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MELDING OM VEDTAK 

ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER 

 

 

Vi viser til NOU 2013:9. 

Det er nå gjort følgende vedtak i saken: 

 

02.10.2013 Kommunestyret 
 

KS-055/13 VEDTAK: 

Rindal kommune vil gi følgende uttale i forbindelse NOU 2013:9, 
Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer: 
 

-Rindal kommune mener det som er framført av argumentasjon for å i 
framtiden ha færre politidistrikter enn i dag, stort sett er gode og relevante 
argumenter/begrunnelser. 

Rindal kommune mener at 6-10 politidistrikter i Norge synes så være et 
fornuftig antall. 

I den sammenheng mener Rindal kommune at det er naturlig å ha et 
politidistrikt fra Sunnmøre/Romsdal og opp til og med Nord-Trøndelag. 
 

-Rindal kommune støtter ikke opp om alle forslag/argumenter i det som er 
foreslått av intern organisering/struktur i politidistriktene. 

Rindal kommune er enig i det som blant annet er sagt i sammendraget « --- 
Politiet utfører en del av statens funksjoner som er av grunnleggende 
betydning både for den enkeltes sikkerhet og for utviklingen av et lovlydig og 
velfungerende samfunn. Politiet skal forebygge og bekjempe kriminalitet, samt 
skape trygghet for befolkningen. Forutsetningene for å kunne ivareta  dette  
meget  viktige  samfunnsoppdraget er endret. Selv om kriminaliteten går ned, 
blir den  samtidig  mer  organisert  og  kompleks. 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi danner stadig oftere både en 
arena og et virkemiddel for kriminalitet. Befolkningen vokser, den blir mer 



 

 

heterogen og den konsentreres geografisk.  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. 
Samtidig har hele befolkningen krav på en polititjeneste med lik kvalitet---.» 
«---Utfordringen blir i fremtiden å sikre tilstedeværelse av et kompetent og 
effektivt lokalt politi der befolkningen bor og samtidig utvikle robuste 
spesialistmiljøer. I tillegg må man sikre at det lokale politiet og 
spesialistmiljøer virker effektivt sammen som én organisasjon---«. 
 
Det som her er beskrevet gir utfordrende balanseganger. I disse 
balansegangene mener Rindal kommune at lokalt politi fortsatt må være 

tilstede rundt omkring i hele landet – ikke bare som patruljerende politi, men 
også på faste kontorsteder. Dette gir mye bedre muligheter for gode 

samarbeidsrelasjoner mellom politi og de som politiet skal samarbeide tett 
med – som f.eks kommunene. Og det gir også i sum en bedre tilgjengelighet 
for folk flest. 

Det som foreslås i NOUen er å gå alt for langt i å redusere antall 
kontorsteder rundt omkring i distriktene(fra ca. 350 til ca. 200). Den totale 
bemanningen av politiressurser i distriktene må ikke svekkes, men heller 

styrkes. Dette er også beskrevet som et mål/resultat i NOUen. Vi er enige i 
dette. 

Rindal kommune har også vanskelig for å se behovet for å ha en lik 
organisasjonsstruktur innenfor hvert politidistrikt. Norge er svært forskjellig 
fra distrikt til distrikt og det tilsier at tjenestene som skal ytes i hele landet 

også bør ha frihet til å organisere seg forskjellig lokalt. 
(Ref det som beskrives i kapittel 6.2.4.2.1)  

 
-Rindal kommune er av den oppfatning at det ikke er helt nødvendig at 
politiet i framtiden har alle de oppgavene som de har i dag –  1) Polisiær 

virksomhet, 2) Straffeforfølgning, 3) Forvaltningsoppgaver og 4) Sivil 
rettspleie.  
Men når det er sagt, er det vanskelig å se at det er andre offentlige 

organer/etater eller virksomheter som kan ha disse oppgavene og tilby disse 
tjenestene til folk rundt omkring i hele Norge, slik at folk ikke trenger reise 

svært lange avstander for å få disse tjenestene utført.  
Rindal kommune er svært opptatt av at folk rundt i hele landet skal få utført 
alle de oppgavene politiet i dag har innenfor rimelig reiseavstand. 

Ut fra dette er Rindal kommune sterkt i tvil om det er formålstjenlig å sette i 
gang et omfattende utredningsarbeid med sikte på å overføre 

arbeidsoppgaver fra politiet til andre etater og virksomheter. Det er trolig 
bedre å styrke politiets ressurser. 
 

-Rindal kommune er sterkt kritisk til det som utvalget beskriver i kapittel 6.1 
– nemlig at dagens ordning med at kommunene har stor innflytelse på 
hvordan politiet organiseres lokalt - mer og mindre skal opphøre. 

Kommunene må fortsatt ha sterk innflytelse på politiets organisering og 
ressursbruk lokalt.
 

Med hilsen 

RINDAL KOMMUNE 
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