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Høringsutalelse - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 
 
Det vises til mottatt høringsbrev på NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens 
utfordringer, datert 21.06.13. 
 

Følgende vedtak er fattet av formannskapet den 16.10.13: 
 
 
FS-056/13 Vedtak: 
Hattfjelldal kommune støtter i hovedsak forlaget til ny struktur og organisering av politiet slik det 
fremkommer i utredningen: NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer 
men vil gi følgende merknader: 
 
1. Hattfjelldal kommune vil for endringen i antall politidistrikter legge til grunn at den 
ressursbesparelse som derav fremkommer, tilfaller Helgeland og gir grunnlag for bedre 
tjenester. Det er for Hattfjelldal kommune ikke mulig å vurdere om dagens Helgeland 
politidistrikt skal tilhøre Region Nord, -Midt eller være egen region.  
 
2. Hattfjelldal kommune mener videre at lensmannens viktige rolle i forhold til forebygging 
og preventive tiltak i et lite lokalsamfunn, ikke er godt nok belyst og kommer ikke godt nok frem i 
utredningen. Det er viktig for kommunen at forebygging og preventive tiltak gis større tyngde.  
 
3. Hattfjelldal Kommune er videre kritisk til å redusere antall lensmannsdistrikter slik det 
foreslås. Utredningen gir få konkrete svar på hvordan nærpolitiet skal styrkes og det lokale 
politiet skal gjøres mer robust. Med mindre lokalsamfunnet selv ønsker å legge ned 
lensmannskontor, bør disse opprettholdes som i dag, jfr. pkt.5.  
 
4. Hattfjelldal kommune støtter ikke forslaget i utredningen om å legge 
beslutningsfullmakten knyttet til opprettelse og endring av politistasjonsdistrikter og 
lensmannsdistrikter til Politidirektoratet. Dagens myndighetsstruktur opprettholdes med politisk 
beslutning som grunnlag for endring. 
 
Dette til orientering.  
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