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Spørgsmål nr. 714 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for den norske forsøgsordning, som 
indførte, at betjente skulle bære tjenestenummer samt erfa-
ringerne med den.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Justis- og politidepartementet i Norge, som har oplyst føl-

gende:

”Stortinget behandlet 12. mars 2004 Inst.S.nr 127 (2003-
2004) ”Innstilling fra justiskomiteen om kvitteringar frå 
politiet ved visitasjon og annan kontroll”. Stortinget fattet 
vedtak om at Regjeringen skulle legge til rette for en varig 
ordning med synlig tjenestenummer på politiuniform og 
tilsvarende på polititjenestebevis.

Politiet har siden 1.1.2005 hatt en ordning med synlig 
tjenestenummer på uniformen og på polititjenestebeviset. 
Ordningen omfatter alle personellkategorier, som bruker 
uniform i politiet (politi, arrestforvarer og grensekontrollør). 
Alle tjenestepersonene gis et unikt nummer med en bokstav 
og tre tall. Bakgrunnen for kombinasjonen er at det vil være 
lettere for publikum å huske en kombinasjon med bokstav og 
tall. Kombinasjonen tar hensyn til behovet for å kunne bruke 
ett tilstrekkelig antall ulike kombinasjoner. Dette unike 
tjenestenummer beholdes av den enkelte i hele sin 
yrkesaktive tjeneste i politiet. Lønns- og personaldata-
systemet generer ledig tjenestenummer automatisk ved 
ansettelse av tjenestepersoner i politiet.

Det er etablert et sentralt dialogforum mellom Politi-
direktoratet og innvandrer -organisasjonene (Organisasjon 
mot offentlig diskriminering, Antirasistisk senter, 
Innvandrernes landsorganisasjon, Kontaktutvalget mellom 
innvandrere og myndighetene og Ungdom mot vold). Det 
avholdes jevnlige møter ca 4 ganger per år eller etter behov. 
Før ordningen med synlig tjenestebevis ble innført ga 
innvandrerorganisasjonene uttrykk for et behov for å innføre 
en kvitteringsordning. Dette har ikke vært tema etter at 
ordningen med synlig tjenestenummer ble innført.

Det gjennomføres nå prosjektet Trygghet og tillit – politiets 
arbeid i et multikulturelt samfunn, som har fokus på dialog 
som metode i politiets møter med befolkningen. Prosjektet 
peker på viktigheten av å forklare stopp og sjekk for å 
opprettholde tilliten til politiet. Videre er det utgitt en 



3

brosjyre med veiledning om hvordan man går frem for å 
klage på politiet.

Brosjyren er utgitt på 13 språk. Brosjyren er tilgjengelig på 
politistasjonene og på Internettadressen www.politi.no.”


