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Herr politimester

FgrFol9gt_ggl ron polit!11 os_ hirden.

Ti1 herr po li-t i-te sterens personlige lcunnsrap og til
''/idere kunngjøring b:-å.rt de herr polrtimesteren underordnete embets-
menn meddeles a-b clet etter arrbafe me1]orn politidepartementet og hir-
dens eru-ers;e l:del- e er opptmlCl:t følge,tde reinrngslin jer for for,-
holdct mel-f om poli_tiet og hi-rden:
Politiet er en,rste bårer av politimyndighet og er alene ansvarlig for
opprettholdefse av ro og orden..
Ål1e ::et+;sli6e s1.;ri'bt sora arholdelse , avhør, beslag m..v _ trlligger
alene politiet. r tilfelle hirden griper inn ifølge cen rett sorn til-
li-gger enhver norslc borger i her:hord til s traffepros es sl ovens $ 212,
slcal den anholdte stra]<s overleveves r,-il poli-i;iet og e:r nøyaktig for-
klaring om årsaken til anholdelsen avgis.,
Hirden underretter straks politiet nå:r den får k jerfrskap til en stats-
frentl::-g handling, f orrrærmel-s:r not N"S. eller hirden, og politiet
igangsctter sttalrs etterforskning a sf llie -bili-elfer"
Hi-rdcn har som alle andre borgere retors jons.rett og kan på stedet
gjengjelde fornærilelscr mot Il .S. og hird.en" I slil<e tilfelle griper
poritiet iklre inn, unntatt hvor det er nødvendig for å gjenopprette
rn nr nrå.rr

Yed avhør skal hirdmenn forklare seg ti1 politiet. I a.,ritør angående
politis]re sakel siral det fortrinsvis benyttes politinenn som er ned-
lemmer av N"S .
Politiets arbeid og unif orm skal- i enhver hens eende respeheres . .,-er
skal søkes kontakt metlom politiet og hirden2 og best r.'rig samarbeid
søkes oppnådd 

"
r ti"1fel1e oet fra pol-i-biets side kfages over hirden, skal saken
sendes gjcnnom politimesteren til ?o litideparterne nt et som vil ta
saken opp med hirdens øverste led.else " på samme måte vil- hirden ved
krage overfor politimenn gjennon redelsen forelegge saken for politi-
departerne ntet ., xn overordnet hirdrnann har refs e 1s esnyndi ghet overfor
en underordnet' hirdmanl;., tr'orgåelse av en enkelt hirclnann bør for_

1"

5"

4"

tr



trinsvls meldes tiI hans rraerme s-be, fore s afbe ._eL]-er bjrd.ers øverste
lsdelse og eventu.6ll_ innkallels e r stra feforfølgnihg, arregtasjon
eller lrgnende snarest mulig neddeles hans rlryneste overordnete.
Meddolel-se om a*estas jon av hirdmenn må også straks meldes porlti-
departenen"bet med angivelse av hvad ve dkommende er Siktet for.

0s1o, den 6-junl 1941 "
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