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Justis- og beredskapsdepartementet - NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte 
fremtidens utfordringer. Høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Nord-Trøndelag fylkesting behandlet saken i møte, den 2. oktober 2013 og fattet 
følgende vedtak: 
 
«Den foreliggende analysen gir etter vår vurdering et godt bilde av de framtidige 
utfordringene for politiet i Norge. Den generelle samfunnsutviklingen, kriminalitetsbildet og 
økte forventinger til politiets operative evne gjør det naturlig å vurdere endringer i politiets 
organisering og oppgavesett. Antall politidistrikter, antallet polititjenestesteder og overføring 
av oppgaver knyttet til den sivile rettspleien er derfor viktig å vurdere. 

Ved ekstraordinære hendelser og kriser samarbeider politiet tett med lokale aktører. 
Politiet er også en sentral aktør i forebyggende arbeid/planlegging og samarbeider 
nært med lokale og regionale aktører i dette arbeidet. Uansett framtidig organisering 
av politiet må disse samarbeidsrelasjonene ivaretas og sikres. 

Nord Trøndelag fylkeskommune støtter forslaget om at politiets oppgavesett 
avgrenses til kjerneoppgavene, samt oppgaver som direkte understøtter disse. Vi tror 
dette vil kunne frigi ressurser som kan styrke det operative politiarbeidet, men 
understreker samtidig at grensene mellom hva som er kjerneoppgaver/understøttende 
oppgaver og forvaltningsoppgavene i mange tilfeller er flytende. Mange av disse 
oppgavene er også viktige elementer i å ha et synlig og nært politi, og derfor støttes 
forslaget om at man foretar en grundig utredning, ikke minst av konsekvensene av 
dette, før oppgaver overføres. 

Nord-Trøndelag har gode erfaringer med dagens modell hvor polititjenestestedene i 
fylket fungerer som et godt lokalt politi med nærhet og god tilgjengelighet for 
innbyggerne. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune mener likevel det er et potensiale i å slå sammen 
polititjenestedene til større enheter for å sikre en brei tjenesteleveranse til 
innbyggerne. Under de nye polititjenestedene bør det være en mulighet for å utvikle 
praktiske løsninger som sikrer nærhetsfølelsen. Det er imidlertid viktig at denne 
prosessen hensyntar at noen fylker har lav befolkningstetthet og stor geografi. Målet 
om et nært og sterkt politi og kortere responstid må her være førende.  
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Som ledd i arbeidet med å utvikle mer robuste enheter innen politiet synes det naturlig 
at antall politidistrikter reduseres.  

Nord-Trøndelag fylkeskommunes går inn for fylkesmodellen. Slik fylkeskommunen ser 
det, har vi i dag en organisering av politiet som har god balanse mellom 
kriminalitetsbildet i fylket og etatens evne til å yte gode polititjenester til innbyggerne. 
På fylkesnivå er det også et nært og godt samarbeid mellom politiet, de andre 
nødetatene og øvrige samfunnsaktører – ikke minst når det gjelder 
beredskapsplanlegging og øvinger. Dette mener vi må ivaretas. 

Denne modellen gir etter vår vurdering også best mulighet for å videreutvikle et 
kvalitativt godt og sterkt lokalt politi. 

Som et subsidiært standpunkt ønsker vi en modell med 6 politidistrikter der hele Midt-
Norge inngår i en region. Regionsmodellen vil etter vår vurdering være mer naturlig 
enn en modell med 10 distrikter, ut fra at det allerede i dag er etablert strukturer som er 
inndelt etter tilnærmet samme geografi som utredningen beskriver, slik som f.eks. 
helseregionene og regionveikontorene.  

Dersom en slik modell skulle velges er det imidlertid viktig at det etableres 
underliggende strukturer som reduserer kontrollspennet mellom den administrative 
ledelsen og de operative enhetene ute i regionen, og sikrer koplingen mellom politiet, 
de andre nødetatene og øvrige samfunnsaktører på fylkesnivå, slik som i dag. 
Organiseringen av de underliggende strukturene må tilpasses de ulike regionenes 
behov/geografi og øvrige samfunnsstrukturer i regionen, noe som kan bety noen ulik 
organisering under de 6 distriktene.  

I en slik modell mener vi Nord-Trøndelag er et aktuelt lokaliseringssted for et nytt 
politidistrikt.» 
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