
    Arbeidet med den siste delutredningen fra Politirolleutvalgets side, har
trukket lenger ut enn utvalget har forutsatt.  Dette har flere årsaker: For
det første har utvalget søkt å gjennomføre en egen utredning av
arbeidsmiljøet i politi- og lensmannsetaten.  Forskere fra
Arbeidspsykologisk institutt utførte dette arbeidet, men det falt også
adskillig arbeid på utvalget, idet både sekretær og formann deltok i en
styringsgruppe og sekretæren fikk adskillig arbeid med praktisk
tilrettelegging av det arbeidet som ble utført i forbindelse med forskernes
arbeid.
    På grunn av sekretærskifte etter at delutredning I ble lagt fram tok det
noe tid før utvalget kunne fortsette sitt arbeid, idet ny sekretær måtte
finnes og måtte få tid til å sette seg inn i det foreliggende grunnlag for
utvalgets arbeid.  Ytterligere har det vært et problem for framdriften av
utvalgets arbeid at to av utvalgets opprinnelige medlemmer, Nils Christie og
Oddvar Lie, av arbeidsmessige grunner har måttet gå ut av utvalget.  Meget
tragisk var det at Leif Hagewick og Erik Kosberg er gått bort i perioden.
De var begge meget innsiktsfulle og engasjerte politifolk og deres død
representerte et meget følelig tap for Politirolleutvalget.
    Når det gjelder Politirolleutvalgets arbeid med denne utredningen, vises
det til kapittel 2 som inneholder en detaljert gjennomgåelse av utvalgets
møteprogram og arbeidsform.  Der er det også redegjort for konferanser og
reiser som er foretatt.  Det gjøres oppmerksom på at utvalget har avgitt en
egen utredning med forslag vedrørende etterforsking av anmeldelser mot
rettsstridig adferd i tjenesten.  Denne utredningen er trykket som vedlegg i
nærværende utredning.

    Høsten 1978 satte Justisdepartementet i gang prosjektet "Nye metoder i
den uniformerte patruljetjenesten".  Initiativet kom fra
Politirolleutvalget.  Prosjektet ble formet som tre delprosjekter ved
stasjonene Økern og Grønland i Oslo og i bydelen Vågsbygd i Kristiansand.
Utvalget gav i et eget notat overfor departementet uttrykk for sitt ønske
med prosjektet.  En hovedhensikt var at politiet måtte bringes i nær og
hyppig kontakt med ulike deler av publikum, framfor alt på de steder der
konsentrasjonen av mennesker er størst, og ikke bare i krisesituasjoner.
Gjennom prosjektet ønsket utvalget å gi den enkelte politimann best mulig
kunnskaper om det lokalsamfunn og de mennesker han skal betjene og gjøre
politiarbeidet i uniform mer interessant og meningsfullt.  Utvalget la vekt
på at det måtte foretas eksperimentering ved ulike former for bil- og
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fotpatrulje og legges stor vekt på planleggingen av arbeidet.
    Alle tre delprosjektene ble bygget opp omkring de intensjoner
Politirolleutvalget hadde gitt uttrykk for overfor departementet.  Likevel
kom de selvfølgelig og heldigvis til å bli forskjellige.  Delprosjektene ved
Grønland og Økern politistasjoner i Oslo, som vi omtaler som Oslo-modellen,
kjennetegnes i første rekke ved at man her fikk gjeninnført den
tradisjonelle, fotpatruljerende politirolle.  Det ble utført en viss grad av
servicevirksomhet delvis fra egen politipost.  Tjenestemennene innenfor
denne Oslo-modellen arbeidet i team, dvs. i mindre og stabile grupper.  Det
skjedde en begrenset oppmykning av skillet mellom ordens- og
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