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Melding om politisk vedtak 

 

Formannskap  behandlet  i møte 01.10.2013 sak 50/13 høringsuttalelse til NOU 2013:9 Ett 

politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer. Følgende vedtak ble fattet: 

 

«Jevnaker kommune mener at politireformen ikke må svekke nærpolitiets oppgaver. Lokal 

kunnskap og forebyggende arbeid må fortsatt være viktige elementer i et framtidsrettet politi. 

God kontakt mellom politi og kommune vil være en forutsetning for at begge aktører kan løse 

sine samfunnsoppgaver.  Lokal tilknytning og akseptabel responstid for utrykninger må 

vektlegges for å opprettholde trygghet i hverdagen, samfunnssikkerhet og beredskap. 

Jevnaker kommune vil påpeke behovet for 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 syn 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.  

Jevnaker kommune støtter en reduksjon av antall politidistrikter. Jevnaker kommune er 

imidlertid uenig i at fylkesgrensene skal være avgjørende for inndelingen.  Jevnaker 

kommune ligger i Oppland fylke, men tilhører Nordre Buskerud politidistrikt. Jevnaker 

sentrum ligger 11 km fra Hønefoss sentrum. I det aller meste av arbeids- og dagligliv retter 

Jevnaker seg mot Hønefoss.  Tilhørigheten til Nordre Buskerud politidistrikt fungerer meget 

godt i dag og kommunen ser ingen grunn til at dette skal endres.  

For Ringeriksregionen (Hole, Ringerike og Jevnaker) vil en tilknytning mot Oslo, Asker, 

Bærum og Akershus være den mest funksjonelle. Ikke minst gjør sammenbindingen med E 16 

dette naturlig. Disse grensene må vurderes på nytt før den endelige beslutningen om 

distriktsstrukturen i politiet tas.» 

 

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst kontakt saksbehandler rådmann May-Britt 

Nordli. 
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