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Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 
 
Innledning: 
I arbeidet med i gjennomgangen av politianalysen har vi hatt fokus på det som vil være til 
beste for befolkningen i Midtre Hålogaland politidistrikt i forhold til de samfunnsmessige 
oppgaver og forpliktelser politiet har. I politidistriktet er vi organisert gjennom driftsenheter 
(regioner) Dette gir hensiktsmessige vaktordninger og oppgaveløsning i forhold til 
tilgjengelige ressurser. 
Politidistriktets operasjonssentral har vist seg å være en suksessfaktor fra opprettelsen i 
2002. I dette ligger bl.a det overordnede ansvar og den styring ops er tillagt i forhold til de 
daglige hendelser og oppdrag.  En velfungerende ops er avgjørende for god oppgaveløsning 
ute.  Dette har også mannskapene ute gitt positive tilbakemeldinger på.   
MHpd har til dels sentralisert og samordnet tjenestetilbudet innen driftsenhetene   
Dette har vist seg å være kostnadseffektivt og ressursbesparende, samtidig som fagmiljøet 
(kompetansen) styrkes. 
 
Politidistriktets ledergruppe står bak de synspunkter som fremkommer i denne 
høringsuttalelsen. 
 
Begrunnelse: 

• Antall politidistrikt bør reduseres. Forslaget om å redusere til 6 politidistrikt vil etter 
vår oppfatning kunne være hensiktsmessig organisering dersom det tas hensyn til 
nedenstående momenter. 

• Det forutsettes at det legges til rette (politisk) for at organiseringen av politiet kan 
skje på en måte som setter etaten i stand til å møte fremtidens utfordringer.  I dette 
ligger bl.a at Politidirektøren må gis de nødvendige fullmakter slik at politiet 
organiseres og styres på en mer effektiv måte enn i dag.     

• Antall tjenestesteder må reduseres slik at det blir driftsenheter som er ressursmessig 
robuste i antall ansatte og kompetansemessig slik at innen driftsenheten kan 
håndtere den daglige oppgaveløsning. I tillegg må de være i stand til å bidra i 
håndteringen av større hendelser.     

• Med 6 politidistrikt vil det være avgjørende at politimesteren får et håndterlig 
kontrollspenn og en hensiktsmessig størrelse på ledergruppen.  Antall driftsenheter i 
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så store politidistrikt vil gi styrings- og kontrollmessige utfordringer for 
politimesteren, både geografisk og administrativt.  Det forutsettes på den bakgrunn 
at det er/vil være et nivå (regioner) som medfører at politimesteren får en mindre 
ledergruppe og derigjennom et håndterlig kontrollspenn. Disse regionene vil f.eks 
kunne være sammenfallende med dagens politidistrikt. 
Når det gjelder Midtre Hålogaland, så er dette ikke bare grensene for et 
politidistrikt.  Det er en geografisk region som er tuftet på kommunesamarbeid, 
infrastruktur og hvor befolkningen ikke har sett fylkesgrensen som noe hinder i 
utviklingen av regionen. Dette gjelder også internt i politidistriktet.  Det var viktig  
del av begrunnelsen for opprettelsen av dette politidistriktet med de geografiske 
grensene i 2002. 
I analysen nevnes ”Ett politi”. Dette kan ikke bety at politidistriktene skal være 
identiske. Det vil etter vår mening være behov for lokale tilpasninger. Et 
politidistrikt som vil omfatte Nord-Norge vil i mange henseende ha andre 
utfordringer i det daglige enn Oslo.   Her kan vi vise til bl.a geografi, 
befolkningstetthet og kriminalitetsbilde. Dette vil også gjelde oppbyggingen av 
beredskap for håndteringen av større hendelser.   

• Når det gjelder politiets fremtidige oppgaveløsning er vi av den oppfatning at det 
må vurderes hvilke oppgaver skal tilligge politiet i fremtiden.    
Forvaltningsoppgaver som understøtter kjernevirksomheten i politiets oppgaver bør 
beholdes. 
Når det gjelder den sivile rettspleie så mener vi at dette er oppgaver som ikke hører 
hjemme i et moderne politi. 

• Oppgaveløsning, kompetanse, ressursforvaltning.  
Det er mye kompetanse i politiet i dag. Det som allerede eksisterer forutsettes 
”gjenbrukt”.  Det vil være meget uheldig om eksisterende fagmiljøer blir ”lagt ned” 
og nye bygges opp og sentraliseres ved hovedsetene. Det vil i så fall bety en 
utarming og nedbygging av nærpolitiet. 
På den bakgrunn forutsettes at det gjennomføres en kartlegging av 
ressursene/kompetansen slik at eksisterende kompetanse nyttiggjøres og 
videreutvikles.   Dette gjelder alle fagområder, og vil omfatte både politiutdannede, 
sivilt tilsatte og jurister.  

• Reduksjon av antall operasjonssentraler til en i hvert av de nye distriktene vil frigjøre 
personell som vil kunne bidra til styrking av operativ polititjeneste og bedre tilbudet 
til publikum totalt sett.  
I forhold til lokalisering vises til ovenstående om nyttiggjøring av eksisterende 
kompetanse.  

• Nye IKT-tekniske løsninger må på plass. Vi slutter oss til de merknader som 
fremkommer i politianalysen på dette området.  

• Fellesfunksjoner vil med gode IKT-løsninger kunne sentraliseres tilsvarende 
Forsvarets lønnsadminstrasjon. Det vil bety at lønn, regnskap, eiendomsforvaltning 
med mer samles på ett sted, med de innsparinger dette vil gi.  

• Kostnader.  Erfaring med P-2000 viser at det kan ta tid før en kan synliggjøre og 
hente ut gevinster. På sikt vil dette etter vår oppfatning frigjøre ressurser både 
personellmessig og økonomisk, som så kan omdisponeres til de oppgaver politiet vil 
ha i fremtiden.  
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