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Høringsuttalelse fra Gran kommune – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens 
utfordringer  
 
Gran kommunestyre vedtok i møte 12.09.2013 sak 110/13 følgende høringsuttalelse: 
 
Gran kommunestyre støtter utvalgets helhetlige blikk på norsk politi og ser positivt på analysen i 
NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte framtidens utfordringer».  
Det er nødvendig å se på strukturen og organiseringen av politiet i et endret samfunn.  Det har 
skjedd store endringer i samfunnet de siste 10-20 årene uten at endringer i Politiets struktur og 
oppgaver har vært vurdert på et helhetlig grunnlag.  
 
Økt vekt på kjerneoppgavene 
Gran kommune støtter utvalget fokus på politiets kjerneoppgaver. Det er viktig å fremheve de 
oppgavene som politiet alene kan utføre i samfunnet for kriminalitetsbekjempelse og trygghet for 
innbyggerne 
 
Gran kommune er likevel skeptisk til konklusjonene om å overføre sivile oppgaver til andre 
forvaltningsorganer.  Det er bare er gitt et «halvt svar» på dette i rapporten. Det er vanskelig å 
konkludere om det vil være rett å fjerne de sivile oppgavene fra politiet før en har anvist hvordan 
disse oppgavene skal løses utenfor politiet. Det må derfor utredes videre hvordan man skal løse de 
sivile politioppgavene og hvilke offentlige organer som skal ha ansvar for disse før man konkluderer.  
Bl.a. må det gjennomføres en kost/nytte vurdering av hva det innebærer å flytte sivile oppgaver ut 
av politiet. Det er også slik i dag at det i praksis er sivilt personale og de sivile oppgavene til politiet 
som sikrer åpningstidene på de lokale tjenestestedene. Det kan være en fare for at en får et mindre 
tilgjengelig politi hvis en flytter sivile oppgaver til andre forvaltningsorganer.  
 
De sivile oppgavene er et viktig kontaktpunkt mellom politiet og det øvrige samfunn. Dette er også 
et moment som må vurderes nærmere.  
 
Politidistriktstruktur og lokal struktur 
Gran kommune støtter en reduksjon av antall politidistriktet og reduksjon av lokale tjenestesteder. 
Gran kommune mener at en struktur med seks politidistrikter er det rette. En ren fylkesstruktur 
med 19 politidistrikter ikke er et godt alternativ. Det vil ikke gi store nok politidistrikter til at en kan 
få distrikter som har tilstrekkelig kompetanse og bemanning på alle områder.  Tilsvarende vil en 



Saksnr:13/01743-6  2 
_________________________________________________________________________________________ 

 

distriktsmodell med ti politidistrikter heller ikke gi den nødvendige styrke til det enkelte 
politidistrikt. 
 
En modell med 10 politidistrikter vil være spesielt uheldig for Hadeland da en nærmere tilknytning 
til Akershus vil være mer naturlig for Hadeland enn en tilknytning til Oppland og Hedmark. 
 
Gran kommune er skeptisk til at en ikke har hatt en reell vurdering av grenser for nye 
politidistrikter, men bare fulgt eksisterende fylkesgrenser. Utvalget har gjort en vurdering av 
grensene i forhold til Akershus og Oslo ved at de foreslår at Asker og Bærum knyttes til nytt Stor- 
Oslo, Tilsvarende vurderinger må også gjøres i forhold til andre fylkesgrenser. Når man bare følger 
fylkesgrensene gjør man ikke en reell vurdering av hva som er funksjonelle distrikter. Dette må 
gjøres før man tar en endelig beslutning om politidistriktstruktur. 
 
Det er viktig å ha fokus på responstid og tilgjengelighet til polititjenestemenn i lokalsamfunnene i en 
slik omlegging. Om dette er best løst gjennom stasjonering på lokalt tjenestested, eller gjennom 
politi på patrulje kan det være ulike synspunkt på, men det er et viktig moment at en i lokalmiljøene 
kan «kjenne sine polititjenestemenn» Dette kan gi god lokalkunnskap og gi en opplevd 
«tilgjengelighet» for befolkningen.   
 
Restrukturering av særorganer og støttefunksjoner 
Gran kommune vil peke på at det er uheldig at rapporten bruker utrykket «nedleggelse» av Politiets 
data- og materielltjeneste (PDMT). Det gir unødvendig usikkerhet for virksomheten og 
lokalsamfunnet. Slik Gran kommune leser rapporten er det som foreslås en rendyrking av PDMTs 
funksjoner til en fellestjeneste som også kan omfatte flere tjenester enn det PDMT har i dag.   
 
Gran kommune vil påpeke at en eventuell nedleggelse av PDMTs virksomhet i Gran vil være i sterk 
strid med stortingets og regjeringens målsetting om å spre statlige arbeidsplasser til hele landet, jfr. 
konklusjonene i NOU 2011:3 «Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.» 
PDMTs avdeling i Mohagen håndterer i dag viktige fellesfunksjoner for Politiet. Forholdene ligger 
godt til rette for at de øvrige fellestjenestene nevnt i NOUen også kan legges til PDMT i Mohagen. 
Gran kommune vil arbeide for at bedriften blir et senter for offentlige anskaffelser i Norge. 
 
Hvis en går i gang med større omorganisering av politidistriktene er det viktig at en i denne fasen 
har velfungerende fellestjenester i PDMT.  
 

Gran kommune støtter opprettelsen av en egen enhet for administrative støttefunksjoner i 
politiet som bør omfatte blant annet lønn, regnskap, anskaffelser og materiellforvaltning.  
 
PDMT har i dag gode lokaler i Gran kommune og er en viktig arbeidsplass.  I Gran ligger det meget 
vel til rette for en lokalisering av ytterligere fellestjenester. Det er kort vei til Oslo med gode 
kollektivforbindelser og kort vei til Gardermoen.  En oppfatter at rapporten legger opp til en styrking 
av de funksjoner som PDMT gir i dag i en ny organisasjon. Gran kommune mener det er viktig å 
bygge videre på den velfungerende enheten som PDMT er i dag og utvide denne til å omfatte flere 
fellestjenester. I en situasjon der en legger opp til store organisatoriske endringer er det viktig å 
bygge videre på de enheter som fungere bra. I Gran ligger det vel til rette for utvidelse av PDMTs 
lokaler for å kunne huse politiets administrative støttefunksjoner. Tomt er klar. 
 
Rapporten peker på at det er viktig at en får en bedre strategisk fokus i Politidirektoratet på 
oppfølging av IKT. Det er viktig at dette sentrale området får større fokus. Samtidig vil Gran 
kommune peke på at når en samler både den strategiske og det operative arbeidet i samme enhet, 
vil det være en fare for at det operative får et langt sterkere fokus enn det strategiske arbeidet. 
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Det er inkonsekvent å samle alle administrative støttefunksjoner i en egen enhet for fellestjenester 
og så skille ut IKT fra denne. IKT er grunnlaget for å kunne samle politiets administrative 
fellestjenester. Gran kommune mener at hvis en lager en ny enhet for fellestjenester innen politiet 
vil det være naturlig at de operative IKT funksjonene knyttes til denne enheten. Det er riktig å satse 
på å ha en strategisk IKT enhet i Politidirektoratet og styrke denne vesentlig, men hvis strategisk 
ledelse av IKT organiseres sammen med den operative IKT virksomheten er det en fare for at det 
strategiske fokuset vi lide for håndteringen av utfordringer i daglig drift. 
  
Gran kommune ser fram til videre behandling av rapporten og utarbeiding av en langsiktig plan for 
videreutvikling av Politietaten. Gran kommune deltar gjerne i drøftinger om hvordan en kan legge 
forholdene til rette for en ny enhet for politiets fellesfunksjoner på Jaren. 
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