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Mandatet: «Utvalget skal komme med 
anbefalinger til tiltak for å rette opp 
eventuelt

kritikkverdige forhold og for å unngå 
dette for fremtiden» (s. 11).

Hva er det som skal unngås?



Hvor ligger potensialet for gjentagelse?

1) Uklare grenser mellom offentlig og privat

2) Blanding av fag og politikk



Uklare grenser mellom offentlig og privat

• Privatisering et trekk i vår tid.

• «Tjenesteutsetting av en sentral politioppgave» 

til en privat aktør

• «Tjenesteutsetting av sentral polisiær virksomhet»

• Polisiær virksomhet i dag i stor grad privatisert



Fremveksten av private kunnskapsaktører

• Konsulentselskaper

• Hjelpeorganisasjoner

• Frivillige organisasjoner

• Tenke tanker

• Stiftelser



Anbefalinger

«Utvalget mener at all utdanning 
av politiansatte bør finansieres av 
det offentlige, og at det vanskelig 
kan aksepteres at private selskap 
eller personer direkte eller 
indirekte finansierer slik 
utdanning. Privat finansiering av 
politioppgaver kan skape tvil om 
hvor lojaliteten til politiet ligger i 
situasjoner der slike finansiører
kan komme på kant med loven.» 
(s. 198)

•Det bør vurderes om 
ansvaret for opplæring 
av politiet bør inntas 
som en av politiets 
oppgaver i politiloven 
§ 2.





Behov for ny kompetanse



Anbefaling

«Politiet må basere informasjon og 
virksomhet på det som til enhver 
anses som vitenskapelig kunnskap.» 
(s. 201)

Hvordan forstår vi vitenskapelig 
kunnskap?

Hvordan håndterer private aktører 
forholdet mellom vitenskapelige krav 
og andre hensyn?



Forholdet mellom fag og politikk

• Faglighet: «Som plikt innebærer prinsippet et krav om å utføre 
tjenesteutøvelsen på bakgrunn av objektiv, faglig kunnskap; vi kan således 
snakke om et krav om faglighet» -

«en rett og plikt til å reise faglig begrunnete innvendinger eller 
motforestillinger til politiske og administrative overordnetes synspunkter og 
til etablert praksis»(s. 48).

• «Utvalget har for øvrig merket seg at enkelte har følt det ubehagelig å delta 
i debatten om narkotikarelaterte spørsmål grunnet et hardt ordskifte. 
Utvalget er av den oppfatning at økt bevissthet om etiske retningslinjer i 
politiet vil kunne være med på å bedre ytringsklimaet og bedre legge til 
rette for en opplyst samtale både i det offentlige rom og også innad i 
politiet.» (s. 196-197)



Fag og politikk: narkotikafeltet ikke unikt

«Det er jo et av de feltene som virkelig har fokus og som er i vinden. Altså 
det er politisk, et politisk felt rett og slett, altså det er veldig mye fokus på 
det, både i media, men også i politikken. Og det er jo begge sidene av 
sakene, altså både i forhold til at personer skal være her, men også at 
personer skal ut. Vi har jo aldri hatt så høye måltall på uttransporteringer 
som vi har i år. Et eksempel når jeg begynte i 2011 så, det året så hadde 
Troms politidistrikt tror jeg 27 utvisningssaker. Opprettet. I fjor så tror jeg 
vi hadde 85.»



Idealet om et offentlig politi

• Trygghet og sikkerhet som en «offentlig gode» (Loader og Walker, 
2007).

• Det stilles høyere krav til offentlige enn private aktører!

• Verdien av offentligheten:
• Åpenhet og innsyn (accountability)

• Kontrollmuligheter

• Legalitetsprinsippet 

• Offentlighetens interesser foran:
• Politiske hensyn

• Økonomiske interesser
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