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Hø ring - endring av funksjons tiden  til po litidirektørens åremål m.m.

Vi viser til justisdepartementets høringsbrev av 13. mai 2008, og minner om at
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), som ansvarlig departement for
arbeidsrettslig regelverk i staten, også tidligere har uttalt seg om spørsmål knyttet til
åremal for stillingen som direktør for Politidirektoratet.

I forbindelse med opprettelsen av den aktuelle stilling som åremålsstilling i 2000, har
dette departementet gitt uttrykk for at stillingen må være omfattet av statens
alminnelige ordning for åremålsstillinger. Det vil si at åremålsperioden skal være seks
år, det skal være adgang til en gjentagelse etter offentlig kunngjøring og vanlig

tilsettingsprosess og også en eventuell periode nummer to skal være av samme lengde.
Vi forstår det slik at justisdepartementet nå ønsker å endre ordningen, slik at den blir i
overensstemmelse med våre tidligere innspill. FAD er enig i at bestemmelsene for bruk
av åremål nå endres, slik at de blir i samsvar med statens alminnelige ordning.

Saken reiser imidlertid flere spørsmål. Etter vår mening illustrerer den godt prinsippet
om at generelle bestemmelser som skal omfatte statens embets- og tjenestemenn bør
være fastslått i generelt regelverk. Justisdepartementet har valgt å fastsette regler bl.a.
om åremål for grupper innen politiet i egen lov som bare gjelder denne sektoren.
Dersom man skal fastsette regler av denne typen i særlovgivningen, bør det etter vår
mening kreves at sterke grunner tilsier dette. Bestemmelser som regulerer bruk av
åremål bør i all hovedsak følge reglene i tjenestemannsloven med tilhørende forskrift.
Det er da ikke behov for å fastsette egne regler om dette for hvert enkelt departement
eller sektor innen statstjenesten, slik som det er gjort i politiloven. Justisdepartementet
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bør på denne bakgrunn foreta en gjennomgang av det regelverk departementet
forvalter, inkludert egne spesiallover, for å avklare i hvilken utstrekning det fortsatt er
behov for egne regler i disse lovene.

Justisdepartementet foreslår videre at endringen av åremålsperiode nummer to fra tre
til seks år skal omfatte den tjenestemannen som nå innehar stillingen og som har
påbegynt sin tre-års periode.

En slik endring av en åremålsperiode som allerede er påbegynt, strider mot
grunnleggende prinsipper ved statens åremålsordning. I en tidligere sak, vedrørende
lederen for gjenopptakelseskommisjonen, har Fornyings- og administrasjons-

departementet påpekt at dersom en slik endring skal gjøres gjeldende for en
stillingsinnehaver i åremålsstilling, må dette bestemmes i lov. Dette er fulgt opp av
Justisdepartementet og Stortinget i den nevnte sak. Vi viser til Ot.prp. nr. 6 (2007-2008),
jf. Innst. O. nr. 16 (2007-2008), vedtakspunkt XIII annet ledd. I denne saken forelå helt
spesielle forhold som tilsa at en slik ordning ble valgt, noe som altså Stortinget sluttet
seg til. Dette unntaket måtte i så fall gjøres ved å benytte samme fremgangsmåte som i
saken vedrørende lederen for gjenopptakelseskommisjonen, det vil si at Stortinget må
beslutte det. Det er da nødvendig med en begrunnelse knyttet til helt spesielle forhold i
virksomheten eller ved stillingen, og ikke forhold knyttet til den aktuelle, nåværende
stillingsinnehaver.

FAD vil anbefale at åremålet lyses ut for en seks-års periode ved utløpet av nåværende
tre-års periode. Dette vil være i samsvar med ordningen slik den ellers er i staten.

Justisdepartementet foreslår også å endre tittelen "direktør for Politidirektoratet" til
"Politidirektør". Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ingen innvendinger
mot dette.
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