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SAKSPROTOKOLL 

 

Høring- NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer. Høringsuttalelse 
 

 

Behandling i Plan- og økonomiutvalget 12.09.2013 

Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Tor Egil Brusevold (AP), Ann-Hege Indrevoll (H), Stein Erik Westlie (FRP), ordfører Sindre 
Martinsen-Evje (AP), Annar Hasle (KRF), Marit Kildedal (H), Ann-Hege Indrevoll (H) 
 
Representanten Tor Egil Brusevold fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og 
Fremskrittsaprtiet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringsforslag: 
 
«Nytt punkt 1: 
Utvalget peker på viktige utfordringer for politiet og for samfunnet. Utredningen inneholder 
mange positive intensjoner. Å styrke kjerneoppgavene til politiet er i kommunens interesse. 
 
Nytt punkt 6: 
For å sikre trygghet, gode samarbeidsbetingelser og nærhet til befolkningen bør 
regioninndelinger for politiet følge fylkesgrensen. Sarpsborg kommune anbefaler fylkesmodell 
med 18 politidistrikter. 
 
Votering 
Punkt 1 i rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Arbeiderpartiet og 
Fremskrittspartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet til nytt punkt 1 ble vedtatt 
med 8 mot 3 stemmer. (Mindretallet H 3). 
Punkt 6 i rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Arbeiderpartiet og 
Fremskrittspartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet til nytt punkt 6 ble vedtatt 
med 8 mot 3 stemmer. (Mindretallet H 3). 
Punkt 2, 3, 4, 5 og 7 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og økonomiutvalgets vedtak 
Sarpsborg kommune oversender Justis- og beredskapsdepartementet følgende 
høringsuttalelse: 

1. Utvalget peker på viktige utfordringer for politiet og for samfunnet. Utredningen 
inneholder mange positive intensjoner. Å styrke kjerneoppgavene til politiet er i 
kommunens interesse. 

2. Politiet må kjenne lokalsamfunnet, nærmiljøene, befolkningen og det lokale 
tjenesteapparatet. Lokalkunnskap utvikles gjennom tilstedeværelse og involvering. 
Utvikling av metoder og virkemidler for å snu negative tendenser bør foregå i tett 
samarbeid med flere fagmiljøer i kommunen. Samarbeid gjennom for eksempel Politiråd 
og SLT -modellen er avgjørende for å utvikle trygghet og gode levekår i Sarpsborg 
kommune. 

3. Politiet har et ansvar for å bidra til trygghet og det bør komme tydeligere frem hvordan 
politiets ressursbruk og arbeidsmetoder og organisasjonsmodeller sikrer trygghet.  For 
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de tre modellene som legges frem, er det uklart hvordan ressursene fordeles på de ulike 
oppgavene og hvilke konsekvenser det har for den enkelte kommune. Beskrivelsen av 
modellene er uklar når det gjelder å vurdere avstander mellom tjenestestedene og 
hvilken betydning dette har for responstiden. Dette bør utredes i det videre løp. 

4. Det kan være hensiktsmessig å vurdere enkelte oppgaver lagt til andre virksomheter, 
enten de er statlige, private eller kommunale. Ressursmessige konsekvenser av dette 
for kommunen bør synliggjøres, og eventuelle ekstrakostnader må kompenseres. 

5. Endringene som anbefales er omfattende og vil bety krevende omstillingsprosesser. Det 
blir viktig å legge opp til prosesser som ikke går på bekostning av kvalitet og nærhet til 
befolkningen.  

6. For å sikre trygghet, gode samarbeidsbetingelser og nærhet til befolkningen bør 
regioninndelinger for politiet følge fylkesgrensen. Sarpsborg kommune anbefaler 
fylkesmodell med 18 politidistrikter. 

7. Politiet må kunne endre lokal struktur uten at det foreligger samtykke fra kommunene. 
Dette av hensyn til optimal ressursbruk for politiet i hele landet. 

 
 


