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Høringsuttalelse til NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte 
fremtidens utfordringer 

Norges Forsvarsforening (NFF) viser til høringsbrev til NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte 
fremtidens utfordringer, der NFF er invitert som høringsinstans.  Vi er takknemlig for denne muligheten til 
å uttale oss om en viktig utredning. NFF er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt 
perspektiv, og håper at NOU 2013:9 vil føre til en styrket nasjonal beredskap. Vi har følgende 
kommentarer til utredningen:  

Risiko og sårbarhetsbildet 

Utvalgets rapport er på mange områder omfattende og grundig, men den er svak på et vesentlig punkt; 
politiets evne til å lede og koordinere store hendelser som truer liv, helse og kritisk infrastruktur i vesentlig 
grad. Dette mener vi er et tankekors, da det nettopp er en stor nasjonal hendelse som har tvunget 
politietaten til å gå i seg selv og foreta en dyptgripende analyse av virksomheten. Utvalget har i liten grad 
beskrevet de endringer i risiko- og sårbarhetsbildet som burde vært en naturlig del av et slikt arbeid. I 
rapporten nevnes utviklingstrekk i samfunnet og kriminaliteten, men denne beskrivelsen synes altfor mye 
rettet mot fredstidshendelser. Terror, kuppforsøk og sabotasjehandlinger mot kritisk infrastruktur burde 
vært nevnt.  Videre burde man omtalt hendelser som store naturkatastrofer og andre hendelser som er 
beskrevet i nasjonalt risikobilde fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Samvirke med andre aktører 

En annen stor svakhet er at utvalget har valgt ikke å omtale samvirke med andre, noe som er svært 
beklagelig. Politiets samvirkerolle er todelt; for det første er man en av flere ressursleverandører i 
samvirket i redningstjenesten, for det andre har politiet et spesielt ansvar for å lede og koordinere 
samvirket mellom aktørene. Politiets samvirke med Fylkesmannen og kommunene står helt sentralt i 
beredskapsarbeidet, det samme gjør samarbeid med de andre statlige aktørene som Forsvaret og 
Sivilforsvaret. Dette burde vært grundig drøftet, ikke minst fordi dette nettopp var noe av det som sviktet 
22 juli. Det vises til et av funnene til 22. julikommisjonen nettopp var at ”evnen til å koordinere og 
samhandle var mangelfull”.    

Holdninger, kultur og lederskap 

NFF har også registrert at 22.julikommisjonen har skrevet i sin rapport at de viktigste lærdommene handler 
om ”holdninger, kultur og lederskap”. NFF kan ikke se at dette gjenspeiles i utvalgets rapport. Det som er 
beskrevet rundt kultur og ledelse er lite og overfladisk, mens det etter NFF sin oppfatning hadde vært 
behov for en langt grundigere analyse og drøfting rundt disse forholdene. NFF har også fått tilbakemelding 
fra våre medlemmer om at flere opplever at politiets evne til å erkjenne disse forholdene ikke synes å være 
til stede i tilstrekkelig grad, til tross for 22.juli. Dette kan være en indikasjon på at det er ikke strukturen 
som i første rekke er problemet, men kulturen.   

mailto:postmottak@jd.dep.no�


 

NFF mener også at politiet bør rette et kritisk blikk på lederutvelgelsen, dvs om politiet rekrutterer den 
riktige typen ledere. Vesentlige spørsmål vil være hvorvidt man skal rekruttere på bakgrunn av 
fagkompetanse – og i så fall hvilken fagkompetanse (jus, økonomi, politifag?), eller lederegenskaper.  Det 
å håndtere en krisesituasjon handler om på mange måter om å håndtere kaos, mens tradisjonell kompetanse 
hos politiets ledere er embetseksamen i jus. Er det et motsetningsforhold her? Videre må politiet også ta 
inn over seg et samfunn som krever åpenhet, læringsevne, kommunikasjons- og samhandlingsevne hos 
ledere. NFF vil bruke mangelfulle IKT-løsninger i politiet som et eksempel: Kanskje hadde politiet hatt 
tilfredsstillende teknologiske løsninger dersom politiets ledere hadde hatt evne og vilje til å erkjenne 
behovet for ny teknologi. 

Beredskapskompetanse 

Kompetanse er et vesentlig element i alle organisasjoner, både i forhold til de ulike fagene som 
kriminalitetsbildet krever, men også i forhold til ulike scenarioer. NFF er spesielt opptatt av kompetanse i 
forhold til å kunne håndtere de verste scenarioene. Forsvaret har et begrep som kalles ”fiendens farligste 
handlemåte”, eller som andre omtaler som ”low risk – high impact-hendelser”.  Slik kompetanse 
opparbeides ikke gjennom innsatsbasert erfaring, ettersom slike hendelser inntreffer sjeldent. Derfor må 
politiet gjøre som Forsvaret; opparbeide denne type kompetanse gjennom øving og trening. NFF mener at 
politietaten har en lang vei å gå når det gjelder å erkjenne behovet for øvelser som læringsarena. Politiet 
må utvikle denne kompetansen, alternativt må ansvaret for å planlegge og gjennomføre store øvelser 
overføres til andre aktører, for eksempel Forsvaret, slik at politiet kan konsentrere seg om sin egen 
deltakelse.  

NFF mener at det ville vært en styrking for beredskapsarbeidet dersom det ble opprettet regionale 
øvingssentra der politiet og de andre aktørene i redningstjenesten kunne øvd og trent sammen. Det å 
etablere et øvingssenter på Alnabru i Oslo er vel og bra, og et viktig skritt for bedre beredskap, men det er 
langt ifra tilstrekkelig. Norge er et langstrakt land med ulike beredskapsmessige utfordringer, ulike bo- og 
næringsmønster og svært ulik infrastruktur.  Dette gjør at det ikke er nok kun å tenke på Oslo-regionen, 
men derimot å tenke regionale løsninger når det gjelder kompetanse og samvirke. Det bør derfor legges til 
rette for å utvikle samvirkesentra i hele landet.   

Struktur og grenser 

Det er uheldig at sentrale aktører som fylke, politi, forsvar, sivilforsvar og helse, fortsatt er ulikt organisert 
i ulike geografiske områder, med ledelse lokalisert på ulike steder. Spørsmålet er om ikke den fragmenterte 
og ensidige sektororienterte organiseringen samlet sett faktisk svekker samfunnssikkerheten og bidrar til en 
ikke-kosteffektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Kriser, terror og større katastrofer håndteres og ledes 
regionalt og lokalt. Sentralt nivå bidrar med ressurser til å støtte lokale myndigheter, og ved mer alvorlige 
hendelser overtar den regionale ledelsen (kollektiv redningsledelse). Fylkesmannen har en viktig jobb når 
det gjelder samordning av ressursene, i tett dialog med politiledelsen.  Men med 19 fylkesmenn, 27 
politimestere, 20 distriktssjefer i Sivilforsvaret og 12 distriktssjefer i Heimevernet, med en ledelse som i 
stor grad er lokalisert langt fra hverandre, skaper dette store utfordringer. NFF mener derfor at man i større 
grad bør sørge for sammenfallende geografiske ansvarsområder - og større grad av samlokalisering av 
ledelse, særlig når det gjelder statlige aktører. NFF vil vise til at dette var en av anbefalingene i rapporten 
som omhandlet de statlige forsterkningsressursene politireserven, Sivilforsvaret og Heimevernet (NOU 



2013:5); ”Utvalget anbefaler at fremtidig justering av politiets distriktsgrenser også bør sees i 
sammenheng med disse grensene”.  

NFF er også redd for at store regioner vil skape behov for nok et forvaltningsnivå, noe som igjen vil kunne 
føre til ytterligere byråkrati. NFF vil vise til Statens vegvesen som i dag har regioner, men som like fullt 
har distrikter. Dette er en byråkratisk og tungrodd modell. Et slikt byråkrati bør ikke etableres i 
politietaten.  

Når det gjelder antall operasjonssentraler og plasseringen av disse, mener NFF at utvalgets vurderinger på 
dette området også er utilstrekkelige. Det er også viktig ikke bare å vurdere operasjonssentralene som 
alarmsentraler, men også som et verktøy for den operative ledelsen; både politistab og kollektiv 
redningsledelse. Utvalget har vurdert kapasitet (bemanning), men ikke ledelse, kommando og kontroll.    

Konklusjon 

NFF synes det er positivt at politiet har foretatt en omfattende analyse og et kritisk blikk på egen 
organisasjon. Rapporten er imidlertid svak på følgende forhold: 

• Utviklingen av risiko og sårbarhetsbildet  

• Samvirke med andre aktører 

• Beredskapskompetanse; politiets evne til å håndtere store hendelser  

• Holdninger, kultur og lederskap 

NFF synes derfor det er oppsiktsvekkende at man foreslår såpass drastiske endringer som en reduksjon fra 
27 politidistrikter til 6, når vesentlige sider ved kompetanse, holdninger, kultur og lederskap er mangelfullt 
behandlet. NFF mener derfor at en reduksjon til 6 distrikter vil være uheldig ut ifra hensynet til samvirke 
med andre aktører, samt ut ifra regionale og lokale forhold. I stedet vil NFF foreslå en reduksjon fra 26 
distrikter til 19, slik at politidistriktene følger fylkesgrensene. Sivilforsvar og Heimevern bør også innrettes 
slik at de sammenfaller med fylkesgrensene.  

NFF etterlyser i stedet en prosess i politietaten knyttet til kompetanse, holdninger, kultur og ledelse. NFF 
mener man må utvikle en mer moderne politietat, som er proaktive både i sitt utviklingsarbeid og i operativ 
legning/handlemåte. I dette arbeidet inngår en ny kompetansemodell og et nytt system for seleksjon og 
lederutvelgelse. Politiet må også utvikle sin samhandlingsevne. Dette gjøres best gjennom å tilrettelegge 
for samarbeid i alt beredskapsarbeid, fra forebygging til evaluering. Utvikling av øvelser som læringsarena 
og etablering av regionale øvingssentra er konkrete virkemidler som kan bidra til å utvikle 
samhandlingsevnen.  

NFF vil mene at politiet har mye å lære av andre etater, og at man også må oppfordre og tilrettelegge for 
kompetanseutveksling på tvers av beredskapsetatene, f eks mellom politi og forsvar.  
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