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Høringsuttalelse NOU 2013:9 Politianalysen

Vedlagt oversendes saksfremlegg og særutskrift fra Kommunestyret i Rødøy, sak 050/2013,
Høringsuttalelse: Politianalysen.

Kommunestyret støtter alternativ 2 i saksfremlegget som lyder slik:

Rødøy kommune anbefaler å velge den utredete Mellommodellen bestående av 10
distrikt hvor Nordland og Troms og Finnmark er to forskjellige politidistrikter, og
hvor Rødøy kommune kommer inn under Nordland.

Vi beklager at høringsuttalelsen kommer etter fristen, men håper den likevel blir hensyntatt.

Med vennlig hilsen
Rødøy kommune

/

Kitt GrønningSæter
Rådmann

k arodo .kommune.no
75 09 80 04
991 10 650

Kopi:
Helgeland Regionråd
Ordfører



Utskrift av møteprotokoll

for Rodoy kommunestyre i møte onsdag den 23.10.13 på Jektvik grendehus

Av 17 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 050/2013: HØRINGSUTIALELSE: POUTIANALYSEN
Jfr. saksutredning 23313

Formannskapets innstilling:
Rødøy kommune støtter alternativ 2 i saksframlegget.

Vedtak:
Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift
Rødøy kommune, rådmannskontoret den 23.10.2013

(---Urryd,
Else Uran, ktrfullm

Kopi: Rådmann



Rødøy kommune Saksdokornent Side 1

23313 Esak 079/2013
Sak 053/QC

Saksbehandler Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag:

mnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

BAKGRUNN

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt ut på høring NOU 2013:9 Ett politi — rustet til å møte fremtidens

utfordringer (Politianalysen). Høringsfrist for kommunene var 1. oktober 2013.

Politianalysen anbefaler en geografisk organisering av norsk politi seks pclitidistrikter, Regionmodellen.

Etter utvalgets vurderihg er dette den losmngen som gir best forutsetninger for å utvikle god kvalitet og

skape sterke fagmilwer for utøvelsen av politiets kjerneoppgaver i det enkelte politidistrikt. I

Regionmodeten anbefales Nordland, Troms og Firnmark samlet i reg.on Nord, og Sor-Trondelag,

Nord-Trondelag og Møre og Romsdal i egion Midt. Det er også vurdert en Mellommodel. bestående av 10

distrikt, hvor Nordland og Troms og Finnmark er to forskjellige distrkter, samt en Fylkesrnodell med 18

distrikter som alternativ til dagens modell med 27 portidistrikter.

Helgeland regionråd orienterte 18. september om at de ønsket å samordne kommunenes høringsuttalelser. Ue

distribuerte nøringsuttalelsen til Portimester Håvard Fjærli for Helgeland politidistrikt av 8. september 2013. I

sin høringsuttalelse konkluderer i=jærr b ant annet med at Helgetand politidistrikt bør tilhøre region Midt.

Helgeland politidistrikt er av den oppfatnina at grensen mellom polibregton Nord og polibregion Midt bør gå på

Saltfjellet (polarsirketen). Helgeland bør såtedes tilhøre region Midt, og ikke — som foreslått i politianalysen --

region Nord.

I innkallingen til møte i Helgeland Regionråd 23.-24. oktober sto det om saken at «Sak 63/13 Felles uttale vil bli

utarbeidet etter tilbakemelding frå kommunone, og logt fram i møtet.». Ingen av kommunene hadde behandlet

saker enda da regionrådsmøtet ble avnodt. I sak 63/13 ble det vedtatt at He!geiand Regionråd slutter seg til

uttalelsen fra por.timesteren (Ejærli).

Rødøy kommune hører til Salten politidistnkt. Høringsuttalelsen til Politimester Geir Ove Heir av 8. sept. 2013

konkluderer blant annet med: Antall politidistrikt må få et nedtrekk på 8-10, hvorov Nord-Norge organiseres i

to politidistrikt, Nordland og Troms og Finnmark.

INNSPILL

Administrasjonen ba om kommunestyrerepresentantenes innsp Il innen torsdag 26. september så

formannskapet skulle ha murghet til å gi innspill til pol:tirapporten innen fristen. Vedlagt forespørselen var

Politirapporten, Helgeland Regionråds forespørsel og Helgeland politidistrikts høringsuttalelse. Salten

politidistrikts høringsuttalelse forelå ikke.
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Følgende spørsmål vedrørende inndeling i distrikter ble spesielt trukket frem:

Er man uenig i høringsinnspillet fra Politimesteren — eventuelt på hvilke punkter?

Hvordan skal en definere grensen for Polarsirkelen — skal Rødøy være den nordligste kommunen i

politiregion Midt, eller den sydligste i politiregion Nord?

Følgende innspill ble mottatt:

Vedr. Helgeland politidistrikt. Jeg mener vi tilhører Salten politidistrikt med et tett samarbeid til

Meløy. (..1 Jeg ser i Avisa Nordland at Fylkesrådet, politijuristen og tillitsvalgt vil ha 2 politidistrikt.

Dette må jo alle kommunene i No.rdland støtte.

Arild Lorentsen

Undertegnede støtter Politimester Håvard Fjærlis innspill i saken Rødøy blir da den nordligste

kommunen i politiregion Midt.

Vidar Solheim.

Jeg synes det mangler en del informasjon for å se hele bildet.

F.eks. hvordan blir lokale kontor bemannet?

Dersom vi velger å se sørover (Mosjøen), vil vårt lokale kontor bli opprettholdt? (Spørsmålet

gjelder for så vidt også om vi ser nordover).

Hva skjer med lokale kontor ved en eventuell kommunesammenslaing?

Jeg mener det er såpass mange ubesvarte, men viktige problemstillinger som gjør at saken bør

utsettes — minst til våren. En utsettelse vil vel kun være aktuell dersom flere kommuner går inn for det,

så det er vel lite aktuelt? Hvis vi må gi vår innstilling nå, så mener jeg at vi skal gå for politiregion Midt.

Erling Hafsmo

Jeg synes også det det ser ut til at region midt er det beste alternativet, om inndelingen blir som

foreslått. Det er ikke lett å lese ut av dette hvilke praktiske konsekvenser det vil få for Rødøy. Vi har

tilhørighet nordover i dag, uten at jeg synes vi har fått spesielt god dekning ut av det. Et eksempel fra

Rødøya; to måneder for å komme på befaring og konkludere i en husbrannsak, er ikke spesielt bra.

Jon-Egil Johansen

VURDERING

I saksfremlegget er det lagt vekt på å belyse Politianalysens anbefaling om Politidistriktstruktur. Øvrige

hovedanbefalinger omkring kjerneoppgaver, styring og ledelse eller kvalitet og prestasjoner er ikke nærmere

belyst.

Rødøy kommune kan velge å støtte anbefalingen i Politianalysen

Rødøy kommune slutter seg til Politianalysens anbefaling om Regionmodellen, hvor landet

deles inn i seks politidistrikter og hvor Rødøy kommune kommer inn under region Nord som

omfatter Nordland, Troms og Finnmark.

Rødøy kommune kan alternativt anbefale å anmode om å velge Mellommodellen som ikke er den

anbefalte i Politianalysen, men som er støttet av Politimesteren i Salten politidistrikt.

Rødøy kommune anbefaler å velge den utredete Mellomrnodellen bestående av 10 distrikt

hvor Nordland og Troms og Finnmark er to forskjellige politidistrikter, og hvor Rødøy

kommune kommer inn under Nordland.
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3. Rødøy kommune kanalternativt anbefale å støtte Politimesteren i Helgeland politidistrikt sin uttalelse

til Politianalysen som er basert på en variant av Regionmodellen og som Helgeland Regionråd også har

gått inn for

Rødøy kommune slutter seg til Politianalysens anbefaling om Regionmodellen, hvor landet

deles inn i seks politidistrikter, men hvor kommunene sør for Saltfjellet/Polarsirkelen hører til

region Midt slik Politimesteren i Helgeland politidistrikt har beskrevet det i sin

høringsuttalelse.

Ved alternativ 3. bør Rødøy kommune også klargjøre hvorvidt kommunen skal høre til region Nord

som den sydligste kommunen, eller til region Midt som den nordligste kommunen, da foreslåtte

grenser skjærer gjennom kommunen.

MEDLEGG

NOU  2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen), kapittel 6 Struktur og

organisering

Høringsuttalelse Helgeland politidistrikt

Høringsuttalelse Salten politidistrikt

RÅDMANNENS INNSTILLING

Rødøy kommune gir slik høringsuttalelse til Politianalysen:

Rødøy kommune 7. oktober 2013

 ..„„
Kitt Grønningsæter

Rådmann

Behandlet i møte i Rødøy formannskap 15. oktober 2013

Enstemmig vedtak:
Rødøy kommune støtter alternativ 2 i saksframlegget.

sidg
Rådmannskontoret, 16.10.13 RWalcW'reijrcl


