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Høringsuttalelse til NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens 

utfordringer 
 

Det vises til departementets brev av 21. juni 2013. 

 

Fylkesmannen vil innledningsvis peke på at fremtidens politi er viktig for hele Norge. 

Sammensetningen av utvalget som har laget utredningen burde, med all respekt for deres 

kompetanse, i større grad tatt hensyn til dette. Utvalget består i hovedsak personer fra den sentrale 

statsforvaltningen i Oslo og kommunene er blant annet ikke representert. Dette mener vi er en 

svakhet. 

 

Struktur 

 

Vi er enig i at samfunnsutviklingen, endret kriminalitetsbilde og økte forventninger til politiets 

operative evne gjør det betimelig å se nærmere på om politiet organisering, struktur og 

forvaltningsportefølje er den rette til å møte fremtidens utfordringer. Det vil i den forbindelse være 

naturlig å vurdere færre politidistrikt og færre polititjenestesteder lokalt for å få mer robuste 

enheter. Fylkesmannen er imidlertid ikke overbevist om at utvalgets primære forslag om seks 

politidistrikt er det optimale.  

 

De fleste statsetatene i Norge har en regioninndeling. Kjennetegnet for disse regionene er at nesten 

ingen er like. De går på kryss og tvers av fylkesgrensene. Dette oppleves unødig kompliserende for 

folk flest og for kommunene å vite hvilken region de tilhører i ulike sammenhenger. Forslaget om 

seks politidistrikt ligner når det gjelder Vestlandet på regioninndelingen til Statens Vegvesen 

(region Vest) og helseforetakene (Helse Vest). Vår erfaringer med denne regioninndelingen er 

blandet. Vi opplever det nok som unødig kompliserende at regionkontor har tre ulike fylkesmenn og 

forholde seg til. De tre Vestlandsfylkene har forkjellige utfordringer og prioriteringer og ikke minst 

en ulik mentalitet som kan gjøre det vanskelig å skape en utviklende forvaltningsmessigmessig 

enhet. 

 

Når det gjelder struktur mener Fylkesmannen derfor at regioninndelingen til politidistriktene bør ta 

utgangspunkt i fylkesgrensene, men med noen lokale tilpasninger. Det vil blant annet være naturlig 

å videreføre nåværende Agder politidistrikt og det kan også være gode argument for å slå sammen 
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politidistrikter over fylkegrensene der befolkningstettheten er lav, avstandene er små eller hvor det 

allerede er etablert gode samarbeidsformer på tvers av fylkesgrensene.  

 

Kvalitet 

 

Fylkesmannen forutsetter at det uavhengig av regioninndeling blir etablert nødvendige 

informasjonssystem som gjør det mulig å dele all relevant informasjon på tvers av regionene. Alle 

regionene trenger etter vår vurdering nødvendigvis ikke ha samme kompetanse. Fylkesmennene har 

løst dette ved å tildele noen embeter spesialfunksjoner som de forvalter på vegne av alle, uten å ha 

felles støtteenheter som politiet har i Økokrim, Kripos, UP mv.  

 

Vi støtter utredningen i at det bør foretas en gjennomgang av forvaltningsoppgaver som politiet 

utfører med formål å vurdere om noen av disse kan overtas av andre myndigheter. Vi ser at flere av 

disse oppgavene i dag tar mer og mer tid og ofte stjeler tid fra politiets kjerneoppgaver. En annen 

måte å styre dette på er også å avgrense hvilken tid som skal brukes til forvaltningsmessige 

oppgaver eller i større grad sentralisere slike oppgaver for å ha mer forutsigbarhet i forhold til tid til 

kjerneoppgaver. 

 

Tilstedeværelse 

 

Fylkesmannen mener at politiets tilstedeværelse i kommunene ikke er blitt bedre i Rogaland etter 

forrige omorganisering der en gikk fra 54 til 27 politidistrikt. Dette til tross for at lovnadene og 

forutsetningene den gang. Lensmannskontorene er, som utredningen ganske riktig peker på, i stor 

grad bare åpne på dagtid. De operative mannskapene som styres av operasjonssentralen er få og har 

ofte flere kommuner og store geografiske området å følge opp. Det innebærer at politiet i for stor 

grad kommer sent fram til kriminelle handlinger og ulykker og innledningsvis må overlate ansvaret 

for politioppgaver til andre nødetater.  Dette er uheldig. Det må uansett organiseringsform være en 

målsetting for politiutredningen å øke politiets operative tilstedeværelse i hele Norge. 

 

Beredskap 

 

Fylkesmannen er gitt en sentral beredskapsrolle jf. Instruks for samfunnssikkerhets og 

beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard av 18. april 2008. Vi vil 

understreke at politiet er vår nærmeste samarbeidsaktør ved ekstraordinære situasjoner og kriser, 

blant annet gjennom arbeidet i fylkesberedskapsrådet og samhandling under løpende hendelser. Det 

må derfor også legges opp til at det etableres regioner og strukturer som ikke vil komplisere dette 

arbeidet.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Tora Aasland Lone M. Solheim 

 avdelingsdirektør 
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