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Politiet bør kvittere ut!
Tekst: Gunn Karin Gjul og Knut Storberget, Stortingsrepresentanter Arbeiderpartiets justisfraksjon
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet ba i fjor sommer Regjeringen komme med et
forslag om en kvitteringsordning for politiet. Ordningen skal være med på å sikre at personer som visiteres
av politiet får en kvittering på
stedet. Av denne skal det fremgå type kontroll, dato, tid, sted og tjenestenummer til den som kontrollerer.
Målet med kvitteringsordningen er å bedre forholdet mellom politi og publikum. Aps utgangspunkt er at når
politiet bruker både nye og etablerte metoder og arbeidsmåter skal de tåle å bli kontrollert. På den måten
vil vi få et sterkt og effektivt politi som folk har tillit til.
Justisdepartementet har saken ute på høring. Dessverre har begge politiorganisasjonene rådet
Justisdepartementet til å vende tommelen ned for prosjektet. De begrunner dette med at man ikke har så
gode erfaringer med politikvitteringer i andre land, og at dette vil gjøre politiarbeidet mer kostbart og
mindre effektivt. De anmoder Stortinget om å snu. Det er også kommet signaler fra Fremskrittspartiet om
at de ikke lenger er sikker på om de vil gi klarsignal for ordningen når denne kommer til Stortinget.
Arbeiderpartiet er svært skuffet over Fr.p fordi vi mener de opptrer svært uryddig i en sak som er så
fundamental viktig for rettssikkerheten i vårt land.
Politiet hevder at de ikke i utstrakt grad kontrollerer, mens ulike publikumsgrupper, deriblant enkelte
minoritetsgrupper, hevder at de til stadighet kontrolleres tilsynelatende uten grunn utover hudfarge. Dette
er ødeleggende for en nødvendig dialog mellom politi og publikum. I en rettsstat som Norge er det svært
viktig at det eksisterer et tillitsforhold mellom politiet og befolkningen. For å oppnå dette innser
Arbeiderpartiet at vi er avhengige av å ha et effektivt og profesjonelt politi. Kvitteringsordningen kan bidra
fordi man i større grad kan få til målrettede kontroller. Ja, vi har også behov for flere kontroller med og
uten resultater. Det er underlig å se at politiorganisasjonene ikke ser at en kvitteringsordning vil styrke
grunnlaget for politiets arbeid.
Ap legger vekt på at vi har fått kritikk fra FN for at vi ikke har ordninger som kontrollerer om politiet
diskriminerer etniske minoriteter. Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) har i flere år
arbeidet for å få til en ordning med politikvitteringer. Deres erfaring er at politiet ofte er overaktive overfor
etniske minoriteter, og at ordningen med politikvitteringer kan endre på dette. En kvitteringsordning vil
etter Aps syn gjøre kampen mot kriminalitet mer effektiv. Derfor ber Arbeiderpartiet Frp stå ved sitt vedtak
fra i fjor sommer.
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» Les reglene i sin helhet og hvordan vi håndterer overvåkningen.
Jeg har lest og akseptert f-b.nos regler for kommentarer.
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