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Horing - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å mote fremtidens utfordringer

Gudbrandsdalen politidistrikt er enig i hovedkonklusjonene i analysen og mener at
dokumemet er et bra utgangspunkt for videreutvikling av norsk politi.

Forslaget har en struktur- og en kvalitersdel. Som vi ser det, ma strukturen endres for at
man skal fa 61 kvalitetsreformen.

Hovedpunkter

Reduks.on av antall distrikter

distrikter bor reduseres vesentlig. Vi stotter forslaget om en regionsmodell og
er enige i at de andre modellene ikke tilfredsstiller knteriene for robusthet i
tilstrekkelig grad. Samtidig avviser vi fylkesmodellen, da den ikke vil gi særlig
forbedring av dagens tilstand. Nt Oppland politidisstrikt vil på ingen mate oppfvlle
kravene til robusthet.

Mindre . olitisk stvrin av olitiet

Der bor bli mindre politisk srvring av politiet. En forutserning for a innfore
regionsmodellen bor være at Polindirektoratet gis fullmakt til a bestemme
driftsenhetsstrukturen. Navnende driftsenhetsstruktur kan ikke opprettholdes, hvis
man innforer regionsmodellen og onsker et mer effektivt politi. Fremtidig
drifusenhetsstruktur ma bestemmes pa bakgrunn av polinfaglige argumenter — ikke
distriktspolidkk.

Storre fokus a leerneo ) avene

Forholdene bor legges til rette for at politiet kan ha storre fokus på
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kjerneoppgavene; opprettholdelse av lov or orden, forebygge og forhindre straffbare
handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet samt etterforske og
straffeforfolge lovbrudd.

Dette betvr at oppgaveportefoljen til politiet bor gjennomgas og reduseres. Vi bor
samtidig beholde de tilleggsoppgavene som stotter opp om kjerneoppgavene for
eksempel vapenforvalmingen.

I denne omgang bor det treffes en beslutning om at oppgaveportefolien skal
gjennomgas noye for å vurdere grundig hvilke oppgaver som skal tas ut og hvilke
som skal beholdes. Noen av tilradningene i analvsen bor kanskje vurderes pa nytt.
l'or eksempel bor man muligens vurdere pa nvtt om politiet også i fremtiden skal
være ansvarlige for utlendingsforvaltningen.

Effekt

De skisserte endringer vil etter vart syn medfore at politiet kan bli mer effektivt og
at kvaliteten på arbeidet generelt kan bli bedre.

Distriktene blir mer selvgaende og vil være mindre avhengig av bistand. Man vil for
eksempel bli i stand til a stvre storre operabve aksjoner på en bedre mate.

vil medfore en mer ensartet og lik nenesteutforelse, ved at det ikke er sa
mange politimestere/distrikter å samordne. Dette vil for eksempel gjore det enklere
a bekjempe den grenseoverskridende krfininaliteten. I tableringen av storre
fagnilljoer vil medfore at distriktene far flere spesialister, og håndteringen av
komplekse og store saker vil kunne holde en hovere kvalitet.

I:ndringen vil selvsagt ogsa medfore en frigjoring av administrative ressurser som
kan brukes til polifiets kjernevirksomhet.

Nærpoliti

I Ivis man innforer regionsmodellen og antall driftsenheter/tjenestesteder reduseres
vesendig, vil det være pedagogisk vanskelig å fa forståelse for at nærpolitiet styrkes.
Vi deler allikevel analvsens synspunkt pa at en reduksjon av antall tjenestesteder vil
medfore at vi bruker mindre ressurser til administrativ arbeid som i stedet kan
brukes til operativt politiarbeid. Vi vil kunne fa flere politifolk ut i patruljene,
samtidig som de kan settes i stand til a gjore mer etterforskningsarbeid i bilen ved
innforing av bedre digitale verktov.

Det vil dog være noen utfordringer rundt dette temaet. På sikt vil det kunne
medfore darligere lokalkunnskap. Det er også en fare for at nenesten vil sentraliseres
til der hvor det er flest oppdrag. På sikt vil det sannsvnligvis ogsa medfore et endret
bosetningsmonster blant politifolk, ved at de bosetter seg rundt de store
nenestestedene, hvor jobbtilbudene er storst.

il'idsfaktoren

For hele organisasjonen og ansatte sin skyld bor prosessen gå raskt. Vi ser det som



svært viktig at man forsoker å holde seg til den skisserte tidslinja i analvsen, og at de
nodvendige beslutningene vedrorende struktur fattes i vårsesjonen 2014, slik at nv
distriktsstruktur kan være på plass 1. januar 2015. Samtidig bor man fatte
beslutningene som skissert i kulepunkt 2 og 3 (storre fullmakter til POD og en
beslutning om gjennomgang av oppgaveportefolien med tanke pa reduksjon).

Ovrige kommentarer om analysen

Drofi'inger

Vi savner generelt mer utforligere droftelser, samtidig som vi ser at utvalget hadde darlig tid
til disposisjon.

I tter vår mening bærer dokumentet noe preg av at medlemmene i gruppa synes a være
forutinntatt av hva som skal til for a få et bedre politi.

Argumentene som fremfores synes stort sett a være de argumentene som stotter opp om et
onsket resultat.. \ rgumenter som drar i motsatt reming er gjennomgaende i vel liten grad
berort.

Kriteriene som er val t for robuste distrikter

Kriteriene som er lagt til grunn for etablering av robuste politidistrikter er vi stort sett enige
i. Vi mener allikevel at enkelte av kriteriene er satt for lavt i forhold til hvor store regioner
de er ment a betjene. Vi kan for eksempel ikke se at 9 innsatsledere er tilstrekkelig, spesielt
ikke pa store geografiske omrader. Det hjelper lite med en innsatsleder pa jobb i for
eksempel Bodo, hvis man far en skarp hendelse i 'fromso eller l'innmark. En org. krim.
enhet på pers(mer vil heller neppe være særlig robust.

undelin ar re ionene

Vi er stort sett enige i de kriteriene som det er onskelig at distriktene bor oppfvlle.
Kriteriene har muligens allikevel noen uheldige virkninger for regionsinndelingen mellom
Oslo og bla. Region Ost.

Etter vart skjonn har onsket om a lage mest mulig like regioner og forhindre at Oslo blir for
stor, kanskje gatt pa bekostning av det som rent polisiært muligens er den beste losningen.

I folge analvsen skal Region Ost ga fra Svinesund til Trondelag noe som gir et meget stort
spenn i forhold til samfunnsforhold, bosetning, geograft, kriminalitetsbilde, beredskap etc.
Men det mest spesielle, er at regionen nærmest vil fa Stor-Oslo i midten. Dette gir store
utfordringer pa mange måter.

Kriminalitetsbildet i Oslo er komplekst. Mange av de kriminelle i Oslo enten bor eller
utforer kriminalitet i tilgrensende kommuner i Akershus for eksempel 1.orenskog,
Strommen og Oppegård. Det er heller ikke noe klart skille i bebyggelsen mellom Oslo og
disse kommunene. Bebvggelsen glir over i hverandre.



Den foreslatte regionsinndelingen gir derfor flere utfordringer - bade i forhold til
etterforskning og beredskap.

Ved kritiske situasjoner i Akershus vil det sannsynligvis være både raskere og mer effektivt
få bistand direkte fra ressurser i Oslo for eksempel Beredskapstroppen, enn det vil være a få
bistand fra en LEI I - enhet i Region Ost. Bistandsenbetene i Oslo vil ofte være bare fa
minutters kloring fra de store befolkaingssentrene i Akershus.

ILtterforskningsmessig er det også et problem at mange av de krimMelle i Oslo opererer
som skissert ovenfor, pa tvers av kommunegrensene. Straffesakene i Akershus har ofte
sterke kmminger til kriminelle i Oslo. Omvendt vil ofte straffesakene i Oslo bli utfort av
kriminelle som bor i Akershus. Etter vart syn blir det derfor enklere a koordinere
etterforskningen "Stor-Oslo-, hvis Oslo og Akershus blit ett politidistrikt.

Ved at Oslo har de nasjonale bistandsressursene og de storste personellressursene ogsa etter
en eventuell opprettelse av Region-Ost, vil vi peke pa at det muligens ville vært fornuftig at
hovedstaden gis anwaret for landets hovedtkplass. En alvorlig hendelse pa Gardermoen
OSL vil kreve berdelige ressurser.

Pa mange mater er det mindre avstand mellom Ostfold og Oslo enn mellom Innlandet og
Ostfold - ikke bare geografisk. Storstedelen av smuglergodset inkludert narkotika som
kommer til Oslo, smugles inn over Svinesund. Dette betvr at mve av den organiserte
kriminaliteten i Oslo har sterke forgreininger nedover i Ostfold. Dette kan tale for at ogsa
Ostfold bor innga i et nytt Stor-Oslo politidistrikt.

Argumentet mot at deler av Akershus og Ostfold skal innga i et nytt Stor-Oslo politidistrikt,
er som nevnt, at det vil bli et ekstremt stort og dominerende politidistrikt, samtidig som
Region-Ost ikke lengre vil være bærekraftig i forhold til kriteriene i Politianalvsen.

I Ivordan regionsinndelingen mellom Stor-Oslo og Region Ost skal være, vil etter vart syn
bli et valg mellom etablering av mest mulig like regionerjpolitidistrikter og hva som
muligens er best rent politifaglig.

Nas.onale bistandsressurser

Etter at det er bestemt hvor mange politidistrikter man skal ha i fremtiden, er vi helt enig i
at man ma gjennomgå særorganene og vurdere hvor mange som skal besta, i hvilken form
og hvilke oppgaver de skal ha. I forbindelse med dette vil det etter var mening ogsa være
naturlig a vurdere hvem som skal ha ansvaret for de nasjonale bistandsenhetene - Stor-Oslo
politidistnkt eller et særorgan.

Omstillim;skoMmder

Vi har ikke nmlighet til å beregne omstillingskosmadene særlig inngående utover det som
stax i analysen med vedlegg. Vi er allikevel av den oppfatning at utvalget har beregnet
omstillingskostnadene for lavt. Dermed er også gevinstberegningen vel optimistisk.

Omstillingskostnadene knyttet til for eksempel overtallige ledere inkludert overtallige
polintnestere samt ansatte pa operasjonssentralene er etter det vi kan se satt til null. Det tror
vi neppe er realistisk.
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PST

I analvsen star det ingenting om hvilke konsekvenser en endring av strukturen far thr PST,
men vi onsker å knytte et par kommentarer til dette fagfeltet allikevel.

Vi mener at PST strukturen bor tilpasses en eventuelt endret struktur i det orditnure politi,
og at de nve store distriktene ogsa i fremtiden sannsvnligvis bor ansvarliggjores for PST --
oppgavene. Ved innforing av en regionsmodell, bor det være mulig a ha relativt robuste
PST-enheter i de enkelte regionene, og at de ikke fratas ansvaret for PST oppgavene som
foreslatt i Traavikrapporten,

Viktigste konklusjoner

Antall disnikter bor reduseres vesentlig.

Det bor bli mindre politisk styring av politiet. Politidirektoratet bor gis fullmakt til
bestemme driftsenhetsstrukmren.

Forholdene bor legges til rette for at politiet kan ba storre fokus pa
kjerneoppgavene. )ppgaveportefoljen ril politiet bor gjennomgas grundig med

tanke pa a reduksj(m.

Det nia bli en rask avklaring av disse punktene.

Arne I lammersmark
politimester

5


