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Sammendrag

Flere klager på politiet i 2017
Politidistriktene og særorganene mottok 901 klager i 
2017. Dette er en økning på 14 % fra 2016. Videre 
saksbehandlet politidistriktene og særorganene 876 
klager i 2017, inkludert 67 saker som ble overført til 
andre instanser for realitetsavgjørelse. 

Store mørketall
Selv om antallet klager har økt i 2017 er tallet fortsatt 
svært lavt sett i forhold til antallet oppdrag og publi
kumsmøter politiet har per år. Ikke alle som har en 
negativ opplevelse sender inn en skriftlig klage. Det er 
derfor sannsynlig at det er store mørketall. At publikum 
klager er viktig for politiet. Publikumsklagene brukes til  
å forebygge uønskede hendelser, redusere konflikter 
mellom politi og publikum og forbedre polititjenestens 
kvalitet. Sett fra politiets synsvinkel er derfor en økning 
i antallet klager positivt. Politidistriktene og sær
organene må derfor kontinuerlig benytte alle kanaler 
for å oppfordre misfornøyde brukere til å klage. 
Klageordningen må også gjøres godt kjent blant alle 
ansatte slik at disse kan oppfordre publikummere som 
har hatt en negativ opplevelse til å sende en klage. 

Færre klager på ansattes adferd
I all hovedsak fordeler publikumsklagene seg på 
kategoriene «Adferd» og «Saksbehandling/Service». 
Andelen klager på involvert tjenestepersonells adferd 
fortsetter å gå ned, og ligger nå på 40 % (50 % i 
2016). Samtidig ser vi at andelen klager på saksbe
handling/service fortsetter å øke, og nå ligger på  
42 %. 7 % av de som klager mener seg utsatt for makt
misbruk fra politiets side. 1 % klager på brudd på 
taushetsplikt, 1 % klager på at politiet ikke har oppgitt 
ID, og 10 % av klagene faller inn under kategorien 
«Andre årsaker».

En sammenligning mellom politidistriktene og sær
organene, der man ser på antall mottatte klager per 
100 årsverk, viser stor variasjon fra år til år. I mange 
politidistrikter er antall mottatte klager så lavt at selv 
en liten endring gir store utslag; endringer fra år til år 

kan derfor like gjerne være utslag av tilfeldigheter som 
et resultat av arbeidet som er utført i politidistriktet. 

Finner kritikkverdige forhold i rundt en av ti klagesaker
Andelen klager som avgjøres som «Ikke grunnlag for 
kritikk» har gått svakt ned i 2017 fra 53 % til 51 % av 
alle klagene som ble behandlet. Samtidig gikk andelen 
klager som avgjøres med «Grunnlag for kritikk» ned  
fra 11 % til 9 %, mens andelen klager avgjort som 
«Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk» gikk opp fra 
20 % til 23 %. I 3 % av klagene klarer ikke politiet å 
avklare hendelsesforløpet. 7 % av klagene avvises og  
8 % overføres til annen instans for realitetsbehandling. 
Når det gjelder spesifikt klager på involvert personells 
adferd anser politimester at involvert personell ikke har 
opptrådt klanderverdig i 56 % av klagene (saken 
avgjøres som «Ikke grunnlag for kritikk»). 28 % av disse 
klagene avgjøres som kritikkverdig eller uheldig. 

82 saker avgjort med grunnlag for kritikk
De fleste klagene avgjort med grunnlag for kritikk  
(40 klager) var klager på politiets saksbehandling eller 
service. Dette er først og fremst klager på at involvert 
personell har brutt en etablert rutine, lang saksbehand
lingstid eller saksbehandlingsfeil. En annen stor 
kategori med 31 klager er klager på involvert personells 
adferd. Dette dreier seg i første rekke om hendelser der 
klager påstår at involvert personell har opptrådt 
aggressivt, bryskt, uhøflig, nedlatende eller lignende. 

Fortsatt få klager på diskriminerende behandling
I 2017 har vi hatt en nedgang i antall klager relatert til 
diskriminering. 30 av 871 behandlede klagesaker er 
relatert til dette. 22 av disse er knyttet til etnisk 
diskriminering og åtte til annen diskriminering. De 22 
klagene relatert til etnisk diskriminering fordeler seg 
på fire årsakskategorier; adferd (12 klager), maktmis
bruk (fem klager), saksbehandling/service (fire klager) 
og andre årsaker (en klage). De åtte sakene relatert til 
annen diskriminering er fem klager knyttet til adferd,  
to saker knyttet til saksbehandling/service, og en sak 
knyttet til andre årsaker. Tre av klagene relatert til 
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etnisk diskriminering i 2017 ble avgjort med «Grunn
lag for kritikk», og to klager ble avgjort som «Uheldig, 
men ikke grunnlag for kritikk». Videre ble en klage 
relatert til annen diskriminering avgjort som «Grunn
lag for kritikk», mens to slike klager ble avgjort som 
«Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk». Det er viktig 
å notere at dette ikke nødvendigvis betyr at politi
mester mener det har foregått diskriminering. Det kan 
være at saks behandlingen/adferden i seg selv var 
uheldig eller kritikkverdig, men at det ikke nødvendig
vis finnes et diskriminerende element. I 13 av de 30 
behandlede sakene relatert til diskriminering hadde 
involvert personell ikke opptrådt kritikkverdig, men 
derimot hatt hjemmel for sine handlinger, og løst 
oppgaven tilfredsstillende. 

En analyse av 83 klager relatert til diskriminering fra 
perioden 01.01.2013–31.12.2017 (72 klager relatert til 
etnisk diskriminering og 11 klager relatert til annen 
diskriminering) viser at det i første rekke er to situa
sjoner som typisk kan utløse en publikumsklage relatert 
til etnisk diskriminering, nemlig negativ ransaking/
visitasjon og IDkontroll. Nesten 80 % av klager relatert 
til etnisk diskriminering (55 av 72) er klager på ansatte 
i patruljetjenesten, og disse to hendelsene/situasjonene 
(negativ ransaking/visitasjon og IDkontroll) står for 
nesten halvparten av disse 55 klagene. Resten av 
klagene på ansatte i patruljetjenesten går stort sett på 
klager på de ansattes oppførsel, adferd eller opptreden i 
tjenesten ved for eksempel trafikkontroller, pågripelser 
eller bortvisninger. 20 % av klagene på etnisk diskrimi
nering i vårt utvalg er relatert til ansatte innen utlen
dingsforvaltningen. Dette er klager på ansatte som 
klager oppfatter som lite velvillige til å hjelpe, at de yter 
dårlig service, eller opptrer uhøflig eller respektløst 
overfor klager. 

Ser vi på de 11 klagene relatert til annen diskriminering 
er seks av disse klager fra en gruppe som vi grovt kan 
kalle «Rusmisbrukere» eller «Kjenninger av politiet». 
Dette er klager fra mennesker som føler at politiet ser 
ned på dem og behandler dem respektløst fordi de er 

rusmisbrukere. Hendelsene det refereres til i disse 
sakene er ofte negative ransakinger. Selv om antallet 
saker er lavt, 6 saker over 5 år, synliggjør dette viktig
heten av å opptre med respekt overfor alle mennesker.

Stor forbedring i gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 
mange politidistrikt
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagene varierer 
fortsatt betydelig fra 18 dager (Oslo politidistrikt) til  
75 dager (Politiets utlendingsenhet). Mange politi
distrikt har imidlertid opplevd en meget stor forbedring 
i gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2017. Møre og 
Romsdal politidistrikt, Øst politidistrikt og Oslo politi
distrikt har alle forbedret gjennomsnittlig saksbehand
lingstid med over 40 % (hhv. 44 %, 43 % og 42 %).  
Det er særlig enkeltsaker som tar veldig lang tid å 
saks behandle som drar opp gjennomsnittlig saks
behandlingstid i 2017. 

Politidirektoratets klagebehandling
Politidirektoratet (POD) mottok 141 klager i 2017.  
67 av disse ble oversendt til rette instans for videre 
behandling, 31 klager ble avvist og 43 klager var klager 
allerede avgjort i politidistrikter/særorgan, og som var 
oversendt POD til ny vurdering. Politidirektoratet 
opprettholdt politimester/sjef særorgans vurdering i 
alle klager unntatt fire. Politidirektoratet mener at 
saksbehandlingen i tre saker avgjort av politidistriktet 
som «Ikke grunnlag for kritikk» er uheldig. Politidirek
toratet mener det er grunnlag for å kritisere politiet i en 
sak som i gjeldende politidistrikt er avgjort med «Ikke 
grunnlag for kritikk». 
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1 Innledning

I denne rapporten gir Politidirektoratet en samlet oversikt 
over politiets mottak og behandling av klager i perioden  
1. januar–31. desember 2017.1 

Denne årsrapporten baserer seg kun på publikumsklager. 
Anmeldelser av straffbare forhold er ikke inkludert. I 
henhold til straffeprosessloven § 67 og påtaleinstruksen 
kap. 34 er det Spesialenheten for politisaker som skal 
etterforske saker hvor det er mistanke om at tjeneste
personer i politiet eller påtalemyndigheten har begått 

straffbare handlinger i tjenesten. Klageordningen som ble 
innført med Justisdepartementets instruks fra 2006 og sist 
oppdatert i 2016 (JD 2016) er ment å skulle fange opp de 
sakene hvor det ikke er begått straffbare handlinger, men 
hvor publikum mener det er begått kritikkverdige forhold i 
utførelsen av tjenesten.

I tillegg inkluderer denne rapporten en egen analyse  
av klager på diskriminering behandlet i perioden 
01.01.2013–31.12.2017. 

1 I tallene for behandlede saker kan det ligge saker som er kommet inn før 1. 
januar 2017, men som ikke var ferdig behandlet per 31. desember 2016. På 
samme måte kan det være saker som er kommet inn i løpet av 2017 som 
først vil bli avgjort i 2018.
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2 Statistikk over registrerte og behandlede 
klagesaker i politidistrikter/særorganer

2.1 Mottatte klager
Politidistriktene og særorganene mottok 901 klager i 
2017, dette er en økning på 14 % fra 2016. Figur 1 viser 
antall mottatte klager siste seks år (fra 2012). Selv om 
antallet klager politiet mottar årlig øker litt år for år er 
tallet fortsatt svært lavt sett i forhold til antallet oppdrag 
og publikums møter politiet har per år. Ikke alle som har 
en negativ opplevelse sender inn en skriftlig klage. Det er 
derfor sannsynlig at det er store mørketall. På den andre 
siden er det slik at noen av de klagene som faktisk 
kommer inn, er over forhold som politiet ikke kan lastes 
for. Men alt i alt ser vi at klagesakene gir politiet informa
sjon som er viktig for å ivareta en god relasjon til publi
kum. Det, samt at de kan gi viktige innspill til god faglig 
utvikling, er hovedårsak til at det legges ned mye arbeid i 
behandlingen av disse klagene i politidistriktene/sær
organene. 

Vi har ikke data som kan si noe om hvorfor antallet klager 
har økt mer fra 2016 til 2017 i forhold til tidligere år, 
men det er viktig for politiet å få inn flest mulig klager. 
Publikumsklager utgjør et viktig materiale for politiet som 

brukes for å forebygge uønskede hendelser, redusere 
konflikter mellom politi og publikum samt forbedre 
polititjenestens kvalitet. Sett fra politiets synsvinkel er 
derfor en økning i antallet klager positivt. Jo flere som 
sender inn en skriftlig klage når de er misfornøyd med 
politiets tjenester, jo flere anledninger får politiet til å 
forklare hva som skjedde og til å beklage der det er 
aktuelt. Dette er viktig for tilliten mellom publikum og 
politiet. Politidistriktene og særorganene må derfor 
kontinuerlig benytte alle kanaler for å oppfordre misfor
nøyde brukere til å klage. Klageordningen må også gjøres 
godt kjent blant alle ansatte slik at disse kan oppfordre 
publikummere som har hatt en negativ opplevelse til å 
sende en klage.

Om vi ser på antall mottatte klager fordelt på politi
distrikt/særorgan i samme periode ser vi av tabell 1 at 
tallene varierer fra år til år. Antall mottatte klager i 
mange politidistrikter er så små at selv en liten endring 
gir store utslag; endringer fra år til år kan like gjerne 
være utslag av tilfeldigheter som et resultat av arbeidet 
som er utført i politidistriktet. Vi ser imidlertid at nesten 
alle politidistrikt har hatt en markant økning i antall 
klager i 2017. Unntaket er SørVest og Vest politidistrikt 
som har hatt en markant nedgang i antall klager, og 
Troms politidistrikt som har gått ned med 2 klager. Agder 
politidistrikt har hatt en meget stor økning målt i prosent, 
men om vi ser på tallene fra 2012–2017 ser vi at antallet 
klager svinger mye fra år til år. Politidistriktet er i 2017 
på samme nivå som i 2012, og har ikke hatt en reel 
økning i antall klager i perioden. For perioden sett under 
ett ser vi at Øst politidistrikt og Innlandet politidistrikt 
har hatt størst økning i antall klager (økning på hhv.  
138 % og 50 %). Målt i prosent har også Troms politi
distrikt økt betydelig fra 2012, men her er antallet klager 
så lavt at en økning på 11 klager gir meget stort utslag. 
Det er ikke overaskende å se at politidistrikt med større 
bysentra er de som opplever størst økning i antall klager. 
Fra tidligere undersøkelser (POD 2013a) vet vi at mange 
adferdsklager er relatert til bråk og andre episoder på 
byen i helgene. En annen trend vi kan se er at store 
politidistrikt (med mange innbyggere) mottar flest klager 
(for eksempel Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt og 
SørØst politidistrikt). Dette er politidistrikt med store 
bysentra, og de har i tillegg også flere henvendelser på Kilde: Politidirektoratet
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publikumsvakt, sentralbord, passkontor og lignende.
Tabell 2 viser mottatte klager per 100 årsverk i politi
distriktene. Vi har valgt å fordele klagene på alle ansatte 
(dvs. både politiansatte, jurister og sivilt ansatte) fordi 
klage ordningen omfatter klager innenfor alle tre yrkes
gruppene. Da mange politidistrikt foretar mange anset
telser mot slutten av året har vi benyttet et gjennom
snittstall for hele året (se Vedlegg 1).

Igjen ser vi at på grunn av små datamengder svinger 
tallene mye for alle politidistriktene og særorganene.  
Små endringer i antall klager eller ansatte får store utslag. 
Økningen i antall klager i Agder politidistrikt (opp 20 
klager) gir for eksempel en økning i antall klager per  
100 ansatte på nesten 150 %. SørVest politidistrikt og  
Vest politidistrikt hadde i 2017 en markant nedgang i 

antall klager. Antall klager per 100 ansatte går derfor 
markant ned.

Som tidligere nevnt mottar politidistrikt med store  
by sentra flest klager. Denne forskjellen mellom politi
distriktene jevnes noe ut når vi fordeler klagene per  
100 årsverk. 

2.2 Årsak til klagen
Figur 2 viser en oversikt over antall mottatte klager i 2017 
fordelt på de seks årsakskategoriene som instruksen for 
klagebehandling fremsetter.2

Tabell 1  Mottatte klager fordelt på politidistrikt/særorgan 2012–2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Endring i 
prosent 

2012–2017

Endring i 
prosent 

2016–2017

Agder 34 26 18 27 13 33 -3 % 154 %

Finnmark 35 34 28 36 26 32 -9 % 23 %

Innlandet 42 67 49 45 48 63 50 % 31 %

Møre og Romsdal 25 26 12 15 21 27 8 % 29 %

Nordland 41 48 51 47 34 46 12 % 35 %

Oslo 141 163 122 112 144 180 28 % 25 %

Sør-Vest 41 66 60 93 97 55 34 % -43 %

Sør-Øst 113 158 133 110 117 124 10 % 6 %

Troms 17 14 13 21 30 28 65 % -7 %

Trøndelag 49 60 53 63 55 69 41 % 25 %

Vest 53 47 45 63 71 47 -11 % -34 %

Øst 71 100 116 95 100 169 138 % 69 %

KRIPOS 0 1 0 0 0 0  -  -

Politiets utlendingsenhet (PU) 17 11 12 8 11 7 -59 % -36 %

Utrykningspolitiet (UP) 19 13 20 29 24 21 11 % -13 %

Økokrim 0 0 0 0 0 0  -  -

Sysselmannen på Svalbard 0 0 0 0 0 0  -  -

TOTALT antall mottatte klager 698 834 732 764 791 901 29 % 14 %

Kilde: Politidirektoratet

2 Se Vedlegg 2 for forklaring på disse seks årsakskategoriene. 
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Andelen klager innenfor hver kategori har holdt seg 
relativ stabil (se tabell 3). De to kategoriene som hele 
tiden har skilt seg ut med en stor andel av klagene (og 
som står for til sammen 82 % av mottatte klager i 2017) 
er «Adferd» og «Saksbehandling/service».

Antall klager på involvert tjenestepersonells adferd har 
gått ned med 9 % i 2017 (fra 392 til 358 klager), og 
andelen av totalt antall klager fortsetter å gå ned, fra 
53 % til 50 % fra 2015 til 2016, og ned til 40 % i 2017 
(tabell 3). Samtidig ser vi at andelen klager på saksbe
handling/service fortsetter å øke, og nå ligger på 42 %. 
Politiet mottok hele 100 flere klager på saksbehandling og 
service i 2017 enn i 2016. Klager i denne kategorien 
handler i første rekke om klager på systemer og ansatte 
ved passkontor, utlendingsseksjon og sentralbord. Det kan 
for eksempel dreie seg om klager på manglende eller 
feilaktig informasjon (i for eksempel utsendt brev eller på 
hjemmesider), feil på nettbaserte timebestillingssystemer, 
lang ventetid, eller klager på at involvert personell har 
utvist dårlig service eller ikke vært fleksible nok. En 
evaluering gjennomført i 2016 (POD 2016) viste at 1 av 4 
som klagde på politiets service klagde på lang ventetid på 
telefon (servicetelefon 02800 eller sentralbord), og/eller 
at de som svarer er uhøflige og lite imøtekommende. 

Tabell 2  Mottatte klager fordelt per 100 årsverk i politidistrikt

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Endring i 
prosent 

 2012–2017

Endring i 
prosent 

2016–2017

Agder 5,8 4,3 2,9 4,3 2,1 5,1 -12 % 147 %

Finnmark 11,9 10,7 8,2 10,2 6,9 8,8 -26 % 28 %

Innlandet 5,8 9,1 6,3 5,7 6,0 7,7 33 % 28 %

Møre og Romsdal 5,4 5,5 2,4 2,9 4,1 5,2 -4 % 27 %

Nordland 6,4 7,5 7,7 7,0 5,1 7,2 12 % 43 %

Oslo 5,0 5,8 4,3 3,8 4,8 5,9 17 % 22 %

Sør-Vest 4,3 6,5 5,8 8,6 8,8 4,8 10 % -46 %

Sør-Øst 7,9 10,6 8,8 7,1 7,5 7,9 0 % 5 %

Troms 5,6 4,6 4,2 6,7 9,1 7,0 24 % -23 %

Trøndelag 5,5 6,7 5,8 6,7 5,8 7,0 26 % 20 %

Vest 4,8 4,0 3,7 5,1 5,7 3,6 -25 % -37 %

Øst 4,9 6,5 7,2 5,7 5,9 9,8 102 % 65 %

Kilde: PolitidirektoratetAntall saker (Andel i % av total)
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Evalueringen viste videre at 1 av 10 klager i kategorien 
«Saksbehandling/service» er klager på politiets saksbe
handling, og da i første rekke på lang saksbehandlingstid. 
Dette gjelder saksbehandling i forbindelse med for eksem
pel utlendingsforvaltning, pass eller våpensøknader, eller 
klager over manglende fremdrift i etterforskning av 
straffesaker.

De to årsakskategoriene «Adferd» og «Saksbehandling/
service» er dominerende i alle politidistrikt/særorgan  (se 
tabell 4). Plasseringen av klager i årsakskategori er basert 
på skjønn. For eksempel kan en klage på uhøflig oppførsel 
hos en ansatt ved passkontoret kategoriseres både som 
dårlig service og uønsket opptreden/adferd. Det synes 
imidlertid klart at politidistriktene i stadig større grad 
mottar klager innen området saksbehandling/service.

Tabell 3  Mottatte klager 2012–2017 fordelt på årsakskategori

Mottatte klager Adferd Maktmisbruk
Brudd på 

taushetsplikt
Manglende oppgivelse 

av ID
Saksbehandling/ 

Service
Annet Total

2012  -  -  -  -  -  - 698

2013 364 49 17 14 353 45 842

2014 375 57 16 7 250 23 728

2015 404 51 15 12 257 25 764

2016 392 70 11 3 275 39 791

2017 358 65 9 5 375 89 901

Andel av totalt antall 
mottatte klager 

Adferd Maktmisbruk
Brudd på 

taushetsplikt
Manglende oppgivelse 

av ID
Saksbehandling/ 

Service
Annet Total

2012  -  -  -  -  -  -  -

2013 43 % 6 % 2 % 2 % 42 % 5 % 100 %

2014 52 % 8 % 2 % 1 % 34 % 3 % 100 %

2015 53 % 7 % 2 % 2 % 34 % 3 % 100 %

2016 50 % 9 % 1 % 0 % 35 % 5 % 100 %

2017 40 % 7 % 1 % 1 % 42 % 10 % 100 %

Kilde: Politidirektoratet og Politidirektoratets Nasjonale rapportering av klager på politiet 2012–2016.  
Rapporten for 2012 oppgir ikke mottatte klager fordelt på årsakskategori.      
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Tabell 4  Antall mottatte klager i 2017 fordelt på politidistrikt/særorgan og årsakskategori

Politidistrikt/ særorgan
Ant. mottatte 

klager
Andel av mottatte 

klager totalt
Adferd Maktmisbruk

Brudd på 
taushetsplikt

Manglende 
oppgivelse av ID

Saksbehand-
ling/ service

Annet

Agder 33 4 % 18 0 1 0 5 9

Finnmark 32 4 % 10 1 1 0 17 3

Innlandet 63 7 % 29 3 3 0 27 1

Møre og Romsdal 27 3 % 6 1 0 0 11 9

Nordland 46 5 % 14 2 0 0 30 0

Oslo 180 20 % 84 12 1 2 73 8

Sør-Vest 55 6 % 18 3 0 0 30 4

Sør-Øst 124 14 % 46 11 2 0 45 20

Troms 28 3 % 15 1 1 0 10 1

Trøndelag 69 8 % 22 8 0 0 36 3

Vest 47 5 % 15 10 0 2 12 8

Øst 169 19 % 59 8 0 1 78 23

KRIPOS 0 0 % 0 0 0 0 0 0

Politiets Utlendingsenhet (PU) 7 1 % 5 1 0 0 1 0

Utrykningspolitiet 21 2 % 17 4 0 0 0 0

Økokrim 0 0 % 0 0 0 0 0 0

Sysselmannen på Svalbard 0 0 % 0 0 0 0 0 0

TOTALT antall mottatte klager 2017 901 100 % 358 65 9 5 375 89

Kilde: Politidirektoratet
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2.3 Behandlede klager
Politidistriktene og særorganene behandlet totalt 876 
klager i 2017. Det betyr at 27 klagesaker (eller 3 % av 
sakene) blir overført til behandling i 2018, mot 7 % i 2016. 
Dette kan være fordi det i 2017 tilfeldigvis kom inn færre 
saker like før årsskiftet, men det er også klart at mange 
politidistrikter har hatt stor forbedring i gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for klagesaker i 2017 (se kapittel 2.4 
«Gjennomsnittlig saksbehandlingstid»). 

2.4 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
Instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige 
forhold utført i tjeneste i politi og lensmannsetaten (JD 
2016) slår fast at saken som hovedregel skal være ferdig 
behandlet innen en måned etter at politiet mottok den. 
Alle politidistrikt og særorganer som har mottatt klager har 
i 2017 hatt klagesaker som har tatt lengre tid å behandle 
enn 30 dager. Tabell 6 viser gjennomsnittlig saksbehand
lingstid som fortsatt varierer mye mellom politidistriktene/
særorganene. 

I 2016 rapporterte politidistriktene at lang gjennom  
snittlig saksbehandlingstid i all hovedsak var knyttet  
til tre faktorer:

1. Omorganiseringen av politidistriktene har tatt mye tid 
og fokus på ledernivå

2. Noe uklare ansvarsforhold i perioden for implemen
tering av ny struktur for politidistrikt

3. Enkeltsaker som tar veldig lang tid og dermed trekker 
opp gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Etter som reformprosessen har gått sin gang i politidistrik
tene har flere politidistrikt i løpet av 2017 fått på plass 
klare rutiner for ansvarsforholdet for klagebehandlingen i 
politidistriktet. Flere politidistrikt har nå utpekt en ansvar
lig saksbehandler for alle mottatte klager. Dette underletter 
selvfølgelig saksbehandlingen. Vi ser for eksempel at Møre 
og Romsdal har nesten halvert sin gjennomsnittlige 
saksbehandlingstid fra 2016 til 2017. I 2017 hadde 
politidistriktet fire saker mottatt sent 2016/tidlig 2017 som 
har bidratt mye til å dra opp gjennomsnittlig saksbehand

Tabell 5  Behandlede klager fordelt på årsakskategori 

Behandlede klager 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Adferd 286 364 381 398 371 342

Maktmisbruk 38 41 59 46 68 67

Brudd på taushetsplikt 12 16 14 16 10 10

Manglende oppgivelse av ID 9 16 27 5 3 5

Saksbehandling/Service 260 326 236 242 254 366

Annet 38 43 19 25 34 86

Totalt ant. behandlede klager 643 806 736 732 740 876

Andel av totalt antall avgjørelser 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Adferd 44 % 45 % 52 % 54 % 50 % 39 %

Maktmisbruk 6 % 5 % 8 % 6 % 9 % 8 %

Brudd på taushetsplikt 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 %

Manglende oppgivelse av ID 1 % 2 % 4 % 1 % 1 % 1 %

Saksbehandling/Service 40 % 40 % 32 % 33 % 34 % 42 %

Annet 6 % 5 % 3 % 3 % 5 % 10 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Kilde: Politidirektoratet



13/STATISTIKK OVER REGISTRERTE OG BEHANDLEDE KLAGESAKER I POLITIDISTRIKTER/SÆRORGANER

lingstid. Politidistriktet oppgir kapasitetsproblemer som 
forklaring på hvorfor det tok så lang tid å behandle disse 
sakene. 

Agder politidistrikt har seks klagesaker i 2017 som bidrar 
mye til å dra opp gjennomsnittlig saksbehandlingstid. I tre 
av disse sakene har det tatt svært lang tid å få innhentet 
opplysninger til saksbehandlingen. Dette er en kjent 
problemstilling i behandlingen av klager på politiet. Det er 
ikke slik at alle klager kommer inn rett i etterkant av en 
hendelse og heller ikke slik at alle klager er velformulerte 
og detaljerte på hvem som har vært involvert og hvor 
hendelsen skjedde. Det kan derfor i noen tilfeller ta lang tid 
å finne ut hvem det er som har vært involvert, og når disse 
igjen ofte står på vaktlister og har uregelmessig arbeidstid 
kan det ta tid før saksbehandler på klagesakene har klart å 
skaffe seg oversikt over saken. Noen ganger involverer 
klagen og saksbehandlingen også andre etater/organisa
sjoner, som ytterligere forlenger saksbehandlingstiden. 

Det er viktig at de involverte får uttale seg om hendelsen. 
Dette ble blant annet poengtert av Finstadutvalget i deres 

evaluering i 2009 (NOU 2009:12). Det vil med andre ord 
være utfordrende å klare å overholde 30dagers fristen i 
alle klagesaker. I evalueringen av klagebehandlingen i 
2013 (POD 2013a) ble ledelsen i samtlige politidistrikt og 
særorgan intervjuet. Flertallet av de intervjuede var 
samstemte i at fristen ikke bør forlenges. Klager er «fersk
vare» og det er viktig å behandle klagen mens de invol
verte fortsatt husker episoden. Mange trakk også frem det 
å «gjøre de misfornøyde mindre misfornøyd» som et viktig 
mål for klagebehandlingen. Ifølge service management 
litteraturen kan dette oppnås ved at klager får rask 
tilbakemelding og ikke sitter igjen med en følelse av at 
klagen treneres, nedprioriteres eller ikke tas alvorlig (se for 
eksempel Grönroos 1990).

2.5 Utfall av klagesaksbehandling
Instruks for behandling av klagesaker (JD 2016) legger 
opp til 4 avgjørelseskategorier: «Grunnlag for kritikk», 
«Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk», «Ikke grunnlag 
for kritikk» og «Undersøkelsene har ikke lyktes i å avklare 
hendelsesforløpet». I tillegg blir noen av klagene avvist 

Tabell 6  Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klagesaker i 2016 og 2017. Målt i antall hele dager.

2016 2017
Endring i 
prosent

Oslo 31 18 -42 %

Øst 40 23 -43 %

Nordland 32 25 -23 %

Sør-Vest 39 25 -36 %

Vest 47 29 -38 %

Sør-Øst 34 29 -15 %

Finnmark 21 30 43 %

Trøndelag 46 37 -20 %

Utrykningspolitiet (UP) 30 39 30 %

Møre og Romsdal 102 57 -44 %

Troms 53 57 8 %

Innlandet 62 58 -7 %

Agder 41 61 49 %

Politiets utlendingsenhet (PU) 28 78 179 %

Totalt 43 40 -7 %
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fordi de faller utenfor klageordningen. Noen klager 
overføres også til annen instans som rette vedkommende 
for mottak og behandling av klagen. I saker som avgjøres 
med «Grunnlag for kritikk» har de involverte opptrådt 
kritikkverdig. I disse hendelsene er en instruks eller rutine 
brutt, tjenestepersonen har ikke opptrådt slik det forventes 
av en som er i politiets tjeneste, eller saksbehandlingen har 
vært kritikkverdig. I saker som avgjøres med «Uheldig, 
men ikke grunnlag for kritikk» finner ikke politimester 
tilstrekkelig grunnlag for å kritisere den/de involverte 
personlig. Dette kan gjelde saker der man erkjenner at 
saken ble uheldig for klager, men at det samtidig ikke var 
mulig å løse saken annerledes. I noen av sakene ser 
politimester også at hendelsen kunne ha vært håndtert 
mer smidig eller på en annen måte. Dette kan for eksem
pel gjelde saker hvor det ikke har vært rutiner på plass 
(tjenestepersonen har med andre ord ikke brutt noen 
instrukser eller rutiner, og har dermed ikke opptrådt 
kritikkverdig). I saker som avgjøres som «Ikke grunnlag for 
kritikk» har ikke den/de involverte opptrådt klanderverdig. 

De har hatt hjemmel for sine handlinger og har opptrådt i 
henhold til god politiskikk. Disse klagene er også viktige 
sett fra politiets perspektiv. I sitt svarbrev gir politimester 
klager en forklaring på hva som har skjedd. Her kan også 
informasjon om hva som har skjedd før og etter selve 
hendelsen inngå. Politiet får dermed en mulighet til å 
forklare hvorfor situasjonen ble løst på den valgte måten. 
Dette kan føre til større forståelse mellom klager og 
politiet, og gjenoppbygge tillit. Klager som overføres til 
annen instans er klager som overføres for eksempel til 
Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet, eller 
annet politidistrikt/særorgan for realitetsbehandling.

Tabell 7 viser bruken av avgjørelseskoder i perioden 
2012–2017. Vi ser at av de 876 sakene politidistriktene og 
særorganene behandlet i 2017 ble 753 realitetsbehandlet i 
det politidistriktet/særorganet som mottok klagen. 67 
saker (8 %) ble overført til annen instans for realitetsbe
handling og 56 saker (7 %) ble avvist. Litt over halvparten 
av sakene avgjøres som «Ikke grunnlag for kritikk» (51 %).

Tabell 7  Oversikt over bruk av avgjørelseskoder 2012–2017 

Avgjørelseskode 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grunnlag for kritikk 77 116 89 95 81 82

Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk 169 165 145 154 150 198

Ikke grunnlag for kritikk 319 407 391 370 393 448

Undersøkelsene har ikke lyktes i å avklare hendelsesforløpet* 25 13 25

Avvist 32 70 46 37 37 56

Overført annen instans 46 48 65 51 66 67

Totalt ant behandlede klager 643 806 736 732 740 876

Andel av totalt antall avgjørelser 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grunnlag for kritikk 12 % 14 % 12 % 13 % 11 % 9 %

Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk 26 % 20 % 20 % 21 % 20 % 23 %

Ikke grunnlag for kritikk 50 % 50 % 53 % 51 % 53 % 51 %

Undersøkelsene har ikke lyktes i å avklare hendelsesforløpet* 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 3 %

Avvist 5 % 9 % 6 % 5 % 5 % 6 %

Overført annen instans 7 % 6 % 9 % 7 % 9 % 8 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

* Avgjørelseskoden er gyldig fra og med 01.04.2015.    
    Kilde: Politidirektoratet
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Tabell 9  Avgjorte klager 2017 fordelt på klageårsak og avgjørelseskode

Grunnlag for 
kritikk

Uheldig, men 
ikke grunnlag for 

kritikk

Ikke grunnlag for 
kritikk

Undersøkelsene har 
ikke lyktes i å avklare 

hendelsesforløpet
Avvist Overført Totalt

Adferd 31 66 193 16 12 24 342

Maktmisbruk 2 7 49 0 4 5 67

Brudd på taushetsplikt 2 3 3 0 0 2 10

Manglende oppgivelse av ID 1 0 4 0 0 0 5

Saksbehandling/Service 40 111 169 6 18 22 366

Annet 6 11 30 3 22 14 86

TOTALT 82 198 448 25 56 67 876

Kilde: Politidirektoratet

Tabell 8  Behandlede klager fordelt på politidistrikt/særorgan og utfall

Politidistrikt/ særorgan
Grunnlag for 

kritikk

Uheldig, men 
ikke grunnlag for 

kritikk

Ikke grunnlag for 
kritikk

Undersøkelsene har 
ikke lyktes i å avklare 

hendelsesforløpet
Avvist Overført Totalt

Agder 4 12 10 0 4 3 33

Finnmark 4 4 19 0 3 3 33

Innlandet 4 13 30 0 2 3 52

Møre og Romsdal 4 4 10 0 0 6 24

Nordland 4 18 23 0 0 1 46

Oslo 22 61 83 13 2 8 189

Sør-Vest 4 9 33 0 8 3 57

Sør-Øst 8 15 56 6 8 12 105

Troms 3 5 15 2 1 0 26

Trøndelag 6 14 36 1 3 4 64

Vest 5 3 25 2 8 5 48

Øst 14 37 83 1 17 15 167

0

KRIPOS 0 0 0 0 0 0 0

Politiets utlendingsenhet (PU) 1 0 9 0 0 1 11

Utrykningspolitiet 0 2 16 0 0 3 21

Økokrim 0 0 0 0 0 0 0

0

Sysselmannen på Svalbard 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT antall behandlede klager 2017 83 197 448 25 56 67 876

Andel av totalt antall behandlede klager 9 % 22 % 51 % 3 % 6 % 8 % 100 %

Kilde: Politidirektoratet
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Politiet har i 2017 opptrådt kritikkverdig i 9 % av hendel
sene, og 23 % av sakene ble avgjort som «Uheldig, men 
ikke grunnlag for kritikk». Sammenlignet med 2016 ser vi 
en svak nedgang i bruk av avgjørelseskoden «Grunnlag for 
kritikk» (ned 2 prosentpoeng) kombinert med en svak 
økning i bruken av avgjørelseskoden «Uheldig, men ikke 
grunnlag for kritikk» (opp 3 prosentpoeng). 

Tabell 8 viser behandlede klager i 2017 fordelt på politi
distrikt og særorgan.

Om vi fordeler de behandlede klagene på årsak til klagen 
og avgjørelseskode, ser vi av tabell 9 at 56 % av klagene 
levert inn på tjenestepersoners adferd avgjøres som «Ikke 
grunnlag for kritikk» (193 av 342 klager). Avgjørelsen 

«Ikke grunnlag for kritikk» innebærer at de involverte 
tjenestepersoner i disse sakene ikke har opptrådt klander
verdig. De har hatt hjemmel for sine handlinger og har 
opptrådt i henhold til god politiskikk. I 9 % av sakene 
gjeldende adferd har involvert personell opptrådt kritikk
verdig. For begge disse avgjørelseskategoriene ser vi en 
nedgang på 1 prosentpoeng fra 2016. I 19 % av klagene 
har adferden vært uheldig. Når det gjelder kategorien 
saksbehandling og service er andelen saker hvor det er 
opptrådt kritikkverdig noe høyere (11 %). Dette er en 
nedgang på 2 prosentpoeng fra 2016. 30 % av sakene 
avgjøres som uheldige, mot 27 % i 2016.

2.6 Analyse av klager avgjort som  
«Grunnlag for kritikk»

82 klager ble i 2017 avgjort med avgjørelseskoden «Grunn
lag for kritikk». Vi har foretatt en analyse av innholdet i 60 
av disse.3 Tabell 10 viser disse 60 klagene fordelt på 
årsakskategori og tema for klagen.

Adferd
En gjennomgang av de 34 adferdsklagene viser at fire saker 
handler om at en tjenesteperson har vist manglende eller 
liten rolleforståelse i tjenesten, eller at tjenestepersonen 
har blandet sin politirolle feilaktig inn i sin rolle som 
privatperson. Rammene for en tjenestepersons ansvar, 
oppgaver, fullmakter osv. følger av en rekke lover og 
forskrifter. Normalt har etatens ansatte høy bevissthet om 
hvilke oppgaver som hører til yrkesrollen, og hvilke som 
faller utenfor. Noen ganger trår imidlertid politiansatte feil. 
Som for eksempel i klagen fra et reklame/mediebyrå som 
promoterer forbrukslån for norske finansaktører, blant 
annet i sosiale medier. En namsfullmektig la inn en meget 
krass kritikk av tilbyderen i kommentarfeltet til annonsen, 
og sier blant annet at «de pusher penger verre enn de som 
pusher dop» og undertegnet sin kommentar med «Hilsen 
Namsfullmektigen». Politidistriktet skriver i sitt svarbrev til 

Tabell 10  Saker avgjort som grunnlag for kritikk 2017 fordelt 
på årsak til klage

Årsak til klage Antall

1. Adferd 34

Opptreden/oppførsel 15

Brudd på rutiner 11

Rolleforståelse 4

Feilvurdering/misforståelse 2

Personell har gått ut over politiets ansvarsområde/opptrådt uten 
lovhjemmel

1

Saksbehandlingsfeil 1

2. Maktmisbruk 1

Opptreden/oppførsel 1

3. Brudd på taushetsplikt 1

Saksbehandlingsfeil 1

4. Manglende oppgivelse av ID 0

5. Saksbehandling/service 23

Brudd på/mangel på rutiner 10

Dårlig service 5

Saksbehandlingstid 5

Prioritering av ressurser 1

Opptreden/oppførsel 1

Saksbehandlingsfeil 1

6. Annet 1

Feilvurdering/misforståelse 1

3 Politidistriktene/særorganene har noe ulike rutiner på innsendelse av  
kopi av klagesaker avgjort med «Grunnlag for kritikk». Noen politidistrikt/
særorgan sender inn alle sakene samlet etter en gjennomgang av sakene  
i ledergruppen året etter klagen er behandlet. Dvs. klager avgjort med 
grunnlag for kritikk i 2017 sendes først inn etter dette møtet er avholdt  
i 2018. På tidspunktet for analysen av innholdet i klager avgjort med 
«Grunnlag for kritikk» hadde Politidirektoratet derfor kun mottatt 60  
av 82 saker.
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klager at «vi skal ikke mene slikt om lovlig virksomhet, og 
kommentere dette som namsfullmektig». 

15 av 34 klager er klager hvor involvert tjenestepersonell 
har opptrådt bryskt, aggressivt, respektløst, nedlatende, 
uhøflig, unødig dramatisk eller lignende. Etiske normer for 
god politiskikk eller opptreden er i hovedsak nedfelt i 
politiloven § 6 og politiinstruksen § 52. Normene er 
allmenngyldige og ikke avhengige av konkret hjemmels
grunnlag eller hvilket saksområde det opereres på. «Kjøre
reglene» for adferd er med andre ord ganske konkrete og 
utfyllende. Det er også vanskelig å tenke seg tilfeller der 
det skulle være nødvendig å ty til uhøflighet for å få et 
oppdrag utført. På den andre siden skal (og må) en 
polititjenesteperson ofte opptre bestemt og med nødvendig 
autoritet og myndighet for å utføre oppdrag. Det er likevel 
viktig å være seg bevisst både hvordan et budskap blir 
formidlet, og hvordan det kan tenkes å bli oppfattet. 

Maktmisbruk
En av grunnlag for kritikk klagene er klage på maktmis
bruk fra politiets side. Dette er en klage fra en kvinnelig 
deltaker i et stort turløp som klager på at en tjenesteperson 
tok «nakkegrep» på henne da hun forserte et sperrebånd. 
Kvinnen uttaler at hun helt klart forserte et sperrebånd 
«uten tillatelse», men mener at responsen fra tjeneste
personen var svært overdreven. Det er politimesteren i 
politi distriktet enig i. 

Saksbehandling/Service
23 av de 60 klagene vi har analysert er klager på politiets 
saksbehandling eller service. Hovedtyngden av disse 
sakene (10 klager) omhandler tilfeller der en eller flere av 
politiets ansatte har brutt etablerte rutiner i sin tjeneste
utførelse. I et tilfelle for eksempel skrev ikke politiet 

beslagsrapport etter en ransaking. Andre eksempler er 
saker hvor politiet ikke har oppfylt sin varslingsplikt eller 
tilfeller der de har nektet å motta en anmeldelse. 

2.7 Diskriminering
Noe av begrunnelsen for innføring av en sentral klageord
ning knyttet seg til anklager vedrørende usaklig forskjells
behandling i politiet, da særlig etnisk diskriminering. 
Diskriminering er ikke en handling på linje med for 
eksempel maktmisbruk, men derimot en motivasjon for en 
handling. I behandlingen av klagen registreres med andre 
ord både årsaken til klagen (dvs. «Adferd», «Maktmisbruk», 
etc.) og om klagen er en klage over diskriminering. 
Diskriminering kategoriseres enten som etnisk diskrimine
ring (dvs. diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamming og hudfarge, jf. lov av 3. juni 
2005 nr. 33 om diskriminering §4) eller annen diskrimine
ring (dvs. diskriminering knyttet til kjønn, seksuell oriente
ring, alder, funksjonshemming, arbeidsforhold med videre, 
eller språk, religion og livssyn, jf. lov av 3. juni 2005 nr. 33 
om diskriminering §4). 

Vi ser av tabell 11 at 30 klagere i 2017 har relatert sin 
klage til en eller annen form for diskriminering. Dette 
utgjør rundt 3 % av de mottatte klagene (30 av 901 
mottatte klager), og er en nedgang i forhold til 2016.  
I henhold til utarbeidede rutiner for behandling av klage
sakene skal en klage anses for å være en klage over 
diskriminering dersom dette er eksplisitt anført i klagen.  
Vi har grunn til å tro at dette tolkes til å bety at dersom 
klageren formulerer seg slik at det er nærliggende å anta  
at vedkommende mener det er grunn til å tro at det dreier 
seg om diskriminering fra politiets side skal saken kodes  
på diskriminering. 

Tabell 11  Antall mottatte klagesaker 2012–2017 relatert til diskriminering

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Etnisk diskriminering 15 18 16 20 33 21

Annen diskriminering 2 2 5 1 5 9

TOTALT 17 20 21 21 38 30

Kilde: Politidirektoratet
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30 av 876 behandlede klagesaker er i 2017 relatert til 
diskriminering. 22 av disse er knyttet til etnisk diskrimine
ring og åtte til annen diskriminering. Tabell 12 viser disse 
30 sakene fordelt på politidistrikt/særorgan og årsak til 
klagen. 

Vi ser at diskrimineringssakene i første rekke er knyttet til 
adferdskategorien. Klager mener med andre ord at invol
vert personell har opptrådt uakseptabelt fordi klager har  
en annen etnisitet eller er knyttet til et annet grunnlag for 
diskriminering (for eksempel seksuell orientering). 

Som tabell 13 viser ble tre av klagene relatert til etnisk 
diskriminering i 2017 avgjort med «Grunnlag for kritikk», 
og to klager ble avgjort som «Uheldig, men ikke grunnlag 
for kritikk». Videre ble en klage relatert til annen diskrimi
nering avgjort som «Grunnlag for kritikk», mens to slike 
klager ble avgjort som «Uheldig, men ikke grunnlag for 
kritikk». Det er viktig å notere at dette ikke nødvendigvis 
betyr at politimester mener det kan ha foregått diskrimi
nering. Det kan være at saksbehandlingen/adferden i seg 
selv var kritikkverdig eller uheldig, men at det ikke finnes 
et diskriminerende element, eller at politimester finner 
saksbehandlingsfeil i saken. I 13 av de 30 behandlede 
sakene relatert til diskriminering hadde involvert personell 
ikke opptrådt kritikkverdig, men derimot hatt hjemmel for 
sine handlinger, og løst oppgaven godt i forhold til de 
rammebetingelser som forelå. 

2.8 Analyse av klager relatert til  
diskriminering 2013–2017

Kapittel 2.7 viser at politiet mottar relativt få klager knyttet 
til diskriminering. Politidirektoratet ønsket å undersøke 
hvilke situasjoner som typisk utløser en diskriminerings
klage. Politidistrikt og særorgan ble bedt om å sende inn 
klager relatert til diskriminering mottatt i perioden 
01.01.2013–31.12.2017. Politidirektoratet mottok til 
sammen 89 saker innen tidsfristen som var satt, og det er 
disse klagene som danner grunnlaget for analysen. Fire av 
disse involverte ikke politiet, men var klager på for eksem
pel tollvesenet eller andre instanser/organisasjoner. De er 
derfor tatt ut av analysen. To saker var mer å regne som 
generelle mishagsytringer mot politiet, og det var vanskelig 
å trekke ut hva klager egentlig klaget over. Disse to sakene 

ble tatt ut av analysen. De resterende 83 klagene fordeler 
seg på de to diskrimineringstypene som vist i figur 3.

Analysen tar som utgangspunkt at det klager beskriver i  
sin klage er det klager har opplevd. Vi har derfor vurdert 
klagene ut fra dette ståstedet, og har ikke lagt fokus på 
politiets behandling av klagene, ei heller politiets versjon 
av hendelsene. Vårt formål med analysen var å se på om 
det finnes situasjoner som typisk kan resultere i en klage 
relatert til diskriminering.

Saker relatert til etnisk diskriminering
Klager relatert til annen diskriminering innbefatter diskri
minering knyttet til kjønn, seksuell orientering, alder, 
funksjonshemming, arbeidsforhold med videre, eller språk, 
religion og livssyn. Basert på tidligere evaluering av klager 
på politiet (POD 2016a) forventet evalueringsgruppen å 
finne flest saker knyttet til diskriminering av ulike funk
sjonshemminger i denne kategorien. For eksempel man
glende tilrettelegging for hørselshemmede, synshemmede 
eller rullestolbrukere. Når vi nå har utvidet datagrunnlaget 
og ser på innholdet i disse klagene over flere år ser vi at 
flertallet av klagene (6 av de 11 klagene) kommer fra en 

Kilde: Politidirektoratet
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gruppe som vi grovt kan kalle «Rusmisbrukere» eller 
«Kjenninger av politiet». Dette er klager fra mennesker som 
føler at politiet ser ned på dem og behandler dem respekt
løst fordi de er rusmisbrukere. Hendelsene det refereres til 
i disse sakene er ofte negative ransakinger. Selv om 
antallet saker er meget lavt, 6 saker over 5 år, synliggjør 
dette viktigheten av å opptre med respekt overfor alle 
mennesker.

To saker er relatert til diskriminering av funksjonshemme
de. I begge disse sakene var ikke publikumsområdet på en 
politistasjon tilrettelagt for rullestolbruker. I vårt utvalg 
som strekker seg over fem år finner vi bare en klage som er 
relatert til religiøs overbevisning. I denne klagen hevder en 
ortodoks prest at han ble diskriminert når han ble bedt om 
å ta av seg sin prestekjole før han skulle settes i arrest. En 
klage kan sies å være relatert til diskriminering på bak
grunn av politisk overbevisning. Tilskuere til en aksjon mot 
et radikalt miljø hevder de blir registrert og bortvist på 
grunnlag av at de ser ut som «Blitzere»4. Den siste klagen 
er relatert til diskriminering på bakgrunn av kjønn. En 
gruppe unge jenter skriver en klage etter at de har deltatt 

på et foredrag i regi av politiet om trafikksikkerhet. De 
mener foredragsholder kom med grovt seksualiserte vitser, 
og gav uttrykk for et urettferdig kvinnesyn. De hevder 
blant annet at det i foredraget ble gitt flere kommentarer 
som gav et inntrykk av at kvinner kjører dårligere enn 
menn. 

Saker relatert til etnisk diskriminering
Som nevnt kan 72 av klagene i vårt utvalg relateres til 
etnisk diskriminering. Et overveldende flertall av disse  
(55 klager) er knyttet til ansatte i patruljetjenesten  
(se neste avsnitt). 14 klager er relatert til ansatte innen 
utlendingsforvaltningen. Dette er klager på ansatte som 
klager oppfatter som lite velvillige til å hjelpe, eller at de 
yter dårlig service, eller opptrer uhøflig eller respektløst 
overfor klager. I mange slike saker ser politidistriktet at 
saken kunne vært håndtert bedre og beklager overfor 

Tabell 12  Behandlede diskrimineringssaker fordelt på politidistrikt og årsakskategori

Politidistrikt/særorgan
Ant. saker etnisk 

diskriminering
Adferd Maktmisbruk

Brudd på 
taushetsplikt

Manglende 
oppgivelse av ID

Saksbehandling/
service

Annet

Finnmark 1 1 0 0 0 0 0

Oslo 7 6 1 0 0 0 0

Sør-Vest 2 1 0 0 0 1 0

Sør-Øst 1 1 0 0 0 0 0

Vest 5 0 4 0 0 0 1

Øst 6 3 0 0 0 3 0

TOTALT ant. ETNISK diskriminering 22 12 5 0 0 4 1

Politidistrikt/særorgan
Ant. saker annen 

diskriminering
Adferd Maktmisbruk

Brudd på 
taushetsplikt

Manglende 
oppgivelse av ID

Saksbehandling/
service

Annet

Møre og Romsdal 3 1 0 0 0 2 0

Oslo 2 2 0 0 0 0 0

Vest 1 0 0 0 0 0 1

Øst 2 2 0 0 0 0 0

TOTALT ant. ANNEN diskriminering 8 5 0 0 0 2 1

Kilde: Politidirektoratet

4 Blitz eller Blitzmiljøet er en betegnelse på miljøet rundt det såkalte 
Blitzhuset i Oslo sentrum. Blitzmiljøet består stort sett av venstreradikale,  
i all hovedsak pønkere, anarkister, venstresosialister og kommunister. 
Uttrykket «Blitzer» har utviklet seg til å gjelde alle radikale med et pønkete 
utseende, som svarte klær, pønket frisyre, svarte boots og kjettinger/nagler.
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Tabell 13  Behandlede klager relatert til diskriminering 2017 fordelt på politidistrikt/særorgan og avgjørelse

Antall saker etnisk diskriminering - årsak ADFERD

Politidistrikt/
særorgan

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke 

grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag  

for kritikk
Undersøkelsene har ikke lyktes 

i å avklare hendelsesforløpet
Avvist Overført 

Finnmark 0 0 1 0 0 0

Oslo 0 2 2 2 0 0

Sør-Vest 0 0 1 0 0 0

Sør-Øst 0 0 1 0 0 0

Øst 2 0 0 0 0 1

Antall saker etnisk diskriminering - årsak MAKTMISBRUK

Politidistrikt/
særorgan

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke 

grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag  

for kritikk
Undersøkelsene har ikke lyktes 

i å avklare hendelsesforløpet
Avvist Overført 

Oslo 0 0 0 0 0 1

Vest 0 0 2 0 1 1

Antall saker etnisk diskriminering - årsak SAKSBEHANDLING/SERVICE

Politidistrikt/
særorgan

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke 

grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag  

for kritikk
Undersøkelsene har ikke lyktes 

i å avklare hendelsesforløpet
Avvist Overført 

Sør-Vest 1 0 0 0 0 0

Øst 0 0 3 0 0 0

Antall saker etnisk diskriminering - årsak ANNET

Politidistrikt/
særorgan

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke 

grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag  

for kritikk
Undersøkelsene har ikke lyktes 

i å avklare hendelsesforløpet
Avvist Overført 

Vest 0 0 0 0 1 0

Antall saker annen diskriminering - årsak ADFERD

Politidistrikt/
særorgan

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke 

grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag  

for kritikk
Undersøkelsene har ikke lyktes 

i å avklare hendelsesforløpet
Avvist Overført 

Møre og Romsdal 0 0 1 0 0 0

Oslo 1 0 1 0 0 0

Øst 0 1 1 0 0 0

Antall saker annen diskriminering - årsak SAKSBEHANDLING/SERVICE

Politidistrikt/
særorgan

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke 

grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag  

for kritikk
Undersøkelsene har ikke lyktes 

i å avklare hendelsesforløpet
Avvist Overført 

Møre og Romsdal 0 1 0 0 0 1

Antall saker annen diskriminering - årsak ANNET

Politidistrikt/
særorgan

Grunnlag for kritikk
Uheldig, men ikke 

grunnlag for kritikk
Ikke grunnlag  

for kritikk
Undersøkelsene har ikke lyktes 

i å avklare hendelsesforløpet
Avvist Overført 

Vest 0 0 0 0 0 1

Kilde: Politidirektoratet
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klager. Tre klager på etnisk diskriminering er knyttet til 
ansatte innen etterforskning/påtale. Dette dreier seg om 
hendelser der klager ikke føler at politiet tar anmeldte saker 
på alvor (gis ikke prioritering), men henlegger forholdet.

Saker tilknyttet ansatte i patruljetjenesten
55 av klagene på etnisk diskriminering er klager på ansatte 
i patruljetjenesten, inkludert to klager på ansatte ved 
operasjonssentral. Begge disse klagene handler om at 
innringer til operasjonssentralen føler han/hun ikke blir tatt 
på alvor, og at operasjonssentralen ikke reagerer på det 
innmeldte forholdet. Klagerne føler de blir overlatt til seg 
selv, og at de ikke får hjelp av politiet. De relaterer dette til 
at de ikke snakker flytende norsk og har utenlandske navn.

19 klager i denne analysen, eller 35 % av klagene tilknyttet 
ansatte i patruljetjenesten, er klager på såkalt «negativ 
ransaking»5 eller visitasjon etter politiloven, da særlig §7a 
Visitasjon for å avdekke våpen. Dette er med andre ord 
typiske hendelser hvor det kan oppstå en situasjon som 
resulterer i en klage. Klager får sjelden medhold i sin klage 
fordi polititjenestepersonene ofte agerer på bakgrunn av 
konkret mistanke. Politimester anser med andre ord at de 
involverte tjenestepersonene har skjellig grunn til å gjen
nomføre ransakingen/visitasjonen (ref. straffeprosessloven 
§ 195 første ledd, og politiloven §7a). Hvorvidt det blir 
funnet narkotika eller våpen eller ei er ikke relevant for om 
politiet har lovhjemmel til å utføre ransakelsen/visitasjonen.

Syv klager (13 %) handler om at personer med et etnisk 
utseende blir vilkårlig stoppet på gaten og bedt om å vise 
legitimasjon. Også slike klager blir sjelden «tatt til følge». 
Politiet forklarer slike hendelser med det arbeidet politiet  
er satt til å gjøre for å håndheve utlendingsloven § 21 
Alminnelig utlendingskontroll:

«I forbindelse med håndheving av bestemmelsene om 
utlendingers innreise og opphold i riket kan politiet stanse 
en person og kreve legitimasjon når det er grunn til å anta 
at vedkommende er utenlandsk statsborger, og tid, sted og 

situasjon gir grunn til slik kontroll. Ved slik kontroll må 
utlendingen vise legitimasjon og om nødvendig gi opplys-
ninger for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet i 
riket på det rene» (www.lovdata.no). 

Også i tidligere evalueringer av klagebehandlingen (POD 
2013a, POD 2016a) har vi sett klager av denne typen, og 
dette er situasjoner som typisk kan resultere i en klage. 
Fysisk kontroll er en viktig del av politiets håndhevelse av 
utlendingsloven § 21, men kontrollen skal selvfølgelig skje 
med høflighet og respekt. 

Som for klagesaker ikke relatert til diskriminering er klager 
på ansattes oppførsel eller adferd en relativt stor andel av 
klagene også for klager på etnisk diskriminering. 29 klager 
er klage på involvert personells adferd eller opptreden i 
tjenesten ved for eksempel trafikkontroller, pågripelser eller 
bortvisninger. Klagerne mener i disse sakene at de ansatte i 
patruljetjenesten har oppført seg uhøflig, bryskt eller 
trakasserende. 

Om vi sammenligner hendelsene fra de 72 klagene på 
etnisk diskriminering med funn fra evalueringen «Innholdet 
i klager på politiet» (POD 2016a) ser vi at hendelsene er 
veldig like. Klagene er med andre ord klager på hendelser 
som (om klagers fremstilling er korrekt) er uheldige eller 
kritikkverdige i seg selv. Vi tolker dette som om at klagere 
med annen etnisk opprinnelse vurderer det slik at årsaken 
til den negative oppførselen er rasistiske eller negative 
holdninger hos de ansatte. De mener de har opplevd den 
negative hendelsen med politiet fordi de har en annen 
etnisk opprinnelse. Vi har ikke data som kan bekrefte eller 
avvise en slik påstand. I en evaluering som denne blir det 
umulig å med sikkerhet fastslå om de ansattes handlinger 
har sin grunn i en intensjon om å bevisst eller ubevisst 
diskriminere, eller om årsaken til handlingen har en helt 
annen grunn som for eksempel misforståelser, manglende 
kompetanse eller at den ansatte lar seg påvirke av andre 
omstendigheter og opptrer uprofesjonelt. Av de 72 klagene 
er 10 klager avgjort som «Grunnlag for kritikk», men som 
tidligere nevnt betyr ikke dette at politimester i gjeldende 
politidistrikt mener det kan ha foregått diskriminering. Det 
kan være at saksbehandlingen/adferden i seg selv var 
kritikkverdig eller uheldig, eller at politimester finner 
saksbehandlingsfeil i saken.

5 Dvs. at politiet har stoppet en eller flere personer og foretatt en ransaking 
etter straffeprosessloven §195 første ledd uten å finne noe ulovlig 
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3 Politidirektoratets klagesaksbehandling

Politidirektoratet mottok 141 klager i 2017, se tabell 14.

Ifølge instruksen for behandling av klager på politiet kan 
politimesterens avgjørelse sendes Politidirektoratet for ny 
vurdering. Som tabellen viser behandlet Politidirektoratet 
43 slike saker i 2017. Instruksen sier videre at en klage skal 
sendes til politimester i det politidistriktet (eller sjef for det 
særorganet) hvor hendelsen fant sted. Mange sender 
imidlertid klagen direkte til Politidirektoratet som så 
videresender saken til rette instans. Politidirektoratet 
mottok og videresendte 63 slike klager i 2017. I tillegg 
avslo Politidirektoratet å behandle 26 klager da de ikke 
hører til under klageordningen. Dette dreier seg om klager 
på forhold som hører til under påtalemyndighetens 
saksområde, som klager på henleggelser og lignende. 

Politidirektoratet foretok ny vurdering av 43 klager i 2017. 
Tabell 15 viser hvordan disse klagene ble avgjort.

Politidirektoratet opprettholdt politimester/sjef særorgans 
vurdering i alle klager unntatt fire. Politidirektoratet mener 
at saksbehandlingen i tre saker avgjort av politidistriktet 
som «Ikke grunnlag for kritikk» er uheldig. En mann ble 
stoppet av en patrulje da han var på vei hjemover etter 
småviltjakt. Han oppfattet det som om «patruljen fant alt i 
orden». Senere mottok han imidlertid en skriftlig advarsel 
fra politiet der det fremgikk at måten klager gikk med 
våpenet var et klart brudd på våpenloven, da han ikke 
hadde dekket til våpenet, og gikk på en offentlig plass. 
Politidistriktet skriver videre «Politiet finner likevel ikke, på 
det nåværende tidspunkt, å trekke tilbake våpentillatelsen 
din, men dette vil revurderes hvis du gjør deg skyldig i nye 
straffbare forhold eller på nytt havner i politiets søkelys». 
Mannen opplevde brevet som krenkende og truende. Han 
reagerer særlig på uttrykkene «nye straffbare forhold» og 
«på nytt havner i politiets søkelys». Han mener dette 
stempler ham som en forbryter. Politidirektoratet er enig 
med visepolitimesteren i det aktuelle politidistriktet i at det 
ikke er grunnlag for kritikk mot saksbehandler, idet 
vedkommende fulgte den praksis som politidistriktet hadde 
i den type saker. Politidirektoratet uttrykker imidlertid 
forståelse for at klager reagerer på politiets håndtering av 
saken. Politidirektoratet anfører at politidistriktet kunne ha 
vært tydeligere i sin tilbakemelding til klager.

I et tilfelle ble det klaget på politiets opptreden da politiet 
snakket med sønnen til klager på 8 år etter flere påsatte 
branner. Av sakens dokumenter fremgår at klager og de 
involverte polititjenestemennene har forskjellig bekrivelse 
av samtalen og politiets opptreden i den forbindelse. 
Politimesteren finner ikke at det er grunnlag for kritikk, 

Tabell 14  Antall saker mottatt til klagebehandling i POD i 2017

Antall

Sak videresendt til politidistrikt for saksbehandling 63

Sak videresendt til Spesialenheten for behandling 4

Sak avvist - ikke grunnlag for klage 5

Sak avvist - klage hører til under påtalesporet 26

Sak der POD har gitt ny vurdering 43

TOTALT 141

Kilde: Politidirektoratet

Tabell 15  Klager Politidirektoratet har hatt til ny vurdering i 2017

Avgjørelse politidistrikt/særorgan Avgjørelse Politidirektoratet Antall

Ikke grunnlag for kritikk Ikke grunnlag for kritikk 35

Ikke grunnlag for kritikk Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk 3

Ikke grunnlag for kritikk Grunnlag for kritikk 1

Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk 2

Grunnlag for kritikk Grunnlag for kritikk 2

TOTALT 43

Kilde: Politidirektoratet
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men opplyser at saken har avdekket at det er behov for at 
politidistriktet sikrer at rutinene som gjelder avhør av barn 
er kjent og følges opp av alle mannskaper. Politidirektoratet 
er enig med politimesteren i at denne saken avdekker 
behov for at politidistriktet sikrer at rutiner som gjelder 
avhør av barn er kjent og blir fulgt opp. Derfor mener 
Politidirektoratet at det som har skjedd i denne saken er 
uheldig, men at det ikke er grunnlag for kritikk.

Den tredje klagen er en klage på politiets saksbehandling i 
en sak vedrørende krav om utbetaling av innskudd i 
depositumskonto. Politiets saksbehandling tok meget lang 
tid, og en person klager på «ikke tilfredsstillende utførsel av 
sekretariatsoppgaver som fører både til store påkjenninger 
og økonomiske ulemper for klager». Politimesteren beklager 
at saken har tatt for lang tid. Dette skyldes flere forhold, 
herunder ressurssituasjonen i politiet. Politimesteren ser 
derfor ingen grunn til å kritisere saksbehandler. Politidirek
toratet finner, i likhet med politimesteren, at saksbehand
lingen har tatt for lang tid, og mener dette er uheldig. 

Politidirektoratet mener det er grunnlag for å kritisere 
politiet i en sak som i gjeldende politidistrikt er avgjort med 
«Ikke grunnlag for kritikk». En advokat klager på vegne av 
sin klient da han i forbindelse med en varetektsfengsling, 
opplevde hendelser som, etter hans oppfatning, var sterkt 
kritikkverdige og uakseptable. Dette gjaldt blant annet 
forhold knyttet til fremstilling og avhør, transport til fengsel 
og forpleining. Advokaten anfører at klager «er av den 
bestemte oppfatning at behandlingen han ble utsatt for 
skyldes mangelfulle rutiner, uakseptable prioriteringer og 
generelle holdninger hvor politiets hensiktsmessighetsvur
deringer og makelighetshensyn overstyrer hensynet til 
personer som er i politiets varetekt». Da det ikke var mulig 
å innhente redegjørelse fra involverte tjenestepersoner i 
denne saken baserte Politidirektoratet sin avgjørelse på 
klagers opplevelse beskrevet i brevene fra advokaten, og 
politimesterens svarbrev. 

Politidirektoratet viser til at pågrepne personer skal, så 
langt det er mulig, skjermes for unødig
eksponering:

«I Politiinstruksen § 11-3 Transportmåte og sikkerhets-
tiltak fremgår at transportmåte og sikkerhetstiltakene 

ellers fastsettes etter det som anses nødvendig i det enkelte 
tilfelle. Når det foreligger fluktfare bør det brukes 
transport jern eller håndjern ...... ..og videre: Så langt det 
er forenelig med sikkerhetstiltakene, skal transporten 
utføres slik at den vekker minst mulig forflytting av en 
siktet på offentlig gate iført håndjern og i følge med 
uniformert politi, uten å ha vurdert om denne måten var 
nødvendig eller vurdert om andre tiltak var aktuelle, vil 
være en transportmåte som ikke fremstår å være i tråd med 
politiinstruksens bestemmelse.»

I klagen er det videre opplyst om flere situasjoner hvor 
klager ikke fikk nødvendige medisiner og måltider. Arres
tinstruksen har bestemmelser om forpleining og utlevering 
av medisiner. Politidirektoratet mener at dette ikke er 
etterlevet i de hendelsene klager beskriver. På bakgrunn av 
ovenstående og sakens dokumenter finner Politidirektoratet 
at de hendelsene som er tatt opp i klagen, slik de er 
beskrevet av klager, fremstår som kritikkverdige. Politi
direktoratet finner det også kritikkverdig at klagen ikke ble 
besvart før det ble gitt pålegg fra statsadvokaten til politi
mesteren om dette. Videre finner Politidirektoratet at det er 
grunnlag for kritikk at brev av 5. februar 2015, til tross for 
gjentatte purringer først ble besvart i brev av 15. desember 
2016. Det fremgår ikke opplysninger i brevet om årsaken til 
at det har tatt bortimot to år å besvare et brev. Politidirek
toratet beklager derfor på det sterkeste overfor klager den 
uforholdsmessig lange saksbehandlingstiden saken har hatt.
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4 Erfaringer og tiltak for å hindre  
kritikkverdige forhold

Mange politidistrikt melder for 2017 at klagene har vært av 
en slik karakter at det ikke har vært grunnlag for å iverk
sette tiltak direkte rettet mot forhold det har vært klaget 
på. Det pågår imidlertid et løpende arbeid i politi
distriktene og særorganene med kvaliteten på tjenestene 
som leveres, og alle politidistrikt har benyttet klager fra 
publikum til å se på og evt. endre rutiner og regelverk.  
Alle politidistriktene rapporterer også at de har samtale 
med involvert personell i saker av uheldig eller kritikk
verdig karakter. Neste avsnitt gir en oversikt over de 
politidistriktene som har rapportert om særskilte tiltak  
eller oppfølging av klagesaker i 2017.

4.1 Utdrag fra innrapportering fra  
politidistriktene

Oslo politidistrikt 
Oslo politidistrikt rapporterer at Bevillingsavsnittet 
(ansvarlig for behandling av passsøknader) mottok 
uvanlig mange klager i 2017 (30 klager mot elleve klager i 
2016 og tolv klager i 2015). De fleste klagene gikk på at 
det var umulig å bestille time for å få nytt pass på nett. 
Dette skyltes at det i den mest travle tiden før sommer
ferien, rett og slett var svært vanskelig å få bestilt time på 
nett da alt var fullt. Eneste mulighet til å få pass var å stille 
seg i kø på morgenen på politihuset på Grønland. Det kom 
særlig sterke reaksjoner fra personer bosatt i tidligere Asker 
og Bærum politidistrikt på dette, da de ville møte opp på 
sin lokale politistasjon, der det altså var fulltegnet, og de 
reagerte sterkt på å måtte kjøre helt inn til Oslo for å stille 
seg i kø. Det ble jobbet intenst med dette noen dager før 
situasjonen løste seg, men i løpet av disse få dagene kom 
det inn svært mange likelydende klager. Politidistriktet 
jobber kontinuerlig med å forkorte ventetiden, likeså det å 
få ut informasjon om særlig travle perioder og å oppfordre 
folk til å ordne pass når det er rolig. Politidistriktet melder 
videre at de i 2017 fikk inn ni klager på Utlendingsavsnittet 
(søknader om arbeidstillatelse, familiegjenforening med 
mer), det samme som i 2016. I 2015 var det fem klager og 
elleve i 2014. Klagene på utlendingsavsnittet går primært 
på lang saksbehandlingstid, noe på uhøflig adferd, og at 
det er svært vanskelig å komme gjennom på telefon. Dette 
er blitt bedre, men nødvendige tiltak krever midler til ny 
telefonløsning, og det er så langt ikke prioritert. 

Politidistriktet rapporterer inn syv klager relatert til etnisk 
diskriminering mot 18 saker i 2016. Årets antall er på linje 
med rapporteringer tidligere år unntatt 2016. Politi
distriktet tror noe av nedgangen fra 2016 skyldes at en del 
av klagene i 2016 var klage på å bli stoppet i politikontroll. 
Dette var et mye omtalt tema i 2016 i forbindelse med 
måltall for uttransportering av utlending som oppholder 
seg ulovlig i riket. Det var i 2016 også noen uklare linjer 
mellom Politiets utlendingsenhet (PU) og Oslo politi
distrikt, disse er forsøkt avklart i 2017. 

Oslo politidistrikt følger opp saker der de finner grunnlag 
for forbedring, ofte ved å ta kontakt med den berørte 
enhet/avdeling/seksjon, men også i dialog med HR 
avdelingen som er ansvarlig for intern opplæring i politi
distriktet. Personen som i hovedsak behandler klagesaker 
og anmeldelser mot ansatte er også med i Politioperativ 
fagutviklingsforum, hvor man bl.a. tar for seg temaer 
polititjenestepersoner trenger trening på. Erfaringene fra 
klagesaker blir derfor brakt med dit, og bakt inn i treninger 
og temaer. I de klagesakene der politidistriktet finner 
grunnlag for kritikk har leder tatt dette direkte opp med 
den ansatte, og ofte tas temaene opp på tjenestestedet i 
etterkant. 

Oslo politidistrikt fremhever også læringspotensialet som 
ligger i selve behandlingen av klagesakene. Det kan være 
at de i noen saker finner at det ikke var grunnlag for kritikk 
i forhold til det som klager har påpekt, men at de i løpet av 
gjennomgang av saken finner forhold som de likevel mener 
er svært beklagelige. Det kan for eksempel være at saksbe
handlingen avdekker at det er usikkerhet rundt regelverket 
som er gjeldende for den aktuelle hendelsen det er klaget 
på, og at de ansatte trenger en oppfriskning av regelverket. 

Politidistriktet har igangsatt et arbeid med egne trenings
moduler spesifikt opp mot dialog med publikum. Dette 
arbeidet ledes av HRseksjonen, og i oktober 2017 ble det 
bestemt at dette skal ut til alle operativt ansatte. Dette er 
en egen opplæringsmodul på profesjonalitet i møte med 
publikum, og da særlig politiets møte med minoritetsbe
folkningen. I tillegg har det i 2017 vært flere møter mellom 
Oslo politidistrikt og representanter fra både lands
dekkende organisasjoner (som Antirasistisk senter, 
Organis asjonen mot offentlig diskriminering og Skeiv 
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verden), men også små lokale organisasjoner. Politi
distriktet har også hatt flere møter med Likestillings og 
diskrimineringsombudet, Integrerings og mangfolds
direktoratet og UDI for gjensidig kompetanseheving. 

Innlandet politidistrikt 
Innlandet politidistrikt rapporterer at de i 2017 har tatt 
fem klagesaker inn i opplæring av mannskapene/brukt  
som eksempler på parole. Dette gjelder for eksempel 
klagen fra et helseforetak. De klager på at politiet ringte 
vedrørende en av deres pasienter som skulle komme til 
konsultasjon. Involvert tjenesteperson satte seg på vente
værelset til helseforetaket, og ventet til pasienten kom ut 
fra samtale. Politimester mente det var grunnlag for kritikk 
i denne saken. 

To klager avgjort som «Uheldig, men ikke grunnlag for 
kritikk» er i 2017 blitt diskutert i ledergruppen. Den ene 
saken var en klage på politiets håndtering av en viltpå
kjørsel og påstått inhuman avliving av elg. Den andre 
saken var en klage på tjenesteutførelse. Klager ble stoppet 
av en polititjenestemann på et tidspunkt hvor tjenesteman
nen ikke var på jobb. Polititjenestemannen gjennomførte så 
et avhør av mannen. Begge disse sakene ble sett som så 
prinsipielt viktige at de ble diskutert i ledergruppen.

Det ble gjennomført særskilte samtaler med de involverte 
tjenestepersonene i fire klagesaker. Blant annet i en sak der 
en kvinne klager på politiets manglende informasjon og 
varsling av hennes manns dødsfall. I denne saken ble det 
også gjennomført et personlig møte med klager. Dette ble 
veldig positivt mottatt av klager.



/26 ERFARINGER OG TILTAK FOR Å HINDRE KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Øst politidistrikt
Øst politidistrikt rapporterer at de i 2017 har diskutert 
flere klagesaker med mannskapene, for eksempel på 
parole. Politidistriktet melder ikke om detaljer fra disse 
sakene. Politidistriktet har i 2017 hatt stor økning i antall 
klagesaker fra 100 saker i 2016 til 169 saker i 2017 (en 
økning på 69 %). Politidistriktet melder at 21 av klagene 
kommer fra samme person og gjelder dels adferd, dels 
saksbehandling. Alle disse sakene anses av politidistriktet  
å være grunnløse, og er avgjort med «Ikke grunnlag for 
kritikk». 

Trøndelag politidistrikt
Trøndelag melder om at rutiner er blitt endret eller 
opprettet som følge av fire klager i 2017. Dette gjelder 
blant annet rutiner for hvordan publikum kan få kontakt 
med politiet vedrørende hittegods, og rutiner for hvordan 
publikum skal behandles i saker med meldeplikt.

I tillegg er to klager tatt inn i opplæringen av mannskaper, 
for eksempel ved at de er blitt diskutert på paroler. Det 
gjelder en klage på politiets saksbehandling i forbindelse 
med intervju i en familiegjenforeningssak, og klage på 
brudd på politiets varslingsrutiner til huseier etter at en 
dør ble brutt opp i forbindelse med en ransaking. Mann
skapene fikk etter disse klagene en gjennomgang av 
gjeldende rutiner og regler.

Troms politidistrikt
Troms politidistrikt melder om fire klagesaker som har 
avstedkommet særskilt oppfølging. To klager på tjeneste
personers adferd har ført til at politidistriktet har hatt en 
gjennomgang for sine mannskaper av hjemmelsgrunnlaget 
for tjenesteplikt på fritiden. En adferdsklage førte til større 
fokus på bedre kommunikasjon mellom påtale, operasjons
sentral og politistasjonsdistrikt. I tillegg førte rutinesvikt og 
manglende rutiner i forbindelse med etterforskning av en 
seksuell overgrepssak til at politidistriktet har iverksatt 
kompetansehevende tiltak for mannskapene.
 
Nordland politidistrikt
I tillegg til samtaler med involvert personell i 12 saker 
rapporterer Nordland politidistrikt at en sak er tatt inn i 
generell opplæring av mannskaper. Dette gjelder en klage 
på at politiet avsluttet en ungdomsfest på nyttårsaften. 

Politiet mottok en melding om festen, og når de kom  
til stedet viste det seg at det var en rekke berusede 
 ungdommer under 18 år tilstede. Festen ble derfor 
 avsluttet. Læringspunktet i saken gikk ikke på politiets 
håndtering av festen, men på varsling av foreldre når 
ungdom under 18 år er involvert i en hendelse.

Politidistriktet melder videre om at de har endret rutiner 
på bakgrunn av fem klager fra publikum i 2017. Dette 
gjelder blant annet rutiner for utsteding av parkerings
gebyr. Politidistriktet mottok en klage fra en person som 
opplevde at personnummer og andre personopplysninger 
var lett synlig for forbipasserende på gebyret som var festet 
på bilvinduet. Det ble da opprettet felles rutiner for hele 
Nordland politidistrikt. Gebyr skal nå fylles ut slik at 
personopplysninger ikke fremkommer på gjennomslaget 
som festes på bilen. Ansvaret for implementering av den 
nye rutinen ble lagt til lederne for de forskjellige geo
grafiske driftsenhetene. Politidistriktet endret også rutiner 
for Utlendingstjenesten på bakgrunn av tre klager. 
Utlendings tjenesten er nå endret slik at registreringsbevis 
blir utlevert på Sortland i stedet for Svolvær, og at det blir 
tilbudt oppmøtested i Narvik.

4.2 Oppfølging fra Politidirektoratet
Politidirektoratet har de siste årene gjennomført flere 
evalueringer med fokus på politiets behandling av publi
kumsklager og anmeldelser. I 2013 hadde evalueringen 
politidistriktenes saksbehandling og oppfølging av klage
sakene som hovedfokus (POD 2013a). Rapporten viser at 
det gjøres et godt arbeid med klagebehandlingen i politiet. 
Nær 70 % av sakene i evalueringen kategoriseres som 
forsvarlig behandlet og bare 9 % anses som uforsvarlig 
behandlet, gitt utvalgets vurderingskriterier for dette. 
Sammenlignet med forrige evaluering (NOU 2009:12) ser 
man klare forbedringer. Langt flere saker behandles innen 
tidsfristen, klagerne opplyses nå i stor grad om retten til å 
påklage avgjørelsen til Politidirektoratet, og sakene 
undersøkes i langt større grad før avgjørelse tas. Særlig 
gjelder dette mulighetene for innklaget tjenestepersonell  
til å uttale seg om saken. 

Evalueringen som ble gjennomført i 2014/2015 så på 
politidistriktenes behandling av saker oversendt fra 
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Spesialenheten for administrativ behandling (POD 2015b). 
Rapporten viser at også disse sakene får en god behand
ling. Sakene diskuteres i ledermøter og det gjennomføres 
tiltak basert på klagen og Spesialenhetens vurderinger og 
anbefalinger. Spesialenhetens anbefalinger følges i et stort 
flertall av sakene. Politidistriktene og særorganene ut
former også i stor grad egne tiltak. Dette tyder på at 
politi distriktene og særorganene nå har et mer aktivt 
forhold til erfaringslæring, og i langt større grad evaluerer 
uønskede hendelser og ser på hva som kan gjøres for å 
unngå disse i fremtiden. 

I 2016 sluttførte Politidirektoratet arbeidet med en større 
evaluering av innholdet i klagesakene. Evalueringen ble 
gjennomført for å bedre kunne forstå hvorfor publikum går 
til det skritt å sende inn en klage. Analysen sorterer 
klagene innenfor to hovedtemaer; mellommenneskelige/
allmenngyldige utfordringer og politispesifikke utfordrin
ger. Flertallet av klagene finner man innenfor mellom
menneskelige og allmenngyldige utfordringer. Her finner 
man klager som kan knyttes til service og involvert perso
nells adferd, holdninger og opptreden. Den dominerende 
underkategorien innenfor politispesifikke utfordringer er 
«Brudd på/mangel på rutiner». I tillegg kartlegger evalu
eringen at det er meget få klager som inneholder påstander 
om at politiet har utsatt noen for etnisk eller annen 
diskriminering. Rapporten viser videre at politiet ofte blir 
stilt overfor dilemmaer i sin oppgaveløsning der de 
opplever at uansett hvilken løsning de velger blir utfallet 
negativt for noen av de involverte i situasjonen. 

 ■ Et dilemma som diskuteres er politiets informasjons
plikt og plikt til å yte støtte versus kravet om taushets
plikt og vern om personopplysninger. Hvor mye skal 
man for eksempel informere uten at informasjonen går 
ut over involverte personer, etterforskning eller 
innsats? For lite informasjon kan skape frustrasjon og 
aggresjon, for mye informasjon kan gjøre at tjeneste
personen bryter taushetsplikten eller skader oppgave
løsningen.  

 ■ Et annet dilemma finner man når politiet skal balansere 
mellom det å opptre fast og bestemt for å ta kontroll 
over en situasjon og dermed skape trygghet, opp mot 
det å ikke skremme eller bli oppfattet som uhøflig, 

unødvendig truende eller aggressiv. Det er også vanlig 
at tjenestepersonen må veksle mellom ulike typer av 
adferd i den samme situasjonen avhengig av hvordan 
hendelsene utvikler seg.  

 ■ Et tredje dilemma oppstår når publikum forventer at 
politiet skal gjøre noe som de ikke har lovhjemmel til, 
eller når de forventer at politiet ikke skal gjøre det de i 
følge loven må gjøre. Slike «feilaktige» forventninger 
kan påvirke relasjonen mellom publikum og politi i 
negativ retning dersom politiet ikke håndterer situa
sjonen på en god måte.  

 ■ Ytterligere et dilemma handler om prioriteringer av 
begrensede ressurser. Noen ganger må hendelser 
nedprioriteres for å bruke ressursene på andre, mer 
alvorlige, situasjoner. 

I 2017 arrangerte Politidirektoratet for første gang et 
nasjonalt seminar for ansatte i politidistrikt/særorgan som 
er involvert i behandlingen av klager. Alle 12 politidistrikt, 
Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet var repre
sentert. Deltakerne meldte tilbake at det var svært nyttig 
med en slik samling, blant annet for å diskutere faglige 
spørsmål. Det er behov for faglig erfaringsutveksling for å 
sikre mest mulig enhetlig praksis og best mulig kvalitet i 
klagebehandlingen. Innsikt i hvordan arbeidet er organisert 
i de forskjellige politidistrikt og særorgan ble også opp
fattet som nyttig, ikke minst i forhold til politireformen og 
hvordan slike saker skal behandles i politiets nye struktur. 
Av særlig interesse ble det utvekslet synspunkter på hvilket 
nivå og ved hvilke enheter klagesaker bør behandles i de 
nye distriktene. Flere politidistrikt ga uttrykk for at 
klagesakene bør saksbehandles av utpekt personell ved 
Stab for virksomhetsstyring. Dette for å blant annet sikre 
kvalitet, enhetlig behandling, tilstrekkelig nærhet til 
politimesteren og for å kvalitetssikre analyse av trender  
og utvikling, samt læring i politidistriktene.
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6 Det finnes ikke helt eksakte kriterier for denne kategoriseringen, som derfor 
gjøres på bakgrunn av skjønn i hvert enkelt tilfelle. Kategoriseringene kan 
dermed variere noe fra politidistrikt til politidistrikt, fra sak til sak og fra år 
til år.

Vedlegg 2: Oversikt over årsakskategorier 6

1. Atferd 
Klager på polititjenestepersonens atferd, som for eksempel 
uhøflig opptreden, ukorrekt handlemåte eller trakassering. 
En sentral bestemmelse i denne sammenheng er politi
instruksen § 52: 

«I tjenesten skal en politimann opptre med den ro og 
beherskelse som situasjonen krever. En politimann må ikke 
la seg provosere ved motstand eller fornærmelser. Uten en 
rolig opptreden kan han ikke opprettholde sin autoritet og 
vente nødvendig bistand og støtte fra den besindige del av 
publikum. Under tjenesteutførelsen er det ikke tillatt å 
bruke sårende eller andre upassende uttrykk. Likeså er alle 
slags skjellsord forbudt. En politimann skal opptre høflig 
mot enhver, og dersom noen ber om eller sees å trenge 
hjelp, skal det ytes den bistand tjenesten tillater og som 
politimannen ellers ser seg i stand til.» 

2. Maktmisbruk 
Klager på politiets bruk av maktmidler (herunder bruk eller 
synlighet av skytevåpen, maglite, håndjern, hund osv.), 
klager på misbruk av stilling eller lignende forhold. Dette 
har sin bakgrunn blant annet i politiloven § 6 annet ledd: 

«Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere 
midler må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller 
uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som 
anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens 
alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for 
øvrig», og politiinstruksen § 32 første og annet ledd: 

«Politiet kan benytte makt under iverksettelse og gjennomfø-
ring av en tjenestehandling når dette følger av lov eller 
sedvane, og det ellers finnes klart nødvendig og forsvarlig i 
betraktning av situasjonens alvor, følgene for den maktan-
vendelsen rettes mot og forholdene for øvrig. (….) Med makt 
menes her tvangsmessige fysiske inngrep mot person, og mot 
fast eller rørlig eiendom i tilfelle der denne eiendom blir påført 
skade».

Vedlegg 1: Oversikt over antall årsverk i politidistriktene

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agder 589 601 614 626 630 648

Finnmark 294 318 343 352 378 363

Innlandet 725 740 774 789 797 820

Møre og Romsdal 462 475 492 510 514 520

Nordland 637 643 662 669 673 638

Oslo 2 800 2 831 2 865 2 973 2 982 3 059

Sør-Vest 952 1 009 1 043 1 081 1 107 1 157

Sør-Øst 1 434 1 496 1 511 1 543 1 560 1 570

Troms 303 303 306 314 331 402

Trøndelag 884 898 919 942 942 986

Vest 1 104 1 166 1 211 1 229 1 249 1 305

Øst 1 460 1 548 1 612 1 676 1 681 1 724

SUM POLITIDISTRIKT 11 646 12 026 12 352 12 703 12 844 13 193

Kilde: Ressursanalyse for 2017 og Ressursanalyse for 2018. Utdrag av tabell 6.2 (POD 2017, POD 2018)

6 Vedlegg
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3. Brudd på taushetsplikt 
Klager på hendelser der politiet har brutt sin taushetsplikt. 
Sentrale bestemmelser om politiets taushetsplikt er blant 
annet å finne i  

 ■ politiloven § 24 første og andre ledd: «For politiets 
behandling av opplysninger til politimessige formål, jf. 
politiregisterloven § 2 nr. 13, gjelder taushetsplikten i 
kapittel 5 og 6 i politiregisterloven. For politiets øvrige 
virksomhet gjelder forvaltningsloven §§ 13 til 13 f med de 
tillegg og begrensninger som følger av paragrafen her. 
Taushetsplikten gjelder for enhver som utfører tjeneste 
eller arbeid for politiet. Politiet kan pålegge personer, 
private institusjoner og andre offentlige organer taushets-
plikt når det innhentes opplysninger med hjemmel i 
§ 14 d eller dersom reell identitet til en person som 
benytter fiktive personopplysninger, er eller vil bli 
avslørt», 
 

 ■ politiregisterloven § 23 Omfanget av taushetsplikten 
første og andre ledd: «Enhver som er ansatt i eller 
utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndig-
heten, plikter å hindre at andre får adgang eller kjenn-
skap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet 
får vite om 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske 
innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller 
forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 
betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplys-
ningen angår. Taushetsplikten gjelder også for opplys-
ninger som det ut fra hensynet til etterforskningen i den 
enkelte sak, hensynet til spanings- og etterretnings-
virksomheten eller hensynet til politiets operative virk-
somhet og organiseringen av denne er nødvendig å holde 
hemmelig. Begrensningene i taushetsplikten i § 22 og §§ 
24 til 34 kommer bare til anvendelse så langt de passer,  

 ■ forvaltningsloven § 13 (taushetsplikt) første ledd: 
«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvalt-
ningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller 
arbeidet får vite om 1) noens personlige forhold, eller 2) 
tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- 
 eller forretningsforhold som det vil være av konkurranse-
messig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningen angår»,

 ■ sikkerhetsloven § 12 Plikt til å beskytte sikkerhets
gradert informasjon første ledd: «Enhver som får tilgang 
til sikkerhetsgradert informasjon som ledd i arbeid, 
oppdrag eller verv for en virksomhet, plikter å hindre at 
uvedkommende får kjennskap til informasjonen. Taus-
hetsplikten gjelder også etter at vedkommende har 
avsluttet arbeidet, oppdraget eller vervet. Sikkerhets-
gradert informasjon skal bare overlates til personer som 
har tjenstlig behov for tilgang til den. Taushetsplikten er 
likevel ikke til hinder for at sikkerhetsgradert informasjon 
blir gitt til andre når dette har særskilt hjemmel i lov eller 
i generell forskrift fastsatt av Kongen.»

4. Manglende oppgivelse av ID 
Klager på polititjenesteperson som har nektet å oppgi sitt 
tjenestenummer eller som ikke har hatt synlig IDnummer, 
jf. politiloven § 20 femte ledd: «Den som har politimyndig-
het, skal under utøvelse av myndigheten ha politilegitimasjon 
med seg. Begrensninger i politimyndigheten skal fremgå av 
legitimasjonen. Tjenestemannen plikter, så langt tjeneste-
forholdene på stedet tillater det, å oppgi navn eller tjeneste-
nummer og grad eller stilling når dette forlanges av den som 
tjenestehandlingen direkte angår. Den som ikke er i politi-
uniform, skal på forlangende fremvise politilegitimasjon 
såfremt han ikke er kjent av den som forlanger det.» Ifølge 
politiets uniformsreglement kapittel 1, punkt 12 skal 
IDmerket være plassert på høyre side på alle uniforms
effekter som brukes ved publikumskontakt. 

5. Saksbehandling/Service
Dette er klager som gjelder manglende svar på henvendel
ser, manglende utrykning, manglende oppfølging og 
prioritering av saker, lang ventetid på telefon eller ved 
personlig fremmøte, feilinformasjon, mangler ved politiets 
lokaler (for eksempel manglende teleslynge eller rulle
stolrampe) eller lignende saker.

6. Annet
Denne kategorien benyttes for klager som ikke kan kate
goriseres under noen av de fem ovenfor nevnte kategorier.



31/SAMMENDRAG



Politidirektoratet
Juni 2018
Trykk: Andvord Grafisk AS
Layout: Blå Design AS
Foto: Kåre Magnar Hansen
POD publikasjon: 2018/07
ISBN: 978-82-8256-087-0


	Sammendrag
	Innledning
	Statistikk over registrerte og behandlede klagesaker i politidistrikter/særorganer
	2.1	Mottatte klager
	2.2	Årsak til klagen
	2.3	Behandlede klager
	2.4	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
	2.5	Utfall av klagesaksbehandling
	2.6	Analyse av klager avgjort som «Grunnlag for kritikk»
	2.7	Diskriminering
	2.8	Analyse av klager relatert til diskriminering 2013–2017

	Politidirektoratets klagesaksbehandling
	Erfaringer og tiltak for å hindre kritikkverdige forhold
	4.1	Utdrag fra innrapportering fra politidistriktene
	4.2	Oppfølging fra Politidirektoratet

	Referanseliste
	Vedlegg
	Vedlegg 1: Oversikt over antall årsverk i politidistriktene
	Vedlegg 2: Oversikt over årsakskategorier6


