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HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL 
Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER 
 
Vi viser til departementets høringsbrev 21.06.2013. 
 
Byrådet i Oslo har i sak 1103/13 avgitt følgende høringsuttalelse: 
 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å 
møte fremtidens utfordringer.  
 
Utredningen er omfattende, og utvalget foreslår en strukturreform og en kvalitetsreform for å 
møte de forventede utfordringer samfunnet og politiet står overfor. 
 
Oslo kommune ser det ikke som naturlig å gå inn på og drøfte de anbefalingene som går på 
utvikling av ledelse og intern styring i politiet (kvalitetsreformen), men vil i hovedsak omtale 
de deler av forslagene som har særlig relevans for Oslo. 
 
Oslo kommune støtter forslagene til strukturendringer med en omorganisering fra 27 til 6 
politidistrikter. Men det er viktig at hovedstads- og storbyfunksjonene gis tilstrekkelig plass, og 
at den endelige strukturen tar høyde for de særlige utfordringene Oslo står overfor. 
 
NOUen inneholder analyser både av befolkningsvekst og kriminalitetsutvikling. Begge temaer 
er meget sentrale når hovedstadspolitiet skal utformes i fremtiden.  
 
Som det fremgår av utredningen, går kriminalitetsutviklingen i retning av å bli mer organisert 
og kompleks. Endringer i befolkning, økonomi og infrastruktur endrer premissene for 
kriminalitet. Dette må påvirke politiets strategier.  
 
I tillegg til at befolkningen vokser, endres også sammensetningen. Den forventes å bli mer 
heterogen og konsentrert geografisk, og det forventes en ytterligere forsterkning i geografiske 
forskjeller når det gjelder omfang av kriminalitet, type av kriminalitet og andre saker politiet er 
forventet å håndtere i fremtiden. Dette tilsier at utfordringene ikke blir mindre for Oslo 
fremover. I vurderingen av om man skal utvide Oslo politidistrikts ansvarsområde, er det derfor 
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viktig å understreke at politiet i Oslo må ha tilstrekkelige og nødvendige ressurser til å ivareta 
de komplekse og krevende oppgavene som knyttes til politiarbeidet i kommunen, og at 
ressursfordelingen mellom Oslo kommune og de andre kommunene som innlemmes i distriktet 
skjer på en slik måte at politiarbeidet i hovedstaden ikke svekkes.   
 
Oslopolitiet har særskilte nasjonale oppgaver knyttet til å betjene Oslo som landets hovedstad. 
Oslo kommune vil understreke at en løsning med å utvide Oslo politidistrikt til også å omfatte 
omkringliggende distrikter, ikke må svekke politiets hovedstadsoppgaver.  
 
Oslo kommune er opptatt av at det foretas en grundig kartlegging og at det gjøres særskilte 
vurderinger av hvilke utfordringer Oslo-området står overfor, før endelig organisering 
fastsettes. 
 
Oslo kommune er enig i utvalgets vektlegging av forebyggende arbeid. Oslo kommune har 
gjennom godt Politiråds-samarbeid med Oslo politidistrikt klart å etablere gode 
samarbeidsprosjekter av forebyggende art. Herunder kan nevnes arbeidet knyttet til utelivet i 
Oslo, SALUTT (sammen lager vi utelivet tryggere), samt et meget godt og etablert 
kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom SalTo-samarbeidet. Disse forebyggende tiltak 
trenger å bli styrket. Det er også viktig at disse samarbeidsprosjekter blir prioritert som en del 
av de særskilte hovedstadsutfordringer som politi og Oslo kommune må løse sammen. 
 
Oslo kommune slutter seg til utvalgets vurderinger av politiets kjerneoppgaver og er enig i at 
oppgaver innen sivil rettspleie og diverse forvaltningsoppgaver med fordel kan utføres av andre 
enn politiet. Oslo kommune er opptatt av at politiet er tilgjengelig for befolkningen i Oslo og 
setter pris på at utredningen legger vekt på å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt 
lokalt politi der befolkningen bor.  
 
Oslo kommune ber om å få delta i fremtidige høringer om fremtidens politi. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Nils Holm       Trond Andersen 
kommunaldirektør      seksjonssjef 
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