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Høring NOU 2013:9: Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 
 
 
Moss kommune har behandlet saken i formannskapet 02.09.2013 og vedtatt følgende uttalelse til 
utredningen:  
 
FSK-060/13 Vedtak: 
 
Moss Kommune vil påpeke at fremtidens politi må ha økt prioritet på kjerneoppgavene. 
Det er viktig at både kvalitet og kvantitet blir ivaretatt i hele politietaten.  
For lokalsamfunnet er det helt avgjørende å føle trygghet. Det er ingen aksept for at det lokalt ikke 
er tilstrekkelig politidekning, da det lett kan feste seg en utrygghet blant byens innbyggere. Vi vil 
ferdes trygt, enten vi går hjem fra trening eller er ute på byen. Vi må vite at omreisende bander 
som bryter seg inn i hjemmene våre blir stoppet og straffet. Moss kommune viser i denne 
sammenheng til prosjektet i Østfold Politidistrikt, som et godt eksempel. 
Det må være nulltolleranse for enkel hverdagskriminalitet som for eksempel nasking, lommetyveri 
og boliginnbrudd. Det er oppsiktsvekkende at så mange saker blir henlagt – til tross for kjent 
gjerningsmann.  Dette kan føre til at folk dropper å anmelde, og dermed svekkes tilliten til politiet.  
For å bevare tryggheten må vi lokalt ha mer synlig politi, mer ressurser til etterforskning og påtale. 
Det er viktig at politiet er til stede slik at folk kan føle seg trygge og videre at politiet er beredt til å 
håndtere alvorlige hendelser. 
Politiet må få mulighet til å drive forebyggende arbeid i samarbeid med kommunen, skoler, frivillige 
og private virksomheter. Vi forventer at politiet skal slippe å velge om de skal ha nytt IKT-system 
eller å ansette folk, men at de får begge deler. 
Moss kommune vil videre påpeke at skal politiet i langt større grad konsentrere seg om 
kjerneoppgavene, må flere administrative oppgaver overlates til kvalifisert personell. Det må være 
mulig å få inn kvalifiserte, sivile mennesker som kan bistå politiet på en god måte, slik at 
politiutdannede frigjøres til etterforskning og patruljering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Grete Rosenlund  
Saksbehandler (tlf 951 64 466) 
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