6.2 Sak fra PF Vest - Effektiviseringstiltak i straffesakskjeden

Effektiviseringstiltak i straffesakskjeden
Politireformen begynner nå sakte men sikkert å realisere seg i etaten. Politikerne har satt
klare forventninger til etaten om hva de forventer skal komme ut som avkastning når de
investerer midler til polititjenester i hvert årlige statsbudsjett.
Forventningene dreier seg i stor grad om å effektivisere, jobbe smartere, ta i bruk ny
teknologi for på den måten å få mer ut av de kronene som puttes inn i politiet hvert år.
I Perspektivmeldingen for 2017 påpekes det behovet for å effektivisere offentlig sektor for å
imøtekomme framtidens økonomiske situasjon. Et av disse effektiviseringstiltakene er blant
annet politireformen.
Man er nødt til å innse behovene for å effektivisere offentlig sektor. Noen tiltak er det
politikerne som initierer fra topp til bunn, men andre tiltak kan også komme nedenfra og opp.
Et tiltak fra bunn til topp er hvordan politiet arbeider i de mindre alvorlige straffesakene eller
mengdesakene som de også faller inn under.
Politidirektoratet har satt nedbygging av straffesaksrestanser blant de mest prioriterte
oppgavene til politiet. Restansenedbygging er nødt til å henge sammen med en smartere
måte å jobbe på, altså å gjøre noe med problemet i begge ender. Etableringen av Felles
straffesaksinntak og politiarbeid på stedet er eksempler på dette.
PF Vest kommer her med ett forslag som ytterligere kan hjelpe med denne effektiviseringen,
ved å utvide adgangen for polititjenestepersoner til å utstede forelegg i de mindre alvorlige
straffesakene.
Dette er endringer som ligger utenfor en lokal politimesters beslutningsområde. En slik
endring må gjøres gjennom endringer i lover og forskrifter og er da et politisk anliggende.
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I NOU 2016:24 "Ny straffeprosesslov" nevnes dette spesifikt som en del av forutsetningen for
reformering av straffeprosessloven.
«Effektivitetsbestrebelser og balansering av rettssikkerhetshensyn i en ny lov for disse
sentrale avgjørelsene i strafferettspleien, vil formentlig dreie seg om regulering som bidrar
til… større adgang til å ilegge forelegg og ordinære forelegg, både hva angår
personellkompetanse, sakstyper og krav.»
Man kan ikke se at utvalget har drøftet denne forutsetningen.
I dag er det kun anledning for polititjenestepersoner utenfor påtalemyndigheten å utstede
forenklede forelegg hjemlet i vegtrafikkloven og småbåtloven.
Dersom foreleggsmyndigheten til polititjenestepersoner hadde blitt utvidet til å gjelde de
mindre alvorlige lovbruddene ville man høstet økt effektivisering i straffesakskjeden ved at
disse sakene kunne blitt avgjort raskt av en polititjenesteperson slik at saken aldri ville
kommet inn i straffesakssystemet og endt opp som en restanse.
Kombinerer man utvidet foreleggsmyndighet med hjemmelen i straffeprosessloven § 76 (4),
videreført i forslag til ny straffeprosesslov § 2-12 (3) bok b, hvor polititjenestepersoner kan
møte i hovedforhandling i såkalte foreleggssaker, vil polititjenestepersoner kunne bidra i mye
større grad til å både bygge ned restansene, men også å bygge ned inntaket av straffesaker.
PF Vest anser dette forslaget for å være enormt ressursbesparende for politidistriktene, men
samtidig også et tiltak som vil øke interessen for å arbeide med de mindre alvorlige
straffesakene, som er et fagområde i politiet med stor turnover.
Forslag til vedtak:
PF skal arbeide for at Justisdepartementet nedsetter en hurtigarbeidende gruppe som ser på
muligheten for å utvide foreleggsmyndigheten for polititjenestepersoner i mindre straffbare
forhold.
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Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:
PF skal arbeide for at Justisdepartementet nedsetter en hurtigarbeidende gruppe som ser på
muligheten for å utvide foreleggsmyndigheten for polititjenestepersoner i mindre straffbare
forhold.
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