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Hø ri ng  -  end ring av funksjonstiden til  politidirektørens  åremål m.m.

Finansdepartementet viser til Justisdepartementets høringsbrev av 13. mai 2008 om
ovennevnte.

Justisdepartementet viser til at man ved etableringen av Politidirektoratet og stillingen
som politidirektør etablerte direktørstillingen med en åremålsperiode på seks år, med
mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Bakgrunnen for dette oppgis å ha vært
behovet for en sterk demokratisk og politisk kontroll med så vel politiet generelt som
den sentrale politiledelsen.

Justisdepartementet har foretatt en ny vurdering av dette, og mener nå at det er uheldig
med et åremål der mulighetene for en gjentakelsesperiode bare er tre år. Det påpekes
at politiets arbeid er preget av langsiktige tiltak og innsats, at politiledelsen må ha en
sterk og klar lederprofil, og at direktøren har en nøkkelrolle ved iverksettelsen av
politiske vedtak og prioriteringer. En direktør som allerede ved gjentakelse av åremålet
må innstille seg på å finne ny stilling i løpet av rimelig kort tid, vil ifølge
Justisdepartementet ha en utfordring i å iverksette og lede tiltak med samme styrke
som en direktør som har et seksårsperspektiv på sin funksjon.

På denne bakgrunn foreslår Justisdepartementet å endre funksjonstiden til direktøren
for Politidirektoratet ved at hovedregelen for åremål med seks års funksjonstid med
mulighet til gjenoppnevning en gang i seks år skål gjelde.

Justisdepartementet foreslår samtidig at det gis en overgangsbestemmelse som vil
gjøre funksjonstiden gjeldende for nåværende direktør. Det presiseres imidlertid at det
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skal være full konkurranse ved utlysning av et hvert åremål, og at det ikke foreligger
noen automatikk i at en politidirektør gjenutnevnes til en ny periode.

.--__
--

Justisdepartementet viser videre til at politiloven i dag omtaler Politidirektoratets
direktør som direktøren for Politidirektoratet. Dette er ifølge Justisdepartementet ikke i
samsvar med den faktiske og daglige omtale, da man i de fleste sammenhenger
benytter Politidirektør. Justisdepartementet ønsker på bakgrunn av dette å endre
politiloven slik at politidirektør benyttes som offisiell tittel også etter loven.

Finansdepartementet merker seg at forslaget ikke vil medføre noen økte utgifter.
Finansdepartementet har ingen øvrige merknader til høringsbrevet.

Med hilsen

Lars-Erik Østby e.f.
avdelingsdirektør
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