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Bakgrunn: 
Politianalysen representerer en svært grundig gjennomgang av norsk politi, og utvalget 
foreslår omfattende endringer i organiseringen av dette. Den foreslåtte 
strukturendringen legger til grunn at antall politidistrikter reduseres fra 27 til 6, og at 
antall politistasjoner og lensmannskontorer reduseres fra 350 til 200. 
 
Lurøy kommune inngår i dag i Lurøy/Træna lensmannsdistrikt. Distriktet omfatter omlag 
2500 innbyggere, og strekker seg over et område på mer enn 1900 km2, hvorav nesten 
90% er havområder. Befolkningen bor svært spredt, og på mange øyer med stor 
innbyrdes avstand. Flere av samfunnene har sterk vekst, med økt tilflytting og ei ung 
befolkning. Fritidsbebyggelsen i distriktet har også sterk vekst. 
 
Etter innføringen av politireformen er lensmannsdistriktet kraftig svekket, ved at 
bemanningen er redusert fra 4 til 2 tjenestemannsstillinger. Lurøy kommune har på 
bakgrunn av dette, forventninger om at politiets tilstedeværelse i vårt område heller 
styrkes enn svekkes når konklusjonene av politianalysen skal trekkes. Det gjøres 
oppmerksom på at avstandene til de nærmeste sentrene Mo i Rana og Sandnessjøen i 
denne sammenheng vurderes å være altfor store.   
 
Utskrift til:  Justisdepartementet v/Thea Schjødt 
  Nordland fylkeskommune 
  Indre Helgeland regionråd 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.09.2013 sak 45/13 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Med bakgrunn i vår tilnærming og politianalysens innhold vil Lurøy kommunestyre 
meddele følgende innspill til politianalysen: 

 
1. Nord-Norge vil være et altfor stort geografisk område til å kunne fungere godt 

som ett politidistrikt. Lurøy kommune anbefaler derfor ei inndeling der Nord-
Norge deles i to, og at Lurøy kommune inngår i et politidistrikt med sete i 
Bodø. 

2. Et tilstedeværende nærpoliti er avgjørende for befolkningen, også i vårt 
område. Lurøy kommune krever derfor at bemanningen ved Lurøy/Træna 
Lensmannskontor som et minimum opprettholdes på dagens nivå. 

3. Andre nødetater har nedfelt krav om responstid. Lurøy kommune ber om at 
det i forbindelse med politianalysen vurderes innført krav om responstid også 
for politiet. 

 
 
 
 


