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HØRING  -  ENDRING  AV FUNKSJONSTIDEN FOR POLITIDIREKTØRENS
ÅREMÅL

Vi viser til høringsbrev av 13.05.2008.

Den foreslåtte endringen i åremålstiden er bl.a. begrunnet i at 6+6 år er lovens
hovedregel. Selv om dette er hovedregelen, er det Norsk Tjenestemannslags inntrykk at
en ordning med 4+4 år er den vanligste.

Politiet har vært gjennom omfattende reformer - og nye reformer vil sikkert komme.
Behovet for kontinuitet i ledelsen vil hele tiden måtte veies opp mot den opprinnelige
begrunnelsen for å opprette politidirektøren som åremålsstilling. NTL anser at den
prinsipielle begrunnelsen for åremål, som virkemiddel for å sikre demokratisk og politisk
kontroll med politidirektoratets virksomhet, må veie tungt.

JD foreslår å gjøre endringen til 6+6 gjeldende for sittende politidirektør, slik at
vedkommendes andre periode uten videre forlenges fra 3 til 6 år. NTL støtter ikke dette
forslaget.

NTL foreslår i stedet at man vurderer en ordning med 4+4 år for stillingen som
politidirektør, og at den ikke gis tilbakevirkende kraft.

Stillingen som politidirektør er en svært sentral posisjon for justissektoren og i
samfunnet. Politietaten er særlig avhengig av befolkningens tillit og respekt for regelverk.
En endring av vanlige "spilleregler" underveis vil lett  kunne bidra til uheldig
oppmerksomhet mot politiet, bl.a. ved at forslaget framstår som noe personavhengig. •

Håndteringen av åremålsstillinger for andre framtredende posisjoner har nylig vært • •
gjenstand for kritikk mot regjeringen. NTL tror man i dette tilfellet vil være best tjent med •
en  ryddig håndtering. •
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NTL støtter JDs forslag om å endre tittel til Politidirektør,  da denne allerede er i
alminnelig bruk og gir en tilstrekkelig og god beskrivelse.
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