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Høring fra JD om NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 

Fornyings-, administrasjosn- og kirkedepartementet (FAD) viser til brev av 21. juni 2013 fra 

Justis og beredskapsdepartementet (JD), vedlagt på høring NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å 

møte fremtidens utfordringer. 

 

FAD slutter seg til utvalgets forslag når det gjelder hovedgrepene med hensyn til organisering 

og struktur: 

 

 Etablere færre, men mer robuste politidistrikter 

 Styrke lokalpolitiet gjennom økt politibemanning og færre små enheter. 

 Særorganenes funksjon og kapasitet tilpasses ny distriktsstruktur 

 Gi Politidirektoratet rammebetingelser for å ta et helhetlig ansvar for strategisk utvikling 

og ledelse av politiet, der direktoratets ressurser og oppmerksomhet rettes mot 

virksomhetsutvikling og etatsledelse, beredskap, IKT, HR og politifag 

 

Utvalget har i sin vurdering av politidistriktsmodell utarbeidet tre alternative modeller med 

henholdsvis 6, 10 og 18 politidistrikter, som alternativer til dagens ordning med 27 

politidistrikter. FAD har merket seg anbefalingene fra utvalget om en regionmodell med 6 

distrikter som vil gi enheter som er store nok til å utvikle spesialistfunksjoner og kapasiteter 

til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt nok. Et begrenset antall større 

enheter vil også gi et tilstrekkelig grunnlag å bygge felles prosedyrer og metoder. Vi slutter 

oss også til utvalgets  vurdering av at  Politidirektoratets ledelse må få et  overkommelig 

kontrollspenn som muliggjøre en effektiv styring og utvikling av etaten. 

 

FAD er enig i utvalgets anbefaling om å styrke det lokale politiet gjennom økt grunn-

beredskap, styrkede fagmiljøer og en bedre publikumstjeneste lokalt. FAD mener det er viktig 

å gi POD nødvendig handlingsrom og slutter seg til anbefalingen om at beslutnings-
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fullmakten knyttet til opprettelse og endring av politistasjonsdistrikter og lensmannsdistrikter 

legges til POD. 

 

FAD tar ikke stilling til hvor mange lokale tjenestesteder som bør opprettholdes, men mener, 

som utvalget, at det er nødvendig å redusere det store antallet små enheter og foreta 

sammenslåinger med utgangspunkt i tjenestemessige vurderinger og lokale behov. Imidlertid 

mener vi at det generelt er viktig å være edruelig i forhold til hvilke gevinster som kan hentes 

ut ved omorganisering i staten. Implementering av utvalgets anbefalinger vil kreve tid og 

ressurser. Det vil være viktig at politiet ikke pålegges krav til å ta ut gevinster eller 

fremskynde realisering av gevinster ut over det som faktisk er mulig å realisere. 

 

FAD slutter seg  til utvalgets påpeking av at politiet må organiseres slik at det øker 

muligheten for læring, utvikling og samarbeid på tvers av politidistriktene. God organisering 

og styring er en forutsetning for et veldrevet politi og effektiv løsing av politiets oppgaver. 

Fravær av langsiktige strategiske mål og planer for norsk politi må, slik utvalget påpeker, sees 

i sammenheng med uklar rolledeling mellom JD og POD. Dette bidrar til en kortsiktig og 

hendelsesstyrt styring. og gjør at begge organisasjonene retter mye oppmerksomhet mot 

kortsiktige og enkeltstående utfordringer.  

 

FAD støtter anbefalingene i NOUen om at politiet styrker sin evne til å anvende 

teknologi for å gi en bedre og mer effektiv oppgaveløsing. 

 

Vi bemerker avslutningsvis at fornyingsarbeidet i staten skal sikre en sterk og effektiv 

offentlig sektor. De statlige virksomhetene skal ha ambisjoner om faglig kvalitet, bruker-

tilfredshet, kostnadskontroll og kontinuerlig fokus på kompetanse hos de ansatte. Omstilling i 

staten skal bygge på retningslinjene og veiledning om Personalpolitikk ved omstillings-

prosesser som er fastsatt av FAD.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Bjørg Helene Holen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Thorvald  Wettestad 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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