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HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:9 ETT POLITI  
FRA ORDFØRERNE I MANDAL, LINDESNES, MARNARDAL, AUDNEDAL OG ÅSERAL 
 
Lindesnesrådet hadde saken til behandling den 27. september og ordførerne i Mandal, Lindesnes, 
Marnardal, Audnedal og Åseral vil komme med følgende uttalelse: 
 
ØKT VEKT PÅ KJERNEOPPGAVENE 
Vi er bekymret for den utviklingen vi har sett de siste årene med redusert bruk av ressurser på det vi 
betrakter som politiets kjerneoppgaver. Derfor er vi positive til tiltak som kan bidra til å snu denne 
utviklingen, og vi forstår at det er et viktig anliggende i dette arbeidet. I den grad dette innebærer en 
overføring av oppgaver til det kommunale tjenesteapparatet er det en forutsetning at det gjøres i nært 
samarbeid med kommunene og at det følger med tilstrekkelig ressurser til at oppgaven kan ivaretas 
på en god måte og uten at det går ut over andre kommunale oppgaver. Vi mener det er en svakhet 
ved politianalysen at denne prosessen ikke beskrives nærmere. 
STRUKTUR OG ORGANISERING 
Vi har forståelse for behovet for en strukturendring i politiet inkl. oppgavefordeling og endringer mht 
antall tjenestesteder. Men det er en forutsetning for oss at disse endringene fører til at tilbudet knyttet 
til politiets kjerneoppgaver styrkes både i distriktene og de bymessige områdene. Vi forutsetter også at 
Politiet også vil sette en maksimal grense for responstid og at lokalkunnskapen om hver kommune blir 
ivaretatt gjennom utvalgte kontaktpersoner. Dersom vårt politidistrikt skal utvides mener vi det er 
interessant å tenke i retning av en sammenslåing med Rogaland.  
STYRING OG LEDELSE 
LR viktigste anliggende er kvaliteten på det tjenestetilbud som politiet til enhver tid kan levere til 
innbyggerne i våre kommuner. I den grad en enklere styringsstruktur bidrar til å ivareta dette 
anliggende på en bedre måte ser vi det som positivt.  Som en sentral samarbeidspartner for politiet 
lokalt ønsker vi å tas med i de vurderinger som gjøres mht struktur og oppgavefordeling. 
 
Vi er positive til det betydelig tettere samarbeid mellom kommune og politi som det legges opp til i den 
nye politirådsmodellen. 
 
 
 
Oddmund Ljosland   Tønnes Seland   Helge Sandåker 
Åseral kommune/sign   Audnedal kommune/sign Marnardal kommune/sign 
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