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Høring - NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens 

utfordringer.  

 

Sammendrag 
NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer» (heretter kalt «utredningen») 

inneholder en anbefaling om en strukturreform og en kvalitetsreform innenfor politiet. 

Strukturreformen innebærer reduksjon fra 27 til 6 politidistrikt, og fra 354 til 210 lokale 

tjenestesteder. Det foreslås endringer i politidirektørens fullmakter mht organisering og 

strukturering, endringer i oppgaver og ansvarsområder for Politidirektoratet, bistandsfunksjoner og 

særorganer, samt kompetanseutvikling. 

 

Fylkesrådet anbefaler at det gis en høringsuttalelse hvor man advarer mot en lukket og 

strømlinjeformet politietat hvor rollen i nærmiljøet og forholdet til folkevalgte organer svekkes. 

Fylkesrådet ønsker Nordland som ett politidistrikt, subsidiært ett politidistrikt i Nord-Norge lagt til 

beredskapshovedstaden Bodø. Fylkesrådet åpner for gjennomgang av den lokale strukturen mht. 

hvilke oppgaver som kan sentraliseres og hvilke oppgaver som krever lokalkunnskap og 

tilstedeværelse. En endring i lokal struktur forutsetter økt tilgjengelighet av politi lokalt og 

lokalpolitisk behandling. Fylkesrådet advarer mot en ytterligere sentralisering av oppgaver til 

Politidirektoratet på bekostning av politidistriktene. Når det gjelder utdanning mener Fylkesrådet at 

Politihøgskolen fortsatt bør ha et eksternt styre, og at det bør åpnes for større samarbeid med øvrige 

universiteter og høgskoler om utdanning og forskning.  

 

Justis- og politidepartementet har i e-post av 13. august uttalt at departementet vil ta i betraktning 

høringsuttalelsen fra fylkeskommunen dersom saksfremlegget til fylkestinget sendes innen 

høringsfristens utløp (1. oktober) og departementet orienteres om utfallet av fylkestingets 

behandling umiddelbart etter at dette har avholdt sitt møte. 

 

Bakgrunn 
Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Arne Røksund, leverte 19. juni i år NOU 2013:9 «Ett politi – 

rustet til å møte fremtidens utfordringer» (heretter omtalt som «utredningen»). Utredningen 

analyserer utfordringene i norsk politi og peker på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å 

legge til rette for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet.  

 

Politianalysen beskriver de viktige driverne for endring i politiet, herunder forventning om mindre, 

men mer kompleks kriminalitet, mer IKT-basert kriminalitet, en generelt voksende befolkning som 

samtidig er mer heterogen og mer geografisk konsentrert. 
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Videre beskrives utfordringer i form av å sikre tilstedeværelse lokalt der befolkningen bor, og 

samtidig utvikle robuste spesialistmiljøer. I tillegg må det være et effektivt samvirke mellom det 

lokale og spesialistmiljøene. Politianalysen vektlegger begreper som «tilstedeværelse lokalt» og «en 

lokalt forankret ledelse», mens det tidligere «nærpoliti»-begrepet ikke brukes.   

 

Utvalgets hovedanbefalinger er i hovedtrekk: Spissing mot kjerneoppgaver, bedre rammevilkår for 

styring og ledelse, endring av struktur og organisering som skal bidra både til fokus på 

kjerneoppgaver og bedre styring, samt kontinuerlig forbedring og utvikling av virksomheten.  

I utredningen foreslås en strukturreform og en kvalitetsreform.  

 

Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til å løse kjerneoppgavene og legge 

forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister 

regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer i politiets oppgavesett og en 

ny struktur og organisering av politiet. Bl.a. foreslår utvalget en reduksjon fra dagens 27 

politidistrikter til seks politidistrikter med ett for Nord-Norge. Samtidig foreslår utvalget en 

reduksjon i antall lokale tjenestesteder fra dagens 354 til 210.  

 

Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til 

kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og 

ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. 

Detaljene i forslagene presenteres i forbindelse med vurderingene nedenfor.  

 

Problemstilling 
Nordland fylkeskommune er invitert til å gi høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementet, 

basert på NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer». Framtidige endringer i 

politiet vil få betydning for hvordan politiet ivaretar oppgaver overfor Nordlands befolkning og for 

hvor viktige funksjoner av politiet lokaliseres. Høringsuttalelsen vil først og fremst fokusere på 

strukturreformen, da kvalitetsreformen primært omhandler interne forhold i politiet.  

 

Vurderinger  
Fylkesrådet mener at utredningen framstår som en grundig og omfattende analyse av de definerte 

problemstillingene. Utredningen drøfter i hovedsak politiets organisering, ressursbruk, prioritering, 

kompetanse og ledelse. Fylkesrådet mener imidlertid at politiets rolle i samfunnet drøftes i for liten 

grad. Dette gjelder både politiets- og lensmannsetatens rolle i nærmiljøet, og etatens relasjon til 

folkevalgte organer.   

 

Fylkesrådet mener at flere av de foreslåtte strukturendringene knyttet til organisering og ledelse, 

kan bidra til et mer lukket politi med mindre demokratisk innflytelse både på nasjonalt, regionalt og 

lokalt nivå. I dag skjer beslutning om inndeling av politidistrikter, lensmannsdistrikter og 

politistasjonsdistrikter hos Kongen i statsråd, mens utvalget mener dette bør delegeres til 

politidirektøren. Det er også en praksis om at det må ligge en lokalpolitisk enighet til grunn før 

politidirektøren kan fremme forslag til endringer i lokal struktur for behandling i departementet.  

Utvalget fremmer videre forslag om at Politihøgskolen skal styres direkte av Politidirektoratet og at 

styret for høgskolen skal avvikles. Fylkesrådet mener at dette i sum kan bidra til en mer lukket og 

internt fokusert etat, hvor samhandlingen med de demokratiske institusjoner og øvrige aktører har 

for lite fokus.   
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I utredningen drøftes ulike modeller for inndeling av politidistrikter. Utvalget anbefaler en 

strukturendring fra 27 til seks politidistrikt, hvorav ett som dekker hele Nord-Norge. Begrunnelsen 

er ønske om robuste politidistrikt (kompetent ledelse og fagmiljøer med spesialisert kompetanse), 

enhetlig organisering (lik størrelse mht innbyggere, oppgaver, budsjett og personell som gir mest 

mulig lik organisering av politidistriktene), styring og ledelse (hensiktsmessig kontrollspenn i etaten 

og innen hvert politidistrikt) og effektiv ressursutnyttelse (administrasjon, drift og ledelse i 

politidistriktene med mulighet til å frigjøre ressurser til politioperativt arbeid). 

 

I utredningen drøftes også en fylkesmodell med 18 distrikt og en mellommodell med 10 distrikt, 

hvor Nord-Norge deles i to med «Nord» som dekker Troms og Finnmark, mens «Nordland» blir et 

eget distrikt. Utvalget konkluderer med at dagens modell og fylkesmodellen ikke vil gi robuste nok 

distrikter og heller ikke vil legge til rette for en god styring og ledelse fordi distriktene blir for 

forskjellig i størrelse og oppgaver. Mellommodellen vurderes noe bedre, men forkastes pga store 

ulikheter mellom de forskjellige distriktene og at distriktene ikke vurderes å bli robuste nok.  

 

Nordland dekkes i dag av tre politidistrikt, hhv. Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland (som også 

dekker deler av Troms). Det er politistasjoner i Bodø, Mosjøen, Mo i Rana, Svolvær og Narvik, og i 

tillegg 26 lensmenn som er underlagt politimester i de respektive politidistriktene. Dvs at det er 

plassert en politistasjon eller lensmann i 31 av fylkets kommuner. Organiseringen innenfor de ulike 

politidistriktene varierer, med bruk av regioner eller driftsenheter bestående av flere 

lensmannskontor og tjenestekontor – eventuelt i samarbeid med politistasjon.  

 

Fylkesrådet mener at endrede krav til kompetanse og muligheten for en mer effektiv 

ressursutnyttelse, tilsier at antallet politidistrikt bør reduseres. Samtidig er det i utredningen for 

ensidig fokus på å definere en enhetlig modell og lik organisering for et landskap som er svært 

variert mht geografi, befolkningsstruktur og utfordringer for øvrig. En regionmodell vil gi et altfor 

stort geografisk område til at det kan lykkes å bygge felles kompetanse og kultur, og å koordinere 

større og mindre operasjoner med tilstrekkelig lokal eller regional kunnskap.  

 

Fylkesrådet mener derfor at en mellommodell med ett politidistrikt i Nordland vil være en mer 

egnet modell. Dette vil gi en tilfredsstillende robusthet med mulighet for spesialisering og 

effektivisering, samtidig som det gir et håndterlig geografisk område som sikrer tilstrekkelig 

kontakt og lokalkunnskap innad i distriktet. Det eksisterer allerede i dag samarbeidsavtaler om 

«nabohjelp» mellom politimesteren i Salten og Troms, som også kan danne modell for samarbeid 

mellom to nye politidistrikter i Nord-Norge. Dette kan bidra til å gi en to-distriktsmodell i Nord-

Norge en robusthet på linje med det som etterlyses i utredningen. 

 

Fylkesrådet peker på den viktige koblingen mellom politiet (spesielt Salten politidistrikt) og de 

øvrige beredskapsressursene i Bodø og Nordland. Spesielt nevnes Hovedredningssentralen for 

Nord-Norge, hvor politimesteren i Salten leder redningsledelsen. Videre er nærheten til Forsvarets 

Operative Hovedkvarter på Reitan viktig, hvor politiet kan rekvirere militære ressurser som f.eks. 

redningshelikoptre, samordne innsats ved større hendelser og/eller planlegge og gjennomføre 

øvelser, kompetanseutvikling m.m. Også samarbeidet med Politihøgskolens avdeling i Bodø er 

viktig for begge parter mht rekruttering, utdanning og kompetanseutvikling. Mulighet for bruk av 

redningshelikoptre (330 skv) stasjonert i Bodø, gjør at man fra Bodø kan påta seg 

beredskapsoppgaver for større deler av Nord-Norge. Salten Brann er – gjennom sin organisering – 

en stor aktør innenfor brann- og redningsvesenet som også har en rednings til sjøs-gruppe (RITS).  

Salten Brann har også operasjonssentral som dekker Nordland nord for Saltfjellet. Det arbeides med 

en mulig felles lokalisering av operasjonssentral for brann, politi og ambulanse ifm. etablering av 

ny brannstasjon i Bodø, hvor det også er foreslått pilotforsøk med felles nødnummer. Øvrige aktører 

som Fylkesmannens beredskapsavdeling, Helse Nord, Statens Vegvesen region nord, Avinor 
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kontrollsentral m.fl. er også viktige samarbeidsaktører for politiet, både mht 

kompetanseoppbygging, forebygging og håndtering av hendelser.  

 

I tillegg til Politihøgskolen, driver også Universitetet i Nordland i økende grad forskning og 

utdanning innenfor sikkerhet og beredskap. Kommunikasjonene internt i Nordland er rettet mot å 

kunne nå øvrige tjeneste- og servicetilbud i Bodø fra resten av fylket, og vil også kunne fungere for 

et politidistrikt.  

 

Samlet sett gjør dette Bodø til et naturlig lokaliseringssted for ledelsen av et politidistrikt i 

Nordland.  

 

Fylkesrådet mener at Bodø vil være det naturlige lokaliseringsstedet også dersom det blir bare ett 

felles politidistrikt i Nord-Norge. I tillegg til Bodøs rolle som beredskapshovedstad og politiets 

behov for samvirke med øvrige aktører lokalisert i Bodø, bør det tas hensyn til befolknings- og 

næringsstruktur, samt kommunikasjoner i landsdelen. Nordland utgjør hoveddelen av landsdelen 

både når det gjelder befolkning og aktivitet/næringsliv, og Bodø har de beste kommunikasjonene 

mht å nå resten av landsdelen og sentrale strøk.  

 

Når det gjelder politiets lokale struktur, peker utredningen på at det lokale politiet kan styrkes 

gjennom økt politibemanning og sammenslåing av små tjenestesteder som gjør det mulig å: 

- redusere andelen av politibemanningen som er bundet opp til kontorenes åpningstid 

- etablere større og mer robuste fagmiljøer og tjenestesteder lokalt  

- redusere administrative kostnader knyttet til drift av tjenestesteder, inkludert administrativt 

ansatte og eiendomskostnader. 

 

Utvalget peker på at et stort antall tjenestesteder med få ansatte og en stor del administrative 

oppgaver ikke sikrer befolkningen en god polititjeneste lokalt, men binder i stedet opp ressurser på 

å holde lokale tjenestesteder i drift. Utredningen viser at oppgaver knyttet til forvaltning, sivil 

rettspleie og øvrige oppgaver ved lensmannskontorene tar mer tid enn selve kjerneoppgavene.  

Fylkesrådet mener at det bør være rom for å se på den lokale strukturen, med tanke på å frigjøre 

ressurser til mer operativt og tilgjengelig politi. Fylkesrådet forutsetter at en omlegging av lokal 

struktur må føre til at politiet faktisk får økt tilstedeværelse og tilgjengelighet lokalt. Dette kan 

oppnås ved at enkelte oppgaver knyttet til forvaltning og sivil rettspleie samles til større kontorer 

eller politidistriktsnivå, slik at politibetjenter gjøres tilgjengelig for operativ tilstedeværelse lokalt.  

Fylkesrådet peker imidlertid på at en reduksjon i antall lensmenn og/eller overføring av oppgaver 

fra lensmenn til politidistrikt eller andre etater, medfører en vesentlig endring av dagens modell 

hvor lensmennene har sivilrettslig oppgaver (namsmannsoppgaver) som utføres med stor grad av 

lokalkunnskap. Fylkesrådet mener derfor at det forut for en slik endring må gjennomføres en 

nærmere gjennomgang av hvilke oppgaver som krever lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap og 

hvilke som kan samles i større enheter med spesialistkompetanse og stordriftsfordeler. Fylkesrådet 

mener videre at slike strukturendringer fortsatt bør underlegges lokalpolitisk behandling.  

Fylkesrådet vil også peke på at det må kunne velges ulike organisatoriske løsninger for ulike 

geografiske og demografiske forhold. Løsninger som passer en bydel i Oslo passer sjelden en 

distriktskommune i Nordland. Derfor bør politimesteren i hvert politidistrikt gis fullmakter til å 

fremme lokale løsninger som sikrer en best mulig kombinasjon av lokal tilstedeværelse og effektiv 

oppgaveløsning. Dette bør skje i en dialog med lokale og regionale myndigheter.  

 

I utredningen foreslås en klargjøring av Politidirektoratets (POD) organisering og oppgaver. 

Fylkesrådet mener det er viktig å finne en god balanse mellom det sentrale (POD) og regionale 

nivået (politidistriktene) når det gjelder oppgaveløsning. Spesielt er det viktig at ikke sentrale staber 

i POD vokser på bekostning av ressursene i politidistriktene, men at politidistriktene gis nødvendig 

kompetanse til å løse oppgaver lokalt. Videre at politidistriktene gis rammer for å utvikle gode 
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regionale og lokale løsninger tilpasset sine utfordringer knyttet til geografi, befolkningsstruktur og 

virksomhet.  

 

Utredningen fokuserer på bedre kompetanse, men har ikke gjort en inngående vurdering av 

utdanningssystemet i politiet. Det foreslås økt fokus på strategisk kompetansestyring, planer og 

målstyring. Samtidig foreslås det at Politihøgskolens styre avvikles og at Politihøgskolen direkte 

underlegges POD.  

 

I sum framstår dette som en ennå sterkere «strømlinjeforming» av utdanning og kompetansestyring 

i politiet. Dette står i noen grad i kontrast til hvordan Forsvaret tenker på kompetanseutvikling for å 

møte en stadig mer heterogen befolkning og nye utfordringer. I Meld. St.14 (2012-2013) 

«Kompetanse for en ny tid» skisseres det bl.a. at forsvarssektoren i større grad skal benytte sivile 

utdanningstilbud og få til samarbeidsordninger med sivile utdanningsinstitusjoner.  

Fylkesrådet mener at politiet kan lære av hvordan Forsvaret tenker utdanning og 

kompetanseutvikling for å møte en verden med større kulturell variasjon, økt kompleksitet, større 

behov for spesialister, kamp om de gode hodene og ønske om horisontale karriereløp. Politiet kan i 

større grad ta i bruk eller bidra til å tilpasse de utdanningstilbud universitetssektoren kan tilby.  

Fylkesrådet mener at Politihøgskolen fortsatt bør beholde et eksternt styre for å sikre eksterne 

impulser og referanserammer for skolens ledelse. Videre bør det legges til rette for et mer åpent og 

bredere samarbeid på utdanning og forskning mellom universiteter/høgskoler og Politihøgskolens 

avdelinger der disse ligger.  

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 
 

Fylkestinget gir følgende uttalelse til NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens 

utfordringer»: 

 

Utredningen framstår som en grundig og omfattende analyse av de definerte problemstillingene. 

Utredningen drøfter i hovedsak politiets organisering, ressursbruk, prioritering, kompetanse og 

ledelse. Politiets rolle i samfunnet drøftes imidlertid i for liten grad. Dette gjelder både politiets- og 

lensmannsetatens rolle i nærmiljøet, og etatens relasjon til de folkevalgte organer.  

 

Flere av de foreslåtte strukturendringene knyttet til organisering og ledelse, kan bidra til et mer 

lukket politi med mindre demokratisk innflytelse både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette 

gjelder bl.a. endring i beslutning om inndeling av politidistrikter, lensmannsdistrikter og 

politistasjonsdistrikter, hvor både kommunestyrene og Kongen i statsråd har direkte innflytelse. 

Videre gjelder det styring av Politihøgskolen hvor dagens eksterne styre foreslås avviklet.  

 

Endrede krav til kompetanse og muligheten for en mer effektiv ressursutnyttelse, tilsier at antallet 

politidistrikt bør reduseres. Utredningen har imidlertid et for ensidig fokus på å definere en enhetlig 

modell og lik organisering for et landskap som er svært variert mht geografi, befolkningsstruktur og 

utfordringer for øvrig. En regionmodell vil gi et altfor stort geografisk område til at det kan lykkes å 

bygge felles kompetanse og kultur, og å koordinere større og mindre operasjoner med tilstrekkelig 

lokal eller regional kunnskap. Samarbeid mellom politidistrikter, som mellom Salten og Troms i 

dag, kan bidra til å gi en to-distriktsmodell i Nord-Norge en robusthet på linje med det som 

etterlyses i utredningen. 
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Det er en viktig kobling mellom politiet og de øvrige beredskapsressursene i Bodø og Nordland. 

Spesielt fremheves Hovedredningssentralen for Nord-Norge, hvor politimesteren i Salten leder 

redningsledelsen. Videre er nærheten til Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan viktig, hvor 

politiet kan rekvirere militære ressurser som f.eks. redningshelikoptre, samordne innsats ved større 

hendelser og/eller planlegge og gjennomføre øvelser, kompetanseutvikling m.m. Også samarbeidet 

med Politihøgskolens avdeling i Bodø er viktig for begge parter mht rekruttering, utdanning og 

kompetanseutvikling.  

 

Mulighet for bruk av redningshelikoptre (330 skv) stasjonert i Bodø, gjør at man fra Bodø kan påta 

seg beredskapsoppgaver for større deler av Nord-Norge. Salten Brann er – gjennom sin organisering 

– en stor aktør innenfor brann- og redningsvesenet som også har en rednings til sjøs-gruppe (RITS). 

Salten Brann har operasjonssentral som dekker Nordland nord for Saltfjellet. Det arbeides med en 

mulig felles lokalisering av operasjonssentral for brann, politi og ambulanse ifm. etablering av ny 

brannstasjon i Bodø, hvor det også er foreslått pilotforsøk med felles nødnummer. Øvrige aktører 

som Fylkesmannens beredskapsavdeling, Helse Nord, Statens Vegvesen region nord, Avinor 

kontrollsentral m.fl. er også viktige samarbeidsaktører for politiet, både mht. 

kompetanseoppbygging, forebygging og takling av hendelser.  

 

I tillegg til Politihøgskolen, driver også Universitetet i Nordland i økende grad forskning og 

utdanning innenfor sikkerhet og beredskap.  

 

Nordland utgjør hoveddelen av landsdelen både når det gjelder befolkning og aktivitet/næringsliv, 

og Bodø har de beste kommunikasjonene mht å nå resten av landsdelen og sentrale strøk.  

I tillegg til Bodøs rolle som beredskapshovedstad og politiets behov for samvirke med øvrige 

aktører lokalisert i Bodø, bør det tas hensyn til befolknings- og næringsstruktur, samt 

kommunikasjoner i landsdelen. Kommunikasjonene internt i Nordland er rettet mot å kunne nå 

øvrige tjeneste- og servicetilbud i Bodø fra resten av fylket, og vil også kunne fungere for et 

politidistrikt.  

 

Det bør være rom for å se på den lokale strukturen, med tanke på å frigjøre ressurser til mer 

operativt og tilgjengelig politi. Dette forutsetter at en omlegging av lokal struktur må føre til at 

politiet faktisk får økt tilstedeværelse og tilgjengelighet lokalt.  

 

En reduksjon i antall lensmenn og/eller overføring av oppgaver fra lensmenn til politidistrikt eller 

andre etater, medfører en vesentlig endring av dagens modell hvor lensmennene har sivilrettslig 

oppgaver (namsmannsoppgaver) som utføres med stor grad av lokalkunnskap. Forut for en slik 

endring må det derfor foretas en nærmere gjennomgang av hvilke oppgaver som krever lokal 

tilstedeværelse og lokalkunnskap og hvilke som kan samles i større enheter med 

spesialistkompetanse og stordriftsfordeler.  

 

Det må kunne velges ulike organisatoriske løsninger for ulike geografiske og demografiske forhold. 

Derfor bør politimesteren i hvert politidistrikt gis fullmakter til å fremme lokale løsninger som 

sikrer en best mulig kombinasjon av lokal tilstedeværelse og effektiv oppgaveløsning. Dette bør 

skje i en dialog med lokale og regionale myndigheter. 

 

Det er viktig å finne en god balanse mellom det sentrale (POD) og regionale nivået 

(politidistriktene) når det gjelder oppgaveløsning. Spesielt er det viktig at ikke sentrale staber i POD 

vokser på bekostning av ressursene i politidistriktene, men at politidistriktene gis nødvendig 

kompetanse og ressurser til å løse oppgaver lokalt. Videre at politidistriktene gis rammer for å 

utvikle gode regionale og lokale løsninger tilpasset sine utfordringer knyttet til geografi, 

befolkningsstruktur og virksomhet. 

 



 

 7 

Når det gjelder kompetanse i politiet, har utredning generelt fokus på sterkere strømlinjeforming 

gjennom strategisk kompetansestyring, planer, målstyring og sterkere integrering av 

Politihøgskolen. Politiet bør her lære av hvordan Forsvaret tenker når det gjelder utdanning og 

kompetanseutvikling for å møte en verden med større kulturell variasjon, økt kompleksitet, større 

behov for spesialister, kamp om de gode hodene og ønske om horisontale karriereløp. Politiet kan i 

større grad ta i bruk eller bidra til å tilpasse de utdanningstilbud universitetssektoren kan tilby.  

 

Fylkestinget i Nordland vil spesielt understreke følgende punkter: 

 

1. Fylkestinget i Nordland mener at forslaget om ett politidistrikt i Nord-Norge ikke vil være 

en egnet organisering i forhold til de oppgaver etaten skal løse. Fylkestinget går inn for to 

politidistrikt i landsdelen. Dette vil gi en tilfredsstillende robusthet med mulighet for 

spesialisering og effektivisering, samtidig som det gir et håndterlig geografisk område som 

sikrer tilstrekkelig kontakt og lokalkunnskap innad i distriktet.  

 

2. Fylkestinget viser til at Bodø vil være det naturlige lokaliseringsstedet for ledelsen av det 

ene politidistriktet. Basert på lokalisering av øvrige beredskapsressurser, vil dette også 

gjelde dersom det blir ett politidistrikt i Nord-Norge. 

 

3.  Fylkestinget i Nordland vil understreke viktigheten av fortsatt sterk vektlegging av politiets 

oppgaver knyttet til trygghetsskapende og forebyggende virksomhet. Dette betinger fortsatt 

nærhet og lokal tilstedeværelse. Politiet må ha et økt fokus på kjerneoppgaver samtidig som 

de må sikres tilstrekkelig ressurser slik at man får en effektiv organisering. 

 

4. Fylkestinget i Nordland viser til at den fremtidige organisering av politiet må sikre bistand 

når alvorlige situasjoner inntreffer. Det må derfor i det videre arbeidet legges stor vekt på 

kortest mulig responstid. Politiet må klare å respondere innen forsvarlig tid også i de mindre 

sentrale områdene.  

 

5. Fylkestinget viser til de store geografiske og befolkningsmessige variasjonene i Norge, som 

vil forutsette regionale og lokale tilpasninger for å få til en effektiv organisering av politiet.   

Det må derfor gis en grundig vurdering av hvilke sivile oppgave som kan og bør utføres av 

politiet, slik at en sikrer tilstrekkelig med oppgaver for å muliggjøre politiets tilstedeværelse 

i rurale områder.  

 

6. Fylkestinget viser til at politiets rolle i samfunnet i liten grad er drøftet. Fylkestinget vil 

advare mot en utvikling mot et mer lukket politi med mindre demokratisk innflytelse og 

hvor forholdet til rollen i nærmiljøet og folkevalgte organer svekkes. Det må bl.a. åpnes for 

et bredere samarbeid på utdanning og forskning mellom universiteter/høgskoler og 

Politihøgskolens avdelinger der disse ligger. Politihøgskolen bør beholde sitt styre for å 

sikre eksterne innspill og referanser.  

 

 

Bodø den 24.09.2013 

Odd Eriksen 

fylkesrådsleder 

sign Arve Knutsen 

 fylkesråd for næring 

                 sign 
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07.10.2013 Fylkestinget 

FT-092/13  

Fra behandling i plenum 

Innstillinga fra komite for utdanning og kompetanse av saksordfører Øyvind Toft, H 

 

Votering 

Rødts subsidiære forslag fikk 2 stemmer og falt. 

Utdanning og kompetansekomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med 52 stemmer.  

Vedtak 

1. Nordland fylkesting forutsetter at endringene i politiets organisering lokalt vil medføre 

økt operativ kapasitet, økte midler til forebygging, tilstedeværelse og etterforskning. 

 

2. Fylkestinget i Nordland mener at forslaget om ett politidistrikt i Nord-Norge ikke vil 

være en egnet organisering i forhold til de oppgaver etaten skal løse. Fylkestinget går inn 

for to politidistrikt i landsdelen. Dette vil gi en tilfredsstillende robusthet med mulighet 

for spesialisering og effektivisering, samtidig som det gir et håndterlig geografisk 

område som sikrer tilstrekkelig kontakt og lokalkunnskap innad i distriktet.  

 

3. Fylkestinget viser til at Bodø vil være det naturlige lokaliseringsstedet for ledelsen av det 

ene politidistriktet. Basert på lokalisering av øvrige beredskapsressurser, vil dette også 

gjelde dersom det blir ett politidistrikt i Nord-Norge. 

 

4.  Fylkestinget i Nordland vil understreke viktigheten av fortsatt sterk vektlegging av 

politiets oppgaver knyttet til trygghetsskapende og forebyggende virksomhet. Dette 

betinger fortsatt nærhet og lokal tilstedeværelse. Politiet må ha et økt fokus på 

kjerneoppgaver samtidig som de må sikres tilstrekkelig ressurser slik at man får en 

effektiv organisering. 

 

5. Fylkestinget i Nordland viser til at den fremtidige organisering av politiet må sikre 

bistand når alvorlige situasjoner inntreffer. Det må derfor i det videre arbeidet legges stor 

vekt på kortest mulig responstid. Politiet må klare å respondere innen forsvarlig tid også 

i de mindre sentrale områdene.  

 

6. Fylkestinget viser til de store geografiske og befolkningsmessige variasjonene i Norge, 

som vil forutsette regionale og lokale tilpasninger for å få til en effektiv organisering av 

politiet.   Det må derfor gis en grundig vurdering av hvilke sivile oppgave som kan og 

bør utføres av politiet, slik at en sikrer tilstrekkelig med oppgaver for å muliggjøre 

politiets tilstedeværelse i rurale områder.  

 

7. Fylkestinget viser til at politiets rolle i samfunnet i liten grad er drøftet. Fylkestinget vil 

advare mot en utvikling mot et mer lukket politi med mindre demokratisk innflytelse og 

hvor forholdet til rollen i nærmiljøet og folkevalgte organer svekkes. Det må bl.a. åpnes 

for et bredere samarbeid på utdanning og forskning mellom universiteter/høgskoler og 

Politihøgskolens avdelinger der disse ligger. Politihøgskolen bør beholde sitt styre for å 

sikre eksterne innspill og referanser.  
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8. Statens Barnehus sørger for at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, får 

hjelp, omsorg og behandling på ett sted. Et tverrfaglig personale gjør at barn slipper å bli 

fraktet rundt fra den ene instansen til den andre for å fortelle sin historie om og om igjen.  

 

Fylkestinget er glad for at landets niende Barnehus ble åpnet i Bodø i høst. Mange av de 

som får hjelp ved barnehusene skal videre i en rettsprosess. Fylkestinget mener derfor at 

barnehusene skal forbli underlagt politiet, som også vil ha ansvaret for eventuell videre 

etterforskning. 
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Fra behandling i komite for utdanning og kompetanse 
 

Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Sosialistisk Venstreparti, Frp, SP og Venstre fremmet følgende 

forslag til nytt punkt 1 

Nordland fylkesting forutsetter at endringene i politiets organisering lokalt vil medføre økt operativ 

kapasitet, økte midler til forebygging, tilstedeværelse og etterforskning. 

 

Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Sosialistisk Venstreparti, Frp, SP og Venstre fremmet følgende 

forslag til nytt punkt 8 

Statens Barnehus sørger for at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, får hjelp, omsorg 

og behandling på ett sted. Et tverrfaglig personale gjør at barn slipper å bli fraktet rundt fra den ene 

instansen til den andre for å fortelle sin historie om og om igjen.  

Fylkestinget er glad for at landets niende barnehus ble åpnet i Bodø i høst. Mange av de som får 

hjelp ved barnehusene skal videre i en rettsprosess. Fylkestinget mener derfor at barnehusene skal 

forbli underlagt politiet, som også vil ha ansvaret for eventuell videre etterforskning. 

 

Rødt fremmet følgende forslag til nytt vedtak 

Fylkestinget er opptatt av at samarbeidet mellom kommunene og politiet om 

kriminalitetsforebygging ivaretas. Det er god erfaring med SLT og politiråd og 

ungdomskriminaliteten har gått ned. Framtidig organisering må ta høyde for at samarbeidet om 

forebygging fortsatt kan skje på en god måte. Fylkestinget forutsetter at eventuell 

oppgaveoverføring til kommunene utredes i samarbeid med Fylkestinget. Fylkestinget mener at 

Politianalysen gir et for ensidig og negativt bilde av dagens lokale og nære politi. Utvalget er kritisk 

til dagens politi og politiorganisering, og altfor ukritiske til de forslag som utvalget selv foreslår. 

Fylkestinget finner det uheldig at utvalget ikke har trukket inn kjent politiforskning om effekter av 

sentralisering av politiet. Fylkestinget frykter at de sentraliseringsgrep som foreslås vil kunne føre 

til et mer bilbasert og «omflakkende» politi og hvor relasjoner til vanlige innbyggere, utsatte 

ungdommer og kriminelle miljøer svekkes.  Fylkestinget mener at en eventuell endring i politiets 

distrikts- og lokalstruktur må basere seg på en grundigere gjennomgang og vurdering av de positive 

effekter dagens desentraliserte struktur med et utpreget sivilt «generalistpoliti» har for forebygging 

og kriminalitetsbekjempelse. Fylkestinget mener at både positive og negative virkninger av 

strukturforslag må utredes grundigere før saken fremmes for Stortinget.  Nye oppgaver som 

eventuelt overføres til kommunesektoren, må utredes grundig og fullfinansieres.  

 

Til forslagene i Politianalysen 

  

a) Overføring av oppgaver fra politiet til bl.a. kommunene: Overføring av oppgaver innen sivil 

rettspleie, forvaltningsoppgaver og noen politimessige oppgaver (eksempelvis, forslaget om at 

kommunen skal overta ansvaret for overstadig berusete personer) fra politiet til andre, bl.a. 

kommunene, må utredes grundig før beslutning om overføring treffes.  Kommunene og de etater 

som det er aktuelt å overføre oppgaver til må involveres i utredningsarbeidet. Kostnadene knytt til 

eventuelle oppgaver kommunene overtar, forutsettes fullfinansiert fra staten 

 

b) En reduksjon av antallet tjenesteder fra 354 til ca. 210: Endringer av lokal politistruktur må sees i 

sammenheng med kommunestruktur. Kommunene representerer grunnstrukturen i den norske 

velferdsstaten – noe som tilsier at andre statlige tjenester bør tilpasse seg kommunens organisering 

så langt det er formålstjenlig.  Fylkestinget ser at det kan være hensyn som trekker i retning av 

sammenslåing av lensmannskontor/politistasjoner enkelte steder. På den andre siden må 

lokalsamfunnenes behov for et tilstedeværende politi også tillegges stor vekt, når endringer i 

politistrukturen vurderes. Den konkrete løsningen må etter Fylkestingets vurdering utformes lokalt i 

samarbeid mellom politi, kommune og andre relevante samarbeidspartnere. Det bør inngås 
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forpliktende samarbeidsavtaler mellom politiet og kommune lokalt om det lokale tjenestetilbudet og 

om samarbeidet mellom kommune og politi. En slik avtale er særlig viktig for kommuner som får 

endring i dagens tjenestetilbud fra politiet.  

 

c) Politidirektøren skal beslutte endringer i lokal struktur 

 

Eventuelle endringer i lokal struktur må fortsatt besluttes politisk av regjeringen. Den foreslåtte 

endring av politiloven § 16 med bakgrunn i forslaget om å overføre fullmakten til politidirektøren 

bør avvises. Fylkestinget mener at endringer i lokal politistruktur ikke nødvendigvis er avhengig av 

at alle berørte kommuner er enige. Regjeringen må foreta en helhetsvurdering hvor de berørte 

kommuners uttalelse må tillegges betydelig vekt.  

 

d) Norsk politi skal organiseres i seks regioner Fylkestinget mener at flere av dagens 27 

politidistrikter kan være for små for å håndtere fremtidens kriminalitetsutfordringer og større 

kriser/katastrofer. KS vil allikevel fraråde en modell med kun seks politidistrikt/regioner. 

Politianalyseutvalget undervurderer betydningen av lokalkunnskap i politidistriktenes arbeid og 

hvor vanskelig det er å sentralisere kompetanse. KS mener generelt at staten bør gjennomgå sin 

regionale organisering – helhetlig og koordinert – og fortrinnsvis finne en felles modell for sine 

ulike statlige etater. KS vil dessuten understreke betydningen av nær samhandling mellom 

politidistriktene og Fylkesmannens beredskapsavdeling.  

 

e) Det ungdomsrettede forebyggende arbeidet normeres til minst syv stillinger pr. region (ca. to pr. 

fylke) Fylkestinget mener at politianalysen behandling av politiets forebyggende arbeid er for 

grunn. Utvalget klarer ikke fange opp hva som kjennetegner denne type arbeid. Det får heller ikke 

fram den betydning det har for kommunens forebyggende arbeid – særlig i de større kommunene. 

Utvalget kommer med et forslag til minimumsbemanning pr. region som er helt utilstrekkelig hvis 

dette er ressurser som skal arbeide lokalt i et samarbeid med kommunene i politidistriktet.  

Fylkestinget vil foreslå at det gjennomføres en egen og langt grundigere gjennomgang og analyse 

av det ungdomsrettede forebyggende arbeidet. Norsk politi må ikke endres uten at dette er grundig 

behandlet.      

 

f) Politiets FoU-innsats styrkes betydelig. Fylkestinget ser behovet for en styrking av FoU-

virksomheten i norsk politi. Samtidig må det også fra Justisdepartementets side avsettes midler til 

nødvendig FoU-virksomhet på oppgaver hvor kommunene forventes å spille en rolle. Dette gjelder 

særlig oppgaver som går utover de tradisjonelle forebyggende oppgavene kommunene har (og hvor 

FoU-virksomhet finansieres fra andre departementer og direktorater). Når det gjelder kommunens 

rolle i bekjempelse av f.eks. organisert voksenkriminalitet og radikalisering/ekstremisme, trengs det 

betydelig FoU-virksomhet og forskningsbaserte evalueringer som kommunene ikke kan forutsettes 

å finansiere selv.                       
 

Votering 

Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Sosialistisk Venstreparti, Frp, SP og Venstres forslag til nytt punkt 1, 

enstemmig vedtatt. 

Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Sosialistisk Venstreparti, Frp, SP og Venstres forslag til nytt punkt 8, 

enstemmig vedtatt. 

RØDTs forslag til nytt vedtak fikk 1 stemme fra RØDT, og falt. 

Fylkesrådets innstilling til vedtak fikk en stemme mot fra RØDT, og ble vedtatt. 
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Komite for utdanning og kompetanses innstilling til vedtak 
 

1. Nordland fylkesting forutsetter at endringene i politiets organisering lokalt vil medføre økt 

operativ kapasitet, økte midler til forebygging, tilstedeværelse og etterforskning. 

 

2. Fylkestinget i Nordland mener at forslaget om ett politidistrikt i Nord-Norge ikke vil være 

en egnet organisering i forhold til de oppgaver etaten skal løse. Fylkestinget går inn for to 

politidistrikt i landsdelen. Dette vil gi en tilfredsstillende robusthet med mulighet for 

spesialisering og effektivisering, samtidig som det gir et håndterlig geografisk område som 

sikrer tilstrekkelig kontakt og lokalkunnskap innad i distriktet.  

 

3. Fylkestinget viser til at Bodø vil være det naturlige lokaliseringsstedet for ledelsen av det 

ene politidistriktet. Basert på lokalisering av øvrige beredskapsressurser, vil dette også 

gjelde dersom det blir ett politidistrikt i Nord-Norge. 

 

4.  Fylkestinget i Nordland vil understreke viktigheten av fortsatt sterk vektlegging av politiets 

oppgaver knyttet til trygghetsskapende og forebyggende virksomhet. Dette betinger fortsatt 

nærhet og lokal tilstedeværelse. Politiet må ha et økt fokus på kjerneoppgaver samtidig som 

de må sikres tilstrekkelig ressurser slik at man får en effektiv organisering. 

 

5. Fylkestinget i Nordland viser til at den fremtidige organisering av politiet må sikre bistand 

når alvorlige situasjoner inntreffer. Det må derfor i det videre arbeidet legges stor vekt på 

kortest mulig responstid. Politiet må klare å respondere innen forsvarlig tid også i de mindre 

sentrale områdene.  

 

6. Fylkestinget viser til de store geografiske og befolkningsmessige variasjonene i Norge, som 

vil forutsette regionale og lokale tilpasninger for å få til en effektiv organisering av politiet.   

Det må derfor gis en grundig vurdering av hvilke sivile oppgave som kan og bør utføres av 

politiet, slik at en sikrer tilstrekkelig med oppgaver for å muliggjøre politiets tilstedeværelse 

i rurale områder.  

 

7. Fylkestinget viser til at politiets rolle i samfunnet i liten grad er drøftet. Fylkestinget vil 

advare mot en utvikling mot et mer lukket politi med mindre demokratisk innflytelse og 

hvor forholdet til rollen i nærmiljøet og folkevalgte organer svekkes. Det må bl.a. åpnes for 

et bredere samarbeid på utdanning og forskning mellom universiteter/høgskoler og 

Politihøgskolens avdelinger der disse ligger. Politihøgskolen bør beholde sitt styre for å 

sikre eksterne innspill og referanser.  

 

8. Statens Barnehus sørger for at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, får hjelp, 

omsorg og behandling på ett sted. Et tverrfaglig personale gjør at barn slipper å bli fraktet 

rundt fra den ene instansen til den andre for å fortelle sin historie om og om igjen.  

 

Fylkestinget er glad for at landets niende Barnehus ble åpnet i Bodø i høst. Mange av de 

som får hjelp ved barnehusene skal videre i en rettsprosess. Fylkestinget mener derfor at 

barnehusene skal forbli underlagt politiet, som også vil ha ansvaret for eventuell videre 

etterforskning. 

 

 

Knut Petter Torgersen  Øyvind Toft   

komiteleder saksordfører 

sign sign 
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