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

 

Ofoten Regionråd diskuterte organiseringen av politiet ved siste møte den 20.09.13  

Og vil med dette avgi en høringsuttalelse basert på vår diskusjon. 

 

Den generelle organisering av politiet på nasjonalt plan spiller inn på hvordan vi lokalt 

opplever politiets tjenestetilbud regionalt.  Det er alltid en frykt ved omorganiseringer at 

vi lokalt vil stå igjen med færre ressurser enn det vi har hatt før i Midtre Hålogaland 

politidistrikt. 

 

Ved omorganisering dukker det opp to sentrale spørsmål.  Det første spørsmålet er 

responstid.  Responstiden må ikke bli dårligere ved at man slår sammen politidistrikter til 

større regioner.  Enkelte kommuner i Midtre Hålogaland politidistrikt ligger allerede nå 

lang fra bemannede kontorer.  For disse kommunene har effektiviseringen i politietaten 

ført til lengere fysisk avstand til de enkelte bemannede politikontorer med påfølgende 

lengere responstid.  For enkelte lokalsamfunn betyr dette på enkelte tider av døgnet/året 

uakseptabel responstid. 

 

Det andre spørsmålet dreier seg om bruk av personell, det støttes fullt ut at mange av 

politiets administrativt oppgaver flyttes ut av etaten evt over til sivilt ansatte slik at 

politiet ressurser kan utnyttes til det fulle, man trenger politi i aktiv tjeneste, dvs ute blant 

folk. 

 

Det synes ikke direkte negativt å redusere antall distrikter ut fra et økonomisk og 

administrativt perspektiv.  Imidlertid bør det fremheves at denne reduksjon i antall 

organisatoriske enheter skal medføre direkte bedrete operasjonelle muligheter for politiet 

også i vår region.  Dette bør fremgå klarere i utredningen. 

 

Ut fra de tidligere erfaringene med omorganiseringer i politiet, der man etter en tid har 

fått dårligere politimessige tilbud for befolkningen i deler av distriktet.  Ut fra disse 



erfaringene kan vi ikke annet enn å utvise skepsis til at hele Nordnorge skal inngå i ett 

politidistrikt.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Tore Nysæter 

Leder Ofoten Regionråd 
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