å
bestemme forsiktighetstiltak ved intervensjon.



Forankring av tverretatlig samarbeid

PF mener at tverretatlig samarbeid i de enkelte kommuner bør forankres på et så høyt nivå som
mulig. Vi er opptatt av at det etableres en klar rolle og ansvarsfordeling mellom politiet og øvrige
hjelpeinstanser, og at det utarbeides klare retningslinjer for samarbeidet. I denne sammenheng vil
Politiråd være en meget viktig arena.

Politiets kompetanse og kapasitet

I spørreundersøkelsen som ble sendt ut til politidistrikt og særorgan i forbindelse med utvalgets
arbeid, kom det frem informasjon det må tas hensyn til i videre arbeid. Politidistriktene skriver at
politiet ofte overlates oppgaver som ligger utenfor eller i grenselandet av deres ansvar og
kompetanse. Dette gjelder først og fremst transport av personer til undersøkelse eller innleggelse i
psykisk helsevern. Videre gjelder dette politiets kompetanse til både å håndtere og vurdere psykisk
syke personer i akutte situasjoner.

PF mener at det er et stort behov for å etablere psykisk ambulansetjeneste i alle kommuner. Dette er
meget viktig av hensyn til ivaretakelse av pasienter og for å beskytte tjenestemenn fra å gå inn i
situasjoner de ikke er opplært til å håndtere på en profesjonell måte. Et annet viktig hensyn er at
politiet ikke har ansvar for eller kapasitet til å fungere som transportører av psykisk syke personer.
Noe annet er det selvfølgelig dersom det oppstår akutte situasjoner hvor politiet må gripe inn for å
beskytte liv og helse.

Psykisk helsevern er et stort og vanskelig fagfelt som krever kvalifisert kompetanse. PF vil at politiets
utdanning styrkes når det gjelder kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og håndtering av
psykisk ustabile personer. Dette kan legges inn som eget delfag i det tredje året i grunnutdanningen
på Politihøgskolen.

Uansett avklart ansvarsforhold og gode rutiner for samarbeid, er det nødvendig at politiet har
tilstrekkelig kompetanse til å håndtere psykisk ustabile personer. Spesielt gjelder dette i akutte
situasjoner hvor politiet er en naturlig førsteinstans.

Vi vil imidlertid understreke at selv om politiet får økt kompetanse - er det meget viktig at
samarbeidet mellom politi og helsevesen styrkes, og at det foretas en tydelig rolle og
ansvarsfordeling som nevnt ovenfor.
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