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Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 14.06.17 angående
ovennevnte.
VEDRØRENDE MANDAT OG METODE
Utvalget ble bedt om å se på den fremtidige organiseringen av særorganene i lys av
politireformen.
Utredningen bygger på forutsetninger som ikke er godt forankret. Ved omleggingen til færre
og større distrikt har intensjonen vært at distriktene skal utføre flere oppgaver selv. Det er
bakgrunnen for at særorganenes arbeidsoppgaver skal kunne flyttes ut til politidistriktene.
Utredningen forutsetter at endringen i politidistriktene har vært vellykket og at oppgaver
dermed kan flyttes. Det er for tidlig å si om særorganenes oppgaver kan ivaretas på en
betryggende måte i distriktene. En beslutning om overføring av oppgaver må baseres på
erfaringer fra de nye distriktene sammenholdt med kapasitets- og ambisjonsnivåene for
særorganenes ansvarsområder. Vi fraråder at det tas beslutninger om overføring av oppgaver
før politireformen har blitt evaluert nærmere.
Utredningen bærer preg av at det er ressurssituasjonen til de enkelte politidistrikt som er
vektlagt. Dette inntrykket forsterkes ved valg av metodebruk i utvalgets arbeid.
ØKOKRIM
LO er opptatt av at arbeidslivskriminalitet håndteres på en god og effektiv måte.
Derfor må Økokrim styrkes merkbart. LO er bekymret for at forslaget om å slå Økokrim
sammen med Kripos tvert i mot vil føre til en svekking av arbeidet mot økonomisk
kriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet i Norge. Politidistriktene har heller ikke forutsetning
for å ta hovedansvaret for etterforskning av arbeidsmiljøkriminalitet. Norge trenger et
kraftsentrum mot arbeidslivskriminalitet, med kompetanse som gjør det mulig å respondere på
de kriminelle aktørenes økonomiske evne til å unndra seg straff.
Riksrevisjonens rapport, Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot
arbeidsmiljøkriminalitet - Dokument 3:15 (2015-2016) - påpeker og kritiserer politiets
henleggelsespraksis i arbeidsmiljøsaker. Kritikken fra tilsyns- og kontrolletatene,

Konkursrådet, Statsadvokatens tilsyn og Juristforbundet er særdeles sterk. Dette er en kritikk
fagbevegelsen er kjent med og støtter. Tilsynene finner det ikke formålstjenlig å anmelde
saker, fordi politiet sannsynligvis fatter vedtak om henleggelse. Dette er en negativ spiral som
svekker tilsyns- og kontrolletatenes og politiets legitimitet. Når rettsapparatet ikke får tilfang
av saker vil det heller ikke utvikles en rettspraksis som er i tråd med kriminalitetsutviklingen.
Når alvorlige straffbare forhold ikke blir anmeldt, vil tilsynenes anmeldelsesstatistikk heller
ikke gi et korrekt bilde av omfanget av arbeidslivskriminaliteten. Svakheter i politiets
statistikkføring gjør at omfanget av økonomisk motiverte lovbrudd framstår som ubetydelig. I
en situasjon hvor bekjempelsen av økonomisk kriminalitet er preget av manglende
kompetanse og kapasitet, foreslås det i NOU 2017:11 å svekke denne bekjempelsen
ytterligere.
Vi støtter dissensen til utvalgsmedlemmene Fause og Paulsen om at Økokrim bør bestå slik de
er organisert i dag, og at etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet ikke bør flyttes til
Trøndelag politidistrikt.
POLITIETS UTLENDINGSENHET - UTLENDINGSFELTET
Politiets utlendingsenhet (PU) utfører viktige oppgaver på migrasjonsfeltet. PU ble opprettet
som særorgan i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på
utlendingsfeltet. PU bistår og får bistand fra politidistriktene for å gjennomføre tvangsmessige
returer, og gjennomfører kompetansehevingstiltak innenfor utlendingsforvaltningen i
politidistriktene. Utvalget foreslår radikale endringer i organiseringen av utlendingsfeltet. De
områdene PU har ansvar for skal deles opp i fire enheter; utlendingsinternatet ved Trandum er
foreslått overført til Kriminalomsorgen, arbeidet knyttet til identitet er foreslått flyttet til
Nasjonalt identitetssenter (NID) og/eller Kripos, arbeidet knyttet til stab og analyser er
foreslått lagt til Politidirektoratet og arbeidet med registreringen av asylsøkere er foreslått lagt
til politidistrikt Øst.
Trandum er en integrert del av politiet. Det er ikke ønskelig å overføre internatet til
kriminalomsorgen, hvis oppgave er straffegjennomføring. Politiets oppbevaring av mennesker
som skal reise ut innbefatter også barn og familier.
Sivilombudsmannen har gjentatte ganger kritisert forholdene ved Trandum. Dette er forhold
som må tas alvorlig og som det må legges ned betydelig innsats for å endre. En overføring av
Trandum fra politiet til kriminalomsorgen er verken riktig eller et tilstrekkelig tiltak for å
utbedre situasjonen.
UTRYKNINGSPOLITIET - TRAFIKKSIKKERHET
Utrykningspolitiets (UP) oppgaver er trafikksikkerhetsarbeid, kriminalitetsbekjempelse på vei
og bistand og beredskap. Tidligere forslag om å legge ned UP har ikke blitt gjennomført, av
bekymring for at politiet i sin travle hverdag ikke har mulighet til å prioritere dette arbeidet
godt nok og at liv vil gå tapt. UP har siden 1992 hatt nasjonalt ansvar for å kontrollere tunge
kjøretøy, både innenfor lastsikring, kjøre- og hviletid og frakt av eksplosiv gods. Vi er sterkt
bekymret for at dette arbeidet kan bli svekket dersom UP blir avviklet i sin nåværende form.
I januar 2017 ble politiets ATK-senter flyttet til UP fra Møre og Romsdal politidistrikt. Denne
endringen ble gjennomført for å få en helhetlig organisasjon i politiet som ivaretar
trafikksikkerhetsarbeidet og metodisk arbeider med å få ned antall trafikkforseelser. Utvalget
har ingen drøftinger eller konsekvensanalyser knyttet til denne overføringen. Politidistriktene
kan allerede i dag benytte seg av de ressursene som UP disponerer gjennom
bistandsinstruksen. UP utgjør en viktig reserve for politiet og har plikt til å bistå
politidistriktene når det er behov for ekstra politipersonell.
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LO viser til uttalelser fra Trygg Trafikk og Norges Automobilforbund om at eksistensen av et
eget Utrykningspoliti har preventiv effekt, og bidrar til tryggere ferdsel på vei. Det vil fortsatt
være behov for å skjerme trafikksikkerhetsarbeidet i et eget særorgan hvor profesjonalitet og
helhetlig tenkning innenfor trafikksikkerhet er retningsgivende. Vi anbefaler derfor at UP
opprettholdes.
KRIPOS – CYBER NC3
Vi støtter forslaget om å opprette en egen cyberenhet knyttet til Kripos, og imøteser en satsing
på cyberfeltet. Dette arbeidet må igangsettes så snart som mulig
SAMMENSLÅING AV POLITIHØYSKOLEN OG KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER
Utvalget foreslår å slå sammen utdanningsressursene knyttet til utdanning av politi og
personell innenfor kriminalomsorgen. Det er allerede vedtatt at dette skal gjennomføres, og vi
støtter forslaget.
Vi er imidlertid opptatt av at det foretas grundige vurderinger knyttet til lokalisering. Dagens
lokalisering i Oslo-området sikrer et mangfold i søkermassen og bevaring av etablerte
fagmiljø og nettverk. For å sikre det sivile preget norsk politi skal ha og tilgangen på
kvalifiserte lærerkrefter, er det klokt fortsatt å ha en høyskole i hovedstadsområdet.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Trude Tinnlund
(sign.)
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