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Ett politi - rustet til å møte fremtiden utfordringer - høringsuttalelse fra 

Hammerfest kommune 

Vi viser til invitasjon til høringsuttalelse av 21.06.13 og oversender med dette følgende vedtak 

fra Hammerfest kommune som ble fattet i ordinært kommunestyremøte den 19. september: 

 

Norge som nasjon og den enkelte kommune er tjent med at norsk politi til en hver tid er 

organisert mest mulig hensiktsmessig og leverer de tjenestene som forventes med god kvalitet og 

effektivitet. Hammerfest kommune er med bakgrunn i dette positiv til at det settes søkelys på 

politiets arbeid i etterkant av Gjørv – kommisjonens rapport og anbefalinger.  

 

Hammerfest kommunestyre har en viss forståelse av at politiet ønsker et mer avgrenset 

ansvarsområde mot mer politimessig oppgavefokus.  Før en iverksetter overføring av oppgaver 

til andre sivile eller offentlige instanser, bør det gjøres et grundigere utredningsarbeid i forhold til 

konsekvenser for publikum.  Dette ikke minst i distrikter der det er store avstander og folk bor 

spredt.Ved å sentralisere utstedelse av pass til noen få steder i Finnmark som ett eksempel på 

oppgaver som foreslås endret, må mange innbyggere i fylket reise opp til 400 km for å få utført 

en slik tjeneste.  

 

Videre har vi en rekke skipsanløp i Hammerfest og andre havner i fylket, blant annet i 

forbindelse med mannskapsbytte av utenlandske sjøfolk på supplybåter, LNG-tankere og 

cruisetrafikk. Dette betinger tilbud om utstedelse av pass også utover ordinær arbeidstid. Et 

redusert tilbud vil kunne påvirke næringsvirksomhet i området eller fylket ved at anløp 

omdirigeres. 

 

En begrensning av de sivile gjøremålene som politiet ivaretar i dag kan medføre at kontaktflaten 

mot lokalbefolkningen reduseres. Vi har hatt og vil få hendelser der det kreves at ulike ressurser 

spiller på lag med hverandre. Dette vil kunne slå negativt ut i et flerkulturelt fylke som Finnmark 

med store geografiske avstander, værmessige utfordringer og stor industriell utvikling. Etter 

kommunestyrets mening bidrar sivile oppgaver til god oversikt over befolkningen i distriktene i 

forhold til risikogrupper og ikke minst ressurspersoner som politiet kan ha god nytte av i 

spesielle situasjoner. 
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Det faktum at ingen av tjenestestedene i dagens Vest Finnmark politidistrikt foreslås nedlagt ser 

vi positivt på og støtter fullt ut, da politidistriktet har store avstander og utfordrende 

transportmuligheter, særlig i de delene av distriktet hvor innbyggerne er bosatt på øyer. Det 

gjelder i særlig grad Hasvik og Måsøy kommune. Dersom man i fremtiden skal kunne etterleve 

prinsippet om et nærpoliti, er det viktig å opprettholde dagens tjenestestedsstruktur, slik utvalget 

foreslår.       

 

Hammerfest kommune registrerer at utvalget ikke har motforestillinger til at landet foreslås 

inndelt i 6 politidistrikter, hvor ett av disse foreslås lagt til Nord Norge. Det innebærer, dersom 

forslaget vedtas i Stortinget, at antall politidistrikter reduseres fra 27 til 6 på landsbasis. I de 3 

nordligste fylkene vil 5 av dagens 6 politidistrikter forsvinne.  

 

Selv om man legger til grunn at oppgavene skal flyttes fra administrative funksjoner til mer 

operativt politiarbeid i en ny politistruktur, mener vi bestemt at det vil medføre store negative 

konsekvenser med en slik reduksjon. Ved å gjennomføre en omfattende sentralisering av 

ressurser og beslutningsmyndighet, tror vi det kan endre fokus på hvilke oppgaver som skal 

prioriteres og derved medføre dårlige resultater ute i distriktene enn i dag.  

 

I tillegg vil avstandene i ett nytt politidistrikt i Nord Norge bli svært lange mellom 

politidistriktet, politistasjonene og øvrige tjenestesteder. I forhold til tids – og ressursbruk er slike 

konsekvenser ikke belyst i rapporten. Etter vår vurdering vil en så omfattende strukturendring 

medføre betydelige negative konsekvenser som ikke er nærmere belyst i forslaget. 

 

Videre har Finnmark spesielle utfordringer når det gjelder utviklingen innen 

petroleumsvirksomheten, hvor aktiviteten er sterkt økende i fylket. Både volum i leting og funn 

og ikke minst også bedriftsetableringer øker betydelig i omfang fra år til år. Også for politiet vil 

en slik utvikling føre til behov for en nærhet som vi mener forslaget om ett politidistrikt i nord 

ikke berører. 

 

I tråd med utviklingen av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, er det nødvendig med økende 

oppmerksomhet fra ulike instanser i forhold til terrorfaren mot anlegg og installasjoner, dette 

ikke minst fra politiets side.  Nylig ser vi at eksempelvis Statoil har økt oppmerksomhet mot 

dette temaet både i inn- og utlandet.  Økende skipstrafikk blant annet som følge av et åpnere 

Polhav øker skipstrafikken betraktelig i nord og krever en økende beredskap og overvåkning av 

ulike instanser der også politimessige administrative og faglig ressurser må være på plass 

innenfor eget fylke. 

 

Hammerfest kommune mener etter en samlet vurdering at hensyn til lange avstander, klimatiske 

forhold og økt fokus på nordområdene må være avgjørende faktorer i vurderingen av antall 

fremtidige politidistrikter i nord. Dagens antall politidistrikter i Finnmark på 2 – to – må derfor 

etter vår vurdering opprettholdes i en fremtidig struktur.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Nesse 

kommunalsjef samfunn og utvikling 
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