stortingsgruppens
politiske faktaark

Fremskrittspartiets
justispolitikk
Fremskrittspartiets
stortingsgruppe

Fremskrittspartiet er opptatt av trygghet for sine innbyggere, og mener
justispolitikken i dag ikke gir dette på en tilfredsstillende måte. Stadig flere
opplever å bli utsatt for vold, tyveri eller andre straffbare handlinger uten
at myndighetene er i stand til å rydde opp i dette på en god og rask måte.
Årsaken er i stor grad knyttet til for lave bevilgninger til politi og domstoler
over mange år.
FrP vil ha en styrking av hele straffesakskjeden slik at tiden fra en kriminell
handling er begått til straffereaksjon er iverksatt, blir kortest mulig. I tillegg
vil vi ha mer synlig politi i gatene gjennom å utdanne flere polititjenestemenn, men også ved å ansette sivile i stillinger som ikke krever politifaglig
kompetanse.
Vi vil at straffene, og da særlig for volds- og sedelighetsforbrytelser, skal
skjerpes – og at strafferabatter slik vi har i dag må avvikles. Alle handlinger
skal pådømmes og sones i sin helhet.

Den rødgrønne regjeringen
• Har stort fokus på mildere soningsformer og korte straffer. Halvparten
av alle dommer som sones, er 60 dager eller mindre. Det er mye
gjenganger- og vinningskriminalitet. Med strengere straffer her, vil man
fort kunne redusere kriminaliteten.
• Gir politiet for lite ressurser. Samtidig som oppgavene for politiet stadig
blir større, blir ressursene mindre. Regjeringen velger å overse de
enorme utfordringene politiet står overfor.
• Har bevist at den ikke setter verdier som eksempelvis ytringsfriheten i
høysetet. Justisministeren Knut Storberget har uttalt at han ikke kan
love at karikaturtegninger i fremtiden vil være lovlig å trykke.
• Har ikke bevilget nok midler til å dekke politiets stadig økende antall
oppgaver.
• Har redusert soningskøene ved å slippe ut innsatte før ferdigsonet dom.

FrP vil
• Ha flere polititjenestemenn og mer synlig politi i gatene. For å forebygge
og kunne avverge kriminelle handlinger er det viktig at politiet er synlig
der ting skjer.
• Gi bedre økonomiske vilkår til politiet og øvrige instanser i straffesakskjeden. Her ligger mye av nøkkelen for å få et tryggere samfunn.
Politiet må få tilstrekkelige ressurser for å kunne løse stadig flere oppgaver.
• Ha strengere straffer, særlig på volds- og sedelighetsforbrytelser.
Straffene må være strenge til å ha preventiv effekt.

• Ha flere lukkede soningsplasser. Det er viktig at samfunnet vernes mot
farlige personer. Dette kan sikres ved at det bevilges nok midler, slik at
vi kan få flere lukkede soningsplasser.
• Ha flere sivilt ansatte inn i politietaten for å frigjøre mer politiressurser.
Kontorarbeid, fangetransport osv. behøver ikke utføres av folk med
politifaglig bakgrunn.
• Ha eget offer- og pårørendeombud. Fremskrittspartiet mener vi i dag
fokuserer for mye på gjerningsmannen og for lite på offeret. For å ta
ofrene mer på alvor, samt sikre deres rettigheter, bør det opprettes et
eget offer- og pårørendeombud.
• Styrke voldsoffererstatningen.
• At politiet skal kunne benytte flere ikkedødelige våpen, eksempelvis
elektrosjokkpistol, som det er gode erfaringer med fra andre land.
• Avskaffe ordningen med kvantumsrabatt. Folk skal dømmes for
samtlige lovbrudd som er begått. Straffetaket på maks to ganger strafferammen fjernes slik at alle handlinger skal telle.
• Utvise utenlandske statsborgere som begår kriminelle handlinger med
strafferamme over tre måneder.
• Ikke akseptere religiøse eller politiske symboler på politiets uniform.
• Åpne for lokalt politi.

