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Høring - NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli kommisjonen 
 
Rapporten fra kommisjonen er et svært omfattende dokument som vi har brukt tid på å gå 
gjennom. Politidirektoratet har allerede iverksatt tiltak i tråd med konklusjoner i rapporten. 
Kommentarer på noen områder kan derfor virke overflødig. Helgeland politidistrikt ønsker 
likevel å gi noen kommentarer til konklusjonene fra kapittel 19 i rapporten. 
 
Helgeland politidistrikt slutter seg i all hovedsak til Gjørv-kommisjonens foreslåtte tiltak. 
Behovet for å styrke politiets beredskap er åpenbart til stede. Samtidig vil man understreke 
at dette vil få negative konsekvenser for øvrige tjenesteutøvelse dersom man ikke får tildelt 
nødvendige ressurser for å bedre politiets beredskap. 
 
Teknologi: 
Nødnett må utrulleres, oppgraderes og dimensjoneres slik at det ivaretar alle aspekter ved 
kommunikasjonsdeling og ikke bare radiokommunikasjon. Nødnettet må byges ut slik at det 
er i stand til å takle datakommunikasjon. Et moderne politi har behov for å dele bilder og 
skriftlig dokumentasjon på alle nivå. I dag er ikke dette mulig uten å benytte flere kilder 
utenfor egne nett. Det finnes ingen helhetlige løsninger for kommunikasjonsdeling på 
operativt nivå. Det er viktig at dette gis prioritet og at det er nok økonomi i prosjektet slik at 
implementeringen kan skje raskt og med en slik bredde at alle aspekter ved kommunikasjon- 
og informasjonsdeling er tatt med. Det kan i så måte være en ide å se hen til IT-bransjens 
tilbakemeldinger om dagens nødnett. Dekning og kapasitet i nødnettet som benyttes i deler 
av landet i dag står ikke i samsvar med de forventinger man hadde til nødnettet da det ble 
presentert i sin tid. Vi frykter at dagens løsning for nødnett vil være håpløst utdatert og 
utgjøre en sikkerhetsrisiko for mannskaper utenfor sentrale byområder når det en gang blir 
utrullert. 
 
Ressurstilgang: 
I kommisjonsrapporten nevnes det at operasjonssentralene må være bedre utrustet og bedre 
bemannet. Samtidig er det et tema på politisk nivå om man skal slå sammen politidistrikt for 
å sette operasjonssentralene bedre i stand til å fylle sin viktige rolle. Vi ønsker å presisere at 
lokalkunnskap er viktig i operativ innsats. Vi er av den oppfatning at operasjonssentralene 
slik de er i dag må oppbemannes. En reduksjon i antallet operasjonssentraler kan medføre 
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manglende kunnskap om lokale forhold, og i neste omgang kan dette utgjøre en vesentlig 
fare for utrykningstid. For å styrke operasjonssentralene bør politioperative styringssystemer 
være enhetlig og tilgjengelig nasjonalt, slik at politidistriktene enkelt kan bistå hverandre når 
det er behov for det. Det må etableres systemer hvor politilogg (PO) og 
flåtestyringssystemer er tilgjengelig mellom distriktene. 
Kompetanse: 
For å bedre den operative kompetansen i politiet er det prisverdig at det etableres et 
beredskapssenter i Oslo. Dette løser imidlertid ikke kompetansebehovet i distriktene. Det 
bør derfor etableres utdanningsenheter i politidistriktene som ivaretar treningsbehovet for 
innsatsmannskapene. Politidistriktene må også få tilgang til treningsfasiliteter på permanent 
basis slik at treningen kan gjennomføres jevnlig på det til enhver tid bestemte nivå. Sikring 
av tilgang til øvingsfasiliteter kan løses med forpliktene avtaler med lokale avdelinger av 
Forsvaret hvor politiet gis prioritet. Der det ikke finnes avdelinger fra Forsvaret er 
løsningen langtidsleie av bygninger for øvingsformål, skytebaner og andre treningsfasiliteter. 
Dette er også et kostnadsspørsmål som må reflekteres i tildelinger. 
 
Målstyringssystem: 
Det jobbes allerede i politidistriktene og i POD med å utarbeide nye måleparametere i 
politiet. Imidlertid ønsker vi å knytte en kommentar til en forsterkning av operativ 
virksomhet. Det påpekes fra flere at det er holdningene i politiet det må gjøres noe med. 
Dette kan for så vidt være riktig, men det er viktig at det etableres en forståelse for at 
politiet må få tilført friske midler dersom det skal være samme fokus på straffesaksarbeid og 
sivilrettslig saksbehandling samtidig som beredskapen skal forsterkes til de nivå som er 
foreslått.  
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