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Formannskapet mener at det er viktig å utvikle fremtidens politi med tydelig fokus på lokal 

forankring og høy kompetanse.  Det er grunn til å minne om at da politireform 2000 ble 

gjennomført så var målsettingen at politi- og lensmannsetaten skulle bli mer effektiv 

gjennom mer synlig politi ute der folk bor, både i by og bygd.  Realiteten er at reformen ikke 

ga ønsket resultat.  Dersom etaten nå skal lykkes med bl.a arbeidet med strukturendringer så 

er man nødt til å ha sterkt fokus på hvordan man skal unngå å gjenta gamle feil. 

Å legge til rette for mer synlig politi er ikke bare et spørsmål om kvantitet men i første rekke 

et spørsmål om kvalitet.   Tilgjengelighet og lavest mulig responstid er faktorer der politiet 

har et betydelig forbedringspotensiale.  Vi vil understreke viktigheten av at politiet er synlig 

tilstede der folk ferdes og at etaten har ressurser til å rykke ut og bistå de som måtte ha 

behov for det.  Det er imidlertid minst like vesentlig at de som patruljerer ute og som rykker 

ut når ting skjer har kompetanse til å løse oppgavene på en skikkelig måte. 

Kompetansebegrepet består av flere viktige element.  Den enkelte tjenestemann/kvinnes 

personlige og faglige forutsetninger er selvsagt, og det er viktig at politiutdanningen har et 

omfang og et innhold minst på det nivået den er i dag.  Politiet må være så tett på 

lokalsamfunnet at man er i stand til å ha kunnskap om kulturer og trender som er under 

utvikling slik at det er mulig å iverksette tiltak i tide.  

Samtidig må politiet kunne overvåke og slå ned på organisert kriminalitet.  Slik kriminalitet er 

grenseoverskridende og mobil, og må bekjempes med fast hånd i hele landet.  Dette 

betinger et nært samarbeid mellom et lokalt kompetent politi og robuste spesialkapasiteter.  

Vi registrerer med tilfredshet at politianalysen har vektlagt akkurat dette forholdet.   

Vi ønsker også å påpeke at dersom det norske folk skal kunne ha tillit til politiet så er det 

også viktig at avdekking av kriminalitet følges opp med rask og riktig reaksjon.  Det 

innebærer at det hadde vært betimelig å gjennomføre en analyse/reform også innen 

påtalemyndigheten.  En slik reform bør følges opp med en vurdering av straffenivå i den 

hensikt å skjerpe straffene for særlig den alvorligste kriminaliteten, vold og 

sedelighetsforbrytelser. 

Politianalysen foreslår å opprette en egen enhet for politiets administrative støttefunksjoner 

samt å legge politiets data- og materielltjeneste til politidirektoratet i en egen enhet for IKT 

drift og – leveranse.  Vi forstår at det er behov for endringer men vil peke på at de 

utfordringer etaten har ikke bare er et spørsmål om organisering men er også relatert til 

statlig regelverk. 

Politianalysen peker på behovet for en strukturreform, og foreslår at antall politidistrikter 

reduseres til 6 og at antall tjenestesteder reduseres fra dagens 354 til om lag 210.  Vi mener 



at dersom dette styres på en god måte så vil det kunne gi en vesentlig gevinst i form av 

frigjorte ressurser til synlig operativt politi, det vil vi se på som positivt dersom det kan 

realiseres.   Det er imidlertid grunn til å peke på behovet for klare målformuleringer og god 

styring, jfr erfaringene fra politireform 2000 som tidligere nevnt.  Erfaring fra andre reformer 

innenfor offentlig tjenesteyting har vist at etablering av store enheter kan gi 

ledelsesstrukturer som byråkratiserer bort gevinsten. 

Politianalysen peker på behovet for en kvalitetsreform i den hensikt å få til bedre styring og 

styrket ledelse.  Det foreslås et bredt anlagt arbeid for å få dette til.  Vi vil hevde at dersom 

man skal få dette til så er nødvendig å endre kultur og få mer åpenhet og ansvar inn i 

ledelsen av norsk politi.  Politiledere i dag har for lite handlingsrom og det er positivt at man 

nå ønsker å etablere et klarere skille mellom politiske rammer og faglig styring av etaten. 
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