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Dette oppdragsbrevet inneholder føringer for gjennomføring av Nærpolitireformen - 
justering av politidistriktsgrenser som følge av ny kommunestruktur.  
 
 

1. BAKGRUNN OG FØRINGER FOR OPPDRAGET 

Stortingets vedtak om Kommunereformen medfører at antall kommuner reduseres fra 

426 i 2017 til 356 med virkning fra 1. januar 2020. Fire av de nye sammenslåtte 
kommunene blir liggende i to politidistrikter. Dette er uhensiktsmessig. Det er derfor 
behov for å justere politidistriktsgrensene slik at politidistriktene omfatter hele 
kommuner som nå.  

 
Beslutning om endring av politidistriktsgrensene skal skje ved kgl.res., jf. politiloven      § 
16 første ledd, etter forslag Justis- og beredskapsdepartementet.       
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2. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 
 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til Innst. 306 S (2014-2015) fra 
Justiskomiteen om endringer i politiloven mv., Stortingets behandling av Prop. 61 LS 
(2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).  
 
Det vises videre til oppdragsbrev 19/2015; Gjennomføring av Nærpolitireformen – del 
1, oppdragsbrev 26/2015; Gjennomføring av Nærpolitireformen – del 2, samt 
oppdragsbrev 3/2016; Gjennomføring av nærpolitireformen.  
  
I dette brevet gis Politidirektoratet i oppdrag å forberede saken om justering av 
politidistriktsgrenser, og oversende et forslag til departementet. Det er viktig at 
Politidirektoratet legger opp til en prosess med bred involvering, herunder hensynta 
følgende:  
 

1.  Spørsmålet om hvilket politidistrikt de nye sammenslåtte kommunene skal 
tilhøre skal forelegges: 
 
a. Fellesnemdene til de nye sammenslåtte kommunene.1 
b. Andre berørte kommuner.2 
c. Fylkesmennene i de aktuelle fylkene. 
d. Direktoratet for sivil beredskap. 
e. Helseforetakene i de aktuelle distriktene. 
f. Fagforeningene i politiet. 
 

2. Kommunene må få en høringsfrist på tre måneder.  
 

3. I høringsbrevet må det framgå hvordan polititjenesten i de aktuelle kommunene 
skal organiseres blant annet i forhold til politikontakter.   
 

4. Direktoratets forslag må for hvert sammenslått kommune inneholde en 
redegjørelse om hvem som har vært høringsinstanser, kort gjengivelse av 
høringsuttalelsene, politimesterenes begrunnede forslag og politidirektørens 
forslag. 
 

5. Frist for innsendelse av forslag settes til 20. mai 2018. 
 

 
 
Denne organisasjonsjusteringen skal ikke endre antall tjenestesteder (225). 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

                                                        
1 Med hjemmel i inndelingsloven § 26 er det opprettet fellesnemnd som står for sammenslåingsprosessen 
i de nye kommunene.  
2 Fylkesmannen vil trolig kunne bidra med synspunkter på hvilke kommuner som bør anses berørt. 
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Unni Gunnes 
ekspedisjonssjef 
 

Sven Olav Gunnerud 
avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 


	OPPDRAGSBREV 2018 - GJENNOMFØRING AV NÆRPOLITIREFORMEN
	1. BAKGRUNN OG FØRINGER FOR OPPDRAGET


