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Politisk behandling: 
 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Ålesund formannskap vedtar høringsuttalelsen slik den fremgår av saken. 

 

 

F-102/13 Vedtak Ålesund formannskap  30.09.2013 
 

Som rådmannens innstilling. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Rådmannens saksutredning: 
 

Bakgrunn: 

Ålesund kommune er invitert til å komme med høringsuttale til NOU 2013:9 Ett politi – 

Rustet til å møte fremtidens utfordringer. 
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Vurdering: 
Ut fra en samlet vurdering, fremmes forslag til uttale.  

 

 

Ålesund kommune viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 21.06.2013 

og NOU 2013:9 Ett politi – Rustet til å møte fremtidens utfordringer. 

 

Om Politianalysen 

Ålesund kommune er tilfreds med at vi nå har fått en fullstendig gjennomgang av norsk politi. 

Analysen er slik vi ser det et godt utgangspunkt for å fatte gode beslutninger om hvordan 

norsk politi bør organiseres, styres og ledes i årene fremover. 

 

 

Struktur og organisering 

Ålesund kommune er enige i forslaget om færre og større politidistrikter. Det er avgjørende at 

det også blir gjort noe med strukturen på nivå 2. Det understrekes at et styrket lokalpoliti 

gjennom økt politibemanning og færre små enheter er nødvendig.  

 

Det forutsettes at målsettingen om 2 polititjenestemenn pr tusen innbyggere innen 2020 følges 

opp parallelt med de endringer analysen legger opp til. 

 

Av de tre modellene, mener vi Fylkesmodellen er den som er best egnet. Den er 

hensiktsmessig og formålstjenlig ut fra topografiske og kommunikasjonsmessige forhold. 

 

Møre og romsdal bør være ett Politidistrikt pga. fjorder, fjell og vanskelige kommunikasjoner, 

dvs. geografi og lokale forhold. Dette gir store beredskapsmessige utfordringer som må tas på 

alvor. Kriteriene for å definere et robust Politidistrikt, mener vi i liten grad fanger opp disse 

forhold. 

Samspillet og samhandlingen med de andre nød- og redningsetatene og kommunene har flere 

ganger vist seg å være avgjørende for en profesjonell håndtering og et vellykket utfall av 

større uønskede hendelser. Dette er utrolig viktig for hverdagsberedskapen. 

 

Ut fra ovenstående, mener vi at også 110 og 113 sentralene må ha samme distriktsinndeling. 

 

Enheter innenfor eget distrikt 

Ålesund kommune fremholder at det er viktig å vektlegge topografi, kommunikasjoner 

og infrastruktur når det tas en beslutning om antall tjenesteenheter. Nærpolitirollen er 

avgjørende for å drive et godt forebyggende arbeid, responstid til gjerningssted, samarbeid 

med lokale aktører og for å bygge tillit hos befolkningen. 

 

Samhandling med andre etater 

Det finnes mange lokale varianter av samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og stat. 

Alle disse samarbeidsarenaene er nyttige både for å oppnå kriminalitetsforebygging, gode 

reguleringer og planer. Samarbeid kan også gi bedre trygghet for folket og godt nærpoliti. 

 

Faktagrunnlag hentet fra PBS1 (Politiets beredskapssystem del 1 fra 1 juli 2011):  

Lokal redningssentral (LRS) 

«Med lokal redningssentral menes ledelses- og koordineringsapparatet som iverksettes i 

politidistriktet under en redningsaksjon. Redningsledelsen (inkludert politimesteren) er 
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strategisk ledelse. Operasjonssentralen i politidistriktet ivaretar funksjonen som lokal 

redningssentral. 

LRS har ansvar for å lede og koordinere redningsaksjoner i eget distrikt, med mindre HRS 

treffer en annen bestemmelse. Med eget distrikt menes land- og eventuelt sjøområdet innenfor 

politidistriktet. LRS leder normalt alle redningsaksjoner på land, mens HRS normalt leder alle 

redningsaksjoner på sjøen. Uansett ledelse, skal HRS og LRS samhandle og bistå hverandre. 

Etter pålegg fra HRS leder LRS også redningsaksjoner utenfor eget distrikt. Det kan vare 

aktuelt ved redningsaksjoner som involverer flere LRS-er, da vil en tilstøtende LRS kunne 

assistere etter behov og avtale med HRS. Dersom LRS trenger mer ressurser, kan HRS bistå 

med å rekvirere disse.» 

 

Ålesund kommune savner fokus på redningstjenesten, og mener at dette er et viktig hensyn å 

ta med videre i prosessen. 

For å få til en forsvarlig og effektiv samhandling og håndtering, har vi meget god erfaring 

med at kommunen kan stille med Liaison hos Politimesteren i LRS.  

Med en organisering i 6 distrikt, vil denne muligheten falle bort. 

 

Veien videre  

Ålesund kommune er innforstått med behovet for om en strukturreform og en 

kvalitetsreform. Det er avgjørende å få gode vurderinger på hvor politiet i fremtiden skal 

være, hva politiet skal drive med og hvordan jobben skal gjøres.  

Det bør ikke legges inn formuleringer som tilsier at distriktene må være identiske. Det vil 

være behov for tilpasninger på bakgrunn av lokale forhold. Spesielt i vår region, må man 

kunne ta hensyn til bl.a. utfordringer i forhold til spredt bosetting, fjorder og fjell. Dette gir 

utfordringer utover det som er normalt ellers i landet. 

 

De siste årene har Ålesund kommune hatt flere større uønskede hendelser. Disse har vi vært i 

stand til å håndtere på en god måte, mye på grunn av nærhet til Politidistriktet, 110-sentralen, 

AMK og LRS.  

I det videre arbeidet må det legges stor vekt på å organisere politiet på en slik måte at det er i 

stand til å samhandle og samvirke godt med alle andre beredskapsorganisasjoner lokalt. 

Man må vokte seg vel å bryte opp velfungerende nettverk og strukturer som har vist seg å 

fungere meget godt. 

 

 

 

Jarle Bjørn Hanken   

rådmann   

 

 

Vedlegg: 
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