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Behandling: 

Ordfører Ole L. Haugen fremmet følgende alternativt forslag: 

Hitra kommune slutter seg i all hovedsak til den framlagte NOU 2013:9 Et politi – rustet til 

å møte fremtidens utfordringer. Dette begrunnes med de påviste og erfarte behov for 

endringer, både av strukturell og kvalitativ karakter. 

Endringer i struktur bør imidlertid fortsatt være tuftet på en politisk vurdering og beslutning, 

i regjeringen. Herunder forutsettes at det tas tilstrekkelig hensyn til lokale forhold, hvorav 

betydningen av den forebyggende effekt som et lokalkjent «nærpoliti» representerer og 

avstandskriterier er noe av det aller viktigste.  Slike forhold må også vektlegges i forbindelse 

med oppgaveoverføringer fra politiet til kommunene. 

Hitra kommune anbefaler for øvrig staten til å etablere en struktur for alarmsentralene som 

er mest mulig sammenfallende innenfor helse, politi og brann (nødetatene), og da helst i en 

mest mulig samlokalisert struktur. Dette korresponderer for øvrig med tidligere anbefalinger 

om dette tema. 

Hitra kommune viser ellers til sin høringsuttalelse av 03.03.2011, som omhandler 

anbefalinger knyttet til den framtidige organisering av lensmanns- og tjenestekontor i 

Orkdals- og øyregion.  

 

Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hitra kommune slutter seg i all hovedsak til den framlagte NOU 2013:9 Et politi – rustet til å 

møte fremtidens utfordringer. Dette begrunnes med de påviste og erfarte behov for 

endringer, både av strukturell og kvalitativ karakter. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-9.html?id=730815
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Endringer i struktur bør imidlertid fortsatt være tuftet på en politisk vurdering og beslutning, 

i regjeringen. Herunder forutsettes at det tas tilstrekkelig hensyn til lokale forhold, hvorav 

betydningen av den forebyggende effekt som et lokalkjent «nærpoliti» representerer og 

avstandskriterier er noe av det aller viktigste.  Slike forhold må også vektlegges i forbindelse 

med oppgaveoverføringer fra politiet til kommunene. 

Hitra kommune anbefaler for øvrig staten til å etablere en struktur for alarmsentralene som 

er mest mulig sammenfallende innenfor helse, politi og brann (nødetatene), og da helst i en 

mest mulig samlokalisert struktur. Dette korresponderer for øvrig med tidligere anbefalinger 

om dette tema. 

Hitra kommune viser ellers til sin høringsuttalelse av 03.03.2011, som omhandler 

anbefalinger knyttet til den framtidige organisering av lensmanns- og tjenestekontor i 

Orkdals- og øyregion.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Innstilling: 

Hitra kommune ser positivt på forslagene til tiltak nedfelt i fremlagt høringsutredning NOU 

2013:9 med tittel: «– ett politi – rustet til å møte fremtiden utfordringer». Hitra komme vil derfor 

anbefale oppfølging av utredningen som fremlagt.  

 

Begrunnelse for anbefalingen er med formål å opprette en bærekraftig politimessig enhet, økt 

fokus på spesialisering og koordinering, større fagmiljø, bedre utnyttelse av dagens ressurser, 

større slagkraft i den operative tjenesten, mer kunnskapsbasert virksomhet, mer attraktive 

stillinger og endrede politimessige utfordringer. 

 

Hitra kommune anbefaler staten til videre i størst mulig grad til også å etablere 

alarmsentralstrukturer som er geografisk sammenfallende innenfor helse, politi og brann og da 

helst i en samlokalisert struktur. Anbefalingen sammenfaller for region Midt med utvalgets 

anbefalte forslag til struktur på nye politidistrikt.  

 

Begrunnelsen for anbefaling om samlokalisering er behovet for best mulig informasjonsflyt til de 

operative utemannskapene samt at en slik struktur kan forenkle arbeidet med å fase inn nytt 

Nødnett 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartement har sendt ut på høring utredningen NOU 

2013:9: Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer». Utredningen er avgitt av til Justis- 

og beredskapsdepartementet av et utvalg oppnevnt av departementet 8. november 2012. 

 

Utvalgets mandat var å gjennomføre en politianalyse som skal danne grunnlag for en langsiktig 

plan for videreutvikling av etaten. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og 

tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsning og mer effektiv ressursbruk i politiet.  
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Saksopplysninger 

Utvalget fremmer forslag om gjennomføring av 2 reformer i politiet, en strukturreform og en 

kvalitetsreform. Strukturreformen for å frigjøre ressurser til løsning av politiets kjerneoppgaver 

og kvalitetsreformen rettet mot effektivisering/ spissing samt forbedring i ledelse og prestasjon.  

 

Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer i dag den norske politimodellen og stiller 

nye krav til hva som er god polititjeneste. Utvalget mener at politiet i dag ikke i tilstrekkelig grad 

er organisert, styrt og ledet for å møte denne utfordringen.  

 

En effektiv løsning av kjerneoppgavene stiller høye krav til spesialisering, fagkompetanse, 

kontinuerlig læring og utvikling i organisasjonen. Politiets hovedutfordring i fremtiden blir å 

sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen bor og samtidig 

utvikle robuste spesialistmiljøer.  

 

Politiet er i dag, etter utvalgets mening, ikke dyktige nok til å lære, utvikle og forbedre egen 

virksomhet. Utvalget mener videre at tilleggsoppgaver til politiet binder opp mye ressurser og 

trekker oppmerksomheten bort i fra politiets kjerneoppgaver.  

 

Dagens organisering i 27 distrikt gir etter utvalgets mening ikke de nødvendige forutsetningene 

for å utvikle spesialistfunksjoner og kapasiteter til å håndtere større, alvorlige hendelser godt nok. 

Videre poengteres det også at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode 

nok publikumstjenester lokalt. Mange små tjenestesteder med få ansatte, knyttet opp i mot andre 

oppgaver enn kjerneoppgavene, gir verken effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv 

kriminalbekjempelse. Konklusjonen til utvalget er en anbefaling om en reduksjon i antall 

politidistrikt fra dagens 27 til 6 større enheter, en reduksjon i antall tjenestesteder fra dagens 354 

enheter til ca. 210 enheter, en bortprioritering av oppgaver tillagt politiet men som ikke betraktes 

å være innenfor politiets kjerneoppgaver, samt styrking av politiets ledelses- og fagkompetanse.    

 

For vår region innebærer dette at vårt fremtidige tilhørende politidistrikt i utvalgets forslag vil 

bestå av fylkene Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag samt Møre og Romsdal, benevnt region Midt. 

Tidligere har Hitra kommune avgitt følgende høringsuttalelse vedrørende omstrukturering av 110 

sentralen i Teknisk komite:  

 

Saksprotokoll i Teknisk komite 2011-2015 - 26.02.2013 
 
Vedtak: 
Hitra kommune slutter seg til fremlagt forslag til vedtak, fremmet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, vedrørende omorganisering av 110-sentralene i 
politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdalen, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 
samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven og Bindal. 
 
Hitra kommune anbefaler staten til videre i størst mulig grad å etablere 
alarmsentralstrukturer som er geografisk sammenfallende innenfor helse, politi og brann 
og da helst i en samlokalisert struktur. 
Bakgrunnen for anbefalingen er behovet for best mulig informasjonsflyt til de operative 
utemannskapene samt at en slik struktur kan forenkle arbeidet med å fase inn nytt 
Nødnett. 
 
Enstemmig. 
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Videre oppgis det i utredningen at flere politidistrikt har vært gjennom prosesser hvor 

omorganisering av politistrukturen har vært tema, deriblant i Sør-Trøndelag. Forslag til 

omorganisering i vårt politidistrikt ble behandlet i Hitra kommunestyre 03.03.2011   

 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 03.03.2011 

 

Vedtak: 

Hitra kommunestyre anbefaler at lensmannsdistriktene Frøya, Hemne og Snillfjord, Hitra, 

Meldal, Orkdal og Agdenes, samt Skaun slås sammen til ett lensmannsdistrikt med lokalisering i 

Orkdal og to andre tjenestesteder i lensmannsdistriktet lokalisert i forhold til befolkningens 

behov for tjenester. 

 

Begrunnelse for anbefalingen er å opprette en bærekraftig politimessig enhet, økt fokus på 

spesialisering og koordinering, større fagmiljø, bedre utnyttelse av dagens ressurser, større 

slagkraft i den operative tjenesten, mer kunnskapsbasert virksomhet, mer attraktive stillinger 

og endrede politimessige utfordringer. 

 

Hitra kommunestyre forutsetter et tjenestested etablert i Øyregionen grunnet blant annet med 

avstandsmessige kriterier. 

 

Det anføres her til fordel for etablering av tjenestested på Fillan i Øyregionen følgende element: 

 

1. Fillan dekker størst andel av regionens befolkning, inklusiv fritidsboere/ turistanlegg, innen en 

halv times utrykningstid. 

2. Hitra er en av fylkets største hyttekommuner, befolkningen 3 dobles periodevis gjennom 

året. 

3. Fra Fillan dekkes et 3 ganger så stort landområde innen en halv times utrykningstid enn 

fra Sistranda. 

4. Fillan er nærmest hovedkontoret i Orkdal hvilket gir lettere kommunikasjon/tilgang og 

bistand, da også ved administrative rutiner/ etterforskning/ kurs/ interne møter osv. 

5. Fillan har lettest kommunikasjonsårer mot Trondheim/ Orkdal/ Kristiansund/ Hemne/ 

Aure via buss samt trafikknutepunktet Sandstad (hurtigbåt). 

6. Det foregår en oppbygging av Jøstenøya (Sandstad) som maritimt industristed med blant 

annet etablering av en internasjonal havn (laksetransport) sammen med Kristiansund og 

Nordmøre Havn. 

7. Fillan er valgt som lokaliseringssted for redningskøyta RS Sundt Flyer hvilket lettere 

muliggjør samarbeid under sjøverts operasjoner. 

8. Det arbeides med tilrettelegging for helikopterlandingsplass på Fillan. 

9. Det kan fra Fillan ytes assistanse/ bistand til publikum i ”alle retninger” innen et rimelig 

tidsaspekt. 

10. Erfaringsmessig er vegstrekningen fra Dolmøya til Orkanger dessverre en av de mest 

ulykkesbelastede vegstrekningene i Sør-Trøndelag med alvorlige ulykkesbilder, nærhet 

til strekningen er størst fra Fillan. 

11. Vegstrekningen fra Sunde til Orkdal skal i den neste 15-års perioden i betydelig grad 

oppgraderes, det forventes periodevis stengt veinett, hvilket gjør det nødvendig med 

kortest mulige utrykningsavstander fra begge sider av anleggsområdet. 

12. Fillan lensmannskontor er allerede utstyrt med passkiosk. 

13. Fillan har best tilgjengelighet for en størst mulig andel av publikum for ordinær service, 

da naturlig reiserute for flest av Øyregionens befolkning er forbi Fillan inn mot Orkdal/ 

Trondheimsområde. 
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14. Det er og det forventes fortsatt befolkningsvekst i Øyregionen med et betydelig innslag 

av utenlandsk arbeidskraft/ arbeidsinnvandring. Dette er en gruppe som erfaringsvis 

krever en del spesiell service og oppfølging. 

15. Lokalisering på Fillan støttes av Snillfjord kommunes ordfører samt styret for Hemnskjel 

Vel via brev av 11.10. 2010 og 30.09. 2010 

16. Et viktig argument for omorganisering har vært utfordringer knyttet til rekruttering. 

Hitra kommunestyre konstaterer at også dette er argument som av de fleste framheves 

som favoriserende for Hitra og Fillan. 

 

Ut i fra de fremførte faktaopplysninger anbefaler Hitra kommunestyre at Fillan blir det 

foretrukne lokaliseringsvalg i Øyregionen bestående av Frøya, Hitra og deler av Snillfjord for 

etablering av lokalt polititjenestested. 

 

Enstemmig. 

 

Ved endringer rundt politiets organisering fremkommer det av Politilovens § 16 at saken må 

utredes og fremlegges for de berørte kommuner til høring. Sakene skal deretter fremlegges for 

Kongen i statsråd. I tillegg til dette har regjeringen gjennom Stortingsmelding nr. 25 (2008 – 

2009) Lokal vekstkraft og fremtidstru- om distrikts- og regionalpolitikken, lagt som en premiss at 

det må foreligge lokalpolitisk enighet om endring før endringene kan iverksettes. Dette har, etter 

utvalgets mening, tilvirket en praksis der kommunale myndigheter i realiteten har hatt vetorett 

når det gjelder hvordan polititjenesten organiseres i det enkelte politidistrikt.  

 

Ut i fra dette ble forslag til omorganisering i Sør-Trøndelag politidistrikt ikke effektuert. 

 

I nytt forslag til tjenestesteder ut i fra gitte kriterier, i opptegnet kart for tjenestesteder vises det 

fortsatt lokalisert tjenestesteder både på Hitra og på Frøya. Innenfor tjenestesteder oppgis det 

allikevel at det bør en mer presis vurdering av antall og lokalisering før endelig definering 

vedtas.      

 

Utvalget peker videre på en gjennomgang av politiets oppgaver slik at oppgaver som naturlig 

ikke hører inn under politiets primære virkeområder overføres til andre offentlige enheter, dette 

gjelder eksempelvis transport og fremstilling av varetektsfanger, transport av psykisk syke, 

uttransportering av personer som ikke har oppholdstillatelse i Norge, utskrivelse av pass, 

hittegods, håndtering av vrak, godkjennelse brukshandlere, osv. 

 

Høringsfristen er satt til innen 1. oktober 2013, derfor blir saken kun fremmet for formannskapet, 

det anbefales at sakens vedtak eventuelt refereres i Kommunestyret som informasjon.   

 

Vurdering 

Dagens samfunn etterspør stabilitet, trygghet og effektiv kriminalitetsbekjempelse. Nye 

kriminaltekniske utfordringer som ofte krever økt grad av spesialisering samt økte krav til 

service, stiller andre krav til tjenestens utførelse enn tidligere. Endrede forutsetninger krever 

dermed at organisatoriske tiltak fortløpende må vurderes også innenfor politietaten for å oppnå 

maksimal effekt av de tilførte ressurser. 

 

Denne saken fordrer en vurdering hvorvidt dagens organisering av politietaten bør endres, 

hvorledes den eventuelt skal organisering samt definering av tjenestesteder dersom politietaten 

omorganiseres. Samtidig er det vel fire hovedelement som også bør vurderes spesielt og dette er 
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ordinært servicetilbud til publikum, politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnene, den rent akutte 

beredskapen ved hendelser samt internasjonalisering av kriminelle nettverk. 

 

Tidligere vurderinger nedfelt i saksfremlegg behandlet i kommunestyret vedrørende 

forslag til omorganisering av Sør-Trøndelag politidistrikt (sakset delvis direkte fra 

saksfremlegg) 

 

Med 20 geografiske driftsenheter og 5 funksjonelle driftsenheter definert i politimesterens 

oversendelse menes det at Sør-Trøndelag politidistrikt består av 18 lensmannskontor samt 2 

politistasjoner, hvorav 5 er bemannet med spesiell juridisk kompetanse/ påtalemyndighet/ 

økonomistyring og ekstra administrativ ressurs. 

 

Lensmennene innen Sør-Trøndelag politidistriktets tok initiativ til å iverksette en prosess med 

sikte på effektivisering av dagens tjenester ut i fra en erkjennelse av at dagens organisering ikke 

er hensiktsmessig i forhold til å realisere hovedmålene i politireform 2000 samt gi innbyggerne et 

best mulig politimessig tjenestetilbud. Det sto i politimesterens oversendelse at distriktets 

lensmenn mener dagens organisering er basert på en gammel organisasjonsmodell som er svært 

ressurskrevende og som gir en dårlig utnyttelse av de samlede ressurser etaten rår over. 

 

Videre begrunnelse var at etaten gjennom organisatoriske endringer kan frigjøre årsverk/ 

ressurser til mer aktiv politioperative og publikumsrettede tjenester. Samtidig er det vel ingen tvil 

om at lensmannsetatens oppgaver har endret seg i betydelig grad de senere år med et mer 

”mobilt” kriminalitetsbilde som krever økt samarbeid mellom de ulike lensmannsdistriktene. 

Sluttevalueringen av Politireform 2000 konkluderer også med at det forefinnes mer 

hensiktsmessig organisering av politietaten som automatisk utløser frigjøring av ressurser. 

 

Det er videre å håpe på at uheldige akutthendelser også har stimulert politiet/ lensmannsetaten til 

å vurdere organisering av sin akuttberedskap. Det tenkes her på en del uheldige hendelser hvor 

kommunenes brannpersonell, som en konsekvens av politiets manglende tilstedeværelse, har 

måttet forholde seg til oppgaver de i utgangspunktet ikke har noen forutsetninger for/ utdanning i 

å løse. Dette er tilstander brannsjefen i Hitra kommune på ingen måte ønsker noen reprise på. 

Ved enkelte alvorlige hendelser har politiet ankommet ulykkessted først 1 ½ -2 timer etter 

hendelsene. Endrede vaktlister har tilvirket en merkbar forbedring innenfor denne tematikken 

den senere tid. 

 

I store deler av Politi-Norge foretas det grep for å omorganisere politidistriktenes struktur.  

Nasjonalt har det blitt fremlagt en rapport, kalt Resultatreform - fase 1. Det er tydelig uttrykt i 

denne Resultatreformen at politidistriktene skal utvikles/ endres slik at de består av bærekraftige 

enheter. Ut i fra defineringen nedfelt i denne reformen sett i forhold til uttrykket ”bærerkraftig 

enhet”, jfr. politimesterens tidligere oversendelse, er det kun Sentrum politistasjon som er 

bærekraftig innenfor Sør-Trøndelag politidistrikt. Ingen av lensmannsdistriktene i Sør- Trøndelag 

er dermed definert under dette begrepet. Ved en sammenslåing vil en, etter politimesterens 

oppfatning, oppnå at Region 2 i Sør-Trøndelag samlet sett fremstår som en bærekraftig enhet. 

 

Tidligere vurderinger nedfelt rundt politisk sak vedrørende omorganisering av 

alarmsentraler (sakset delvis direkte fra saksfremlegget) 

 

Nødmeldetjenesten er en del av det operative beredskapssystemet som benyttes ved uønskede 

hendelser, akuttberedskapen er helt avhengig av en velfungerende alarmsentral med kapasitet 

både mannskapsmessig og kompetansemessig. Dette gjelder både ved ut alarmering men også 
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som støttefunksjon ved fysiske redningsoperasjoner. Den senere tids hendelser har dokumentert 

en del begrensninger i samfunnets responssystemer, og det tenkes her spesielt sett i forhold til 22. 

juli tragedien. Begrensningene har også i senere oppfølgende operative øvelser blitt bekreftet slik 

saksbehandler oppfatter det. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslo en omorganisering av de 

eksisterende alarmregionene for 110-sentralene. 

Direktoratet sendte ut saken på høring til de berørte kommunene med høringsfrist til 29. mars 

2013. 

Bakgrunnen for ønsket om endring av nødalarmeringstjenesten for brann til færre og mer robuste 

sentraler var blant annet 22. juli kommisjonens rapport som blant flere funn slår fast at politiets 

operasjonssentraler er for små. Dette funnet har etter direktoratets mening direkte 

overføringsverdi til nødalarmeringssentralene for brann hvilket medførte at Justis- og 

beredskapsdepartementet gav DSB i oppdrag å gjøre de nødvendige endringene knyttet til 

organiseringen av 110-sentralene. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil i denne omgangen legge: 

1. kommunene tilknyttet 110-sentralen for Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal politidistrikter 

    (lokalisert i Ålesund) til en 110-sentral lagt til Trondheim 

2. kommunene tilknyttet 110-sentralen for Nord-Trøndelag politidistrikt (lokalisert i 

    Namsos) til en 110-sentral lagt til Trondheim 

 

Dette innebærer at det foreslås en felles 110-sentral for Midt- Norge lokalisert til Trondheim. 

 

Totalt i landet er det nå definert 24 110-sentraler, etter omorganiseringen reduseres dette antallet 

ytterligere. 

 

DSB oppga at formålet med omorganiseringen var å skape faglig robuste 

nødalarmeringssentraler med bedret kvalitet på oppdragshåndteringen spesielt ved samtidige 

hendelser og ved større hendelser/ katastrofer. Direktoratet synes tydeligvis ut i fra sin 

erfaringsbakgrunn at det er nødvendig med en høyere kvalitetsstandard på alarmsentralene enn 

dagens system dokumenterer, og dette refereres blant annet til tilfang av hendelser som en 

begrensende faktor for forbedring. 

 

Dvs. at flere hendelser samt økt operativ erfaring vil gi et bedret grunnlag for å kunne håndtere 

hendelser mer profesjonelt. 

 

For Hitra brann- og redningstjeneste er det viktig at systemet fungerer optimalt og dette gjelder 

selvsagt også for de nødstilte. Samtidig er det et poeng at kostnadene for den enkelte 

medvirkende kommune holdes på et lavest mulig nivå. Saksbehandler ser av oversendelsen fra 

direktoratet at en sammenslåing av 110-sentralene vil gi kostnadsbesparelser for kommunene da 

det blir flere parter å fordele kostnadene på, samtidig som det blir et redusert behov for 

bemanning/ utstyr. Kostnadene ved alarmering har i de siste årene naturlig økt også ved sentralen 

i Trondheim som Hitra er tilknyttet. 

 

Hitra kommune dekkes også, som nevnt, i dag fra 110- sentralen i Trondheim ved utalarmering 

og saksbehandler har ut i fra de nevnte elementer og erfaringer ingen motforestillinger mot et 

utvidet geografisk område for sentralen i Trondheim. Tvert i mot kan dette anbefales ut i fra de 

positive effektene en omorganisering kan medføre, via erfaringslæring som kommer som en 

konsekvens av økt tilfang på hendelser. 
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Et utvidet geografisk samarbeid kan også lette innføringen av nytt Nødnett som skal innføres i 

hele landet i perioden frem mot år 2016. I den sammenheng kunne det også etter saksbehandlers 

mening vært fordelaktig å vurdere et samlet nødnummer og samlede alarmsentraler for alle 

beredskapsfunksjonene innenfor helse, politi og brann. Dette vil utvilsomt lette koordineringen 

mellom landets ulike utrykningstjenester på landsiden. 

 

Etter en omorganisering av 110-sentralen i Region Midt vil det, slik saksbehandler skjønner det, 

bli sammenfall mellom det geografiske dekningsområdet for alarmsentralene for politi og brann. 

 

Et moment som tilsier behov for økt nærhet mellom sentralene er de utvidede funksjonene 

brannvesenet etterhvert har fått tillagt seg. Utvidede ansvarsområder for brann- redning er ofte 

relatert til manglende vakt-/ beredskapsordninger for politi/ lensmannsetaten i Distrikts-Norge og 

spesielt i tidsrommene helg og natt. Eksempelvis dekkes ikke vårt område av nærpoliti på natt 

mellom 23.00 til 07.00 på ukedagene og det er likedan store hull i lokal politiberedskap i 

helgene. I slike situasjoner er det ofte opplevd lang utrykningstider for politietaten og da også 

ved svært alvorlige hendelser. Lokalt brannvesen har som en konsekvens av dette blitt utfordret 

på nye oppgaver, oppgaver som fordrer tett samband og informasjonsflyt mellom 

operasjonssentralen til politietaten og brannvesenets operative styrker. 

 

Prioritering av oppgaver tillagt politiet 

Som en konsekvens av behov for spissing av politiets oppgaver fremmes det forslag til endrede 

oppgaver, at enkeltoppgaver som naturlig ikke hører hjemme under politiets virke blir foreslått 

lagt til andre instanser med bedre forutsetninger for å løse oppgavene. Det er under 

saksopplysningen listet opp en del slike oppgaver, men utleggsforretninger/ tvangssalg/ skjønn/ 

naturskadeskjønn/ takst/ sivile tvistemål i forliksråd/ gjeldsordning/ skiftebehandlinger osv. er det 

kanskje ikke like opplagt eller hensiktsmessig at dette er oppgaver som skal defineres under 

politiets gjøremål. 

 

En sunn gjennomgang av oppgaver samt oppgaveoverføringer som en konsekvens av dette, synes 

derfor å være høyst berettiget i en slik utredning.     

 

Generelle bemerkninger 

Saksbehandler vil betone at det er positivt med en kritisk gjennomgang av politiets 

oppgaveløsning med fokus på forbedringer/ effektiviseringer i forhold til endrede krav/ 

forutsetninger. Utvalget peker på en generell nedgang i antall innmeldte politisaker både i Norge 

og i Europa, men til gjengjeld blir sakene mer komplekse, de blir ofte grenseoverskridende via 

internasjonale forgreninger og i Norge dokumenteres det at flere og flere av anmeldte forhold 

utøves av utenlandske borgere eller av norske borgere med utenlandsk opprinnelse.  

 

Verktøyposen til politiet bør derfor endres for å møte en slik utfordring og da er det naturlig med 

en sunn gjennomgang av oppgaveporteføljen. Det er dette utvalget nå har fokusert på. 

Opplevelser kommunens utrykningsenhet har hatt de senere år ved samvirke på skadested har 

ikke nødvendigvis vært av entydig positiv karakter, endrede forutsetninger som frigjør ressurser 

og fremmer bedret politidekning synes derfor ønskelig.  

 

Det er et fokusområde som utvalget ikke har berørt i sin utredning og dette er plassering av 

alarmsentraler samt eventuelt samlokalisering av 110-112 og 113. Dette er selvsagt en del av 

bildet i forhold til å kunne yte best mulig service og oppfølging av utemannskaper under 

alvorlige hendelser. Teknisk komite har berørt denne tematikken i sitt vedtak hvilket vi som 
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kommune også bør videreføre inn kommunens høringsuttalelse i forbindelse med denne 

utredningen.  

 

Selve oversendt høringsdokumentasjon er på 360 sider med tettskrevet materie, dette blir ikke 

vedlagt utsendelsen av saken men ligger under vedlagt link opplyst under vedlegg. Vedlagt 

forefinnes kart over forslag til politidistrikt samt over forslag til lokale tjenestesteder.  

 

På denne bakgrunn oversendes saken til politisk behandling.   

 


