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Klage frå Ål kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 
om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt       
 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til klage (innspel) på ny organisering i brev av 
8. mars 2017 frå Ål kommune. Vidare vert det vist til Politidirektoratet si avgjersle av 13. 
januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i politidistriktet når det gjeld Ål 
kommune: 
 

«Sammenslåing av lensmannsdistriktene Gol og Hemsedal, Ål, Nes, Flå, Hol, til 
Hallingdal lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestesteder: 
Midtre Hallingdal lensmannskontor, Nes og Flå lensmannskontor (på Nesbyen), og 
Hol lensmannskontor.». 

 
Politidirektoratet har i brev av 28. mars 2017 sendt over klagen frå Ål kommune til 
Justis- og beredskapsdepartementet. Kopi er sendt Ål kommune og Sør-Øst 
politidistrikt. I brevet frå direktoratet er det opplyst om at klagen frå Ål kommune er 
lagt fram for dei kommunane som saka vedkjem, jf. Forskrift om klageordning for 
kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten § 5 andre 
ledd.   
 
1. Bakgrunn 
Nærpolitireformen, Prop. 61 LS (2014-2015), vart godkjent i statsråd 6. mars 2015 og 
sendt til Stortinget for behandling. Proposisjonen vart vedteken, med nokre endringar, 
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10. juni 2015, jf. Innst. 306 S (2014-2015) og Innst. 307 L (2014-2015). Det overordna 
målet med nærpolitireformen er mellom anna i Innst. 306 S (2014-2015) uttrykt slik: 
 

«Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som 
har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle 
handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt 
lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer 
som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».   

 
Justis- og beredskapsdepartementet har i samsvar med dette gjeve Politidirektoratet 
fullmakt til å avgjera politidistrikta si inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikt, og 
samanslåing eller nedlegging av lensmannskontor og politistasjonar. 
 
Som ein del av nærpolitireformen har politimeistrane greidd ut og kome med forslag til 
endringar i den lokale strukturen i politidistrikta. Siktemålet er å frigjera tid og 
ressursar slik at politiet kan vera meir tilgjengeleg og til stades i nærmiljøa. Den lokale 
strukturen i politidistrikta skal leggja til rette for eit nærpoliti som er operativt og 
synleg, med kapasitet til å førebygga, etterforska og påtala kriminelle handlingar. 
Forslaga frå politimeistrane er mellom anna basert på føregåande involvering av 
kommunar og politiet sine tenestemannsorganisasjonar lokalt. 
 
Tilrådingane frå politimeistrane vart sendt til Politidirektoratet 15. desember 2016. 
Politidirektoratet vedtok ny lokal organisering av norsk politi 13. januar 2017.   
 
Avgjersler frå Politidirektoratet om endringar i inndelinga i lensmanns- og 
politistasjonsdistrikt og samanslåing eller nedlegging av lensmannskontor eller 
politistasjonar kan påklagast til Justis- og beredskapsdepartementet av kommunar som 
vert påverka av endringa, jf. Forskrift av 22. juni 2016 om klageordning for kommuner 
som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten § 1.  
 
2. Merknader frå kommunen 
Departementet oppfattar brevet frå Ål kommune av 8. mars 2017 til å gjelde klage på at 
Ål lensmannskontor vert lagt ned når kontoret vert slått saman med Gol og Hemsedal 
lensmannskontor til Midtre Hallingdal lensmannskontor plassert i Gol.   
 
Ål kommune har mellom anna ført opp at det vil vera dårleg ressursbruk å leggja ned 
kontoret i Ål for å utvida lokala på Gol. Kommunen peikar på at lokala i Ål har godt med 
plass, arkiv i kjellaren og rimeleg husleige.  
 
Kommunen har vidare ført opp at utan eit lensmannskontor på Ål vil det vera tungvint 
for politiet ved ei større hending/katastrofe.    
 



3/6 

Ål kommune har utover dette ført opp at kommunen har flest innbyggjarar i Hallingdal, 
og mange viktige offentlege tenester. Ål kommune er også den nest mest besøkte etter 
Gol/Hemsedal.  
 
Ål ønskjer å føra vidare lensmannskontoret på Ål, med publikumsmottak og 
beredskapsressursar. Kommunen viser også til at kontoret kan nyttast som eit 
avdelingskontor til dømes til sivile oppgåver.  
 
3. Merknader frå andre kommunar 
Politidirektoratet har opplyst at ingen av dei 52 kommunane i Sør-Øst politidistrikt har 
kome med synspunkt på klagen frå Ål kommune.  
 
4. Politidirektoratet si vurdering  
Politidirektoratet har i brev av 28. mars 2017 til Justis- og beredskapsdepartementet 
gjort greie for vurderingsgrunnlaget og har ikkje funne grunnlag for å gjera om på 
avgjersla når det gjeld Ål kommune. 
 
Politidirektoratet har vist til at avgjersla av 13. januar 2017 om å slå saman Ål 
lensmannskontor med Gol og Hemsedal lensmannskontor til ein tenestestad plassert i 
Gol, var basert på tilråding frå politimeisteren i Sør-Øst politidistrikt. Politimeisteren si 
tilråding er basert på politifaglege vurderingar og ein lokal prosess med involvering frå 
kommunar og fagforeiningar.  
 
Vidare vert det vist til at direktoratet både har vurdert innspela og synspunkta som har 
kome fram i klagen frå Ål kommune og synspunkta frå politimeisteren i brev av 14. 
mars 2017. Politimeisteren har gjort greie for korleis tenestene til politiet skal takast 
hand om i Ål kommune ved samanslåing av lensmannskontoret. Politidirektoratet har 
lagt til grunn at politimeisteren har gjort gode politifaglege vurderingar i tråd med 
målsettingane i nærpolitireformen.  
 
Klagen frå Ål kommune er lagt fram for nærliggande kommunar. Politidirektoratet har 
ikkje motteke synspunkt frå nokre av kommunane i Sør-Øst politidistrikt.  
 
Politidirektoratet har etter dette konkludert med at det ikkje ligg føre nye opplysningar 
som gjev grunnlag for å gå bort frå vurderingane som ligg til grunn for tilrådinga frå 
politimeisteren i Sør-Øst politidistrikt om endringar i den lokale strukturen i Sør-Øst 
politidistrikt.  
    
5. Justis- og beredskapsdepartementet si vurdering og avgjersle 
Klagen er fremma i tråd med Forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny 
tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten av 22. juni 2016. Det går fram av 
forskrifta § 1 at kommunar som vert påverka av ny tenestestadstruktur kan klaga på 
denne til Justis- og beredskapsdepartementet.  
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Det går vidare fram av forskrifta at Justis- og beredskapsdepartementet kan treffa ny 
avgjersle eller oppheva direktoratet si avgjersle heilt eller delvis og senda saka tilbake 
til direktoratet for ny behandling, jf. forskrifta § 6 første ledd.  
 
Elles gjeld forvaltningslova kapittel II og III og alminnelege reglar om god 
forvaltningsskikk for departementet si klagebehandling, jf. forskrifta § 7. 
 
Politidirektoratet har i sitt brev til departementet gjort greie for den føregåande 
prosessen i Sør-Øst politidistrikt. Her kjem det mellom anna fram at politimeisteren i 
Sør-Øst politidistrikt har hatt ein omfattande lokal prosess med involvering av 
kommunane og tenestemannsorganisasjonane. Ål kommune har ikkje klaga på den 
føregåande prosessen. 
 
Ål kommune har i klagen mellom anna ført opp at det vil vera dårleg ressursbruk å 
leggja ned kontoret i kommunen for å utvida kontoret i Gol. Kommunen har vidare 
peikt på at det vil vera tungvint for politiet utan eit kontor i Ål ved ei større 
hending/katastrofe. Ål kommune viser til at kommunen har viktige offentlege 
institusjonar, mange innbyggjarar og besøkande.  
 
Departementet vil her visa til at politimeisteren i Sør-Øst politidistrikt peikar på at den 
nye strukturen samlar tilsette på færre og større tenestestader. Dette gir rom for ein 
auke i talet på politipatruljer. Slik vil ein kunne etterkoma kravet om responstid betre 
enn i dag. Denne auken i patruljetenesta vil auka moglegheitene for at det er 
tenestemenn ute i patruljebil i Ål ved akutte hendingar. Politimeisteren meiner at 
synleg nærvære betre kan leverast med operative patruljar enn med avgrensa 
opningstider og bemanning. Eit avdelingskontor i Ål til sivile oppgåver, slik Ål 
kommune føreslår, vil ifølgje politimeisteren innebere ein ekstra kostnad til husleige og 
drift, som er tenkt til politiressurs i ny organisasjon. Politimeisteren framhevar at 
politiet framleis skal vera til stades i Ål med politikontakt, gjennom politirådet og 
patruljerande verksemd. Politimeisteren understrekar i sine synspunkt på klagen at 
målet er at innbyggjarane i Ål kommune skal få eit minst like godt tenestetilbod frå 
politiet som tidlegare. 
 
Departementet meiner at etableringa av større tenesteeiningar vil leggja til rette for ei 
meir føremålstenleg polititeneste, mellom anna gjennom omdisponering av mannskap 
til operativ teneste, medrekna ein auke i patruljeverksemda. Politipatruljer skal kunne 
løysa den publikumsretta verksemda. Dette vil medføra betre tenester til publikum enn 
i dag. Politipatruljer vil også gje kortare responstid. Gjennom kunnskapsbasert 
planlegging av tenestene vil politiet i større grad kunne vera der hendingar skjer og ved 
behov. Dei endringane som er gjort vedtak om for Sør-Øst politidistrikt vil etter 
departementet si vurdering leggja til rette for at dei sentrale krava til polititeneste som 
er skildra i Prop. 61 LS (2014-2015) og Innst. S 306 (2014-2015) kan takast hand om på 
ein god måte. 
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Departementet vil elles understreka at politikontakten i den nye politistrukturen vil få ei 
sentral rolle i samspelet mellom driftseininga, tenestestaden og kommunen. 
Politikontakten vil vera etablert innan 15. juni 2017 i alle kommunar. Departementet 
meiner at politikontakten på ein god måte vil bidra til at politiet jobbar tettare og meir 
strukturert saman med den einskilde kommunen og under dette opparbeider seg god 
lokalkunnskap om kommunen.  
 
Politimeisteren viser til at ho gjennom nærpolitireformen har som intensjon at politiet i 
mykje større grad skal oppsøka publikum der dei er og levera tenester med høgare 
kvalitet enn tidlegare. Dette gjeld både politioperative tenester, etterforsking og i det 
førebyggande arbeidet. Til liks med Politidirektoratet meiner departementet at 
politimeisteren har gjort politifaglege vurderingar i tråd med målsettingane i 
nærpolitireformen. Vidare er krava til publikumsservice, tilgjengelegheit og beredskap 
ivaretekne for befolkninga i Ål kommune, slik departementet ser det. 
 
Klagen har vore lagt fram for kommunar som saka vedkjem i tråd med  forskrifta § 5 
andre ledd.  
 
Etter ein samla gjennomgang og vurdering av dei opplysningane som er lagt 
fram i saka finn ikkje departementet grunnlag for å endra vurderinga av 
spørsmålet om ny tenestestadstruktur for Ål kommune i Sør-Øst politidistrikt. 
Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 vert ståande.  
 
Klagen vert ikkje teken til følgje.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet si avgjerd kan ikkje påklagast, jf. Forskrift om 
klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og 
lensmannsetaten § 6 andre ledd.  
 
Ein kopi av dette brevet er sendt Politidirektoratet til orientering.  
 
Med venleg helsing 
 
 
 
Thor Arne Aass 
ekspedisjonssjef 
 

Sven Olav Gunnerud 
avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er godkjent og blir sendt utan signatur  
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Kopi til 
Politidirektoratet 
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