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

Andre saksdokument (ikke vedlagt)
o NOU 2013 Ett politi – rustet til å møte fremtidenes utfordringer.
o Uttalelse fra Gudbrandsdal politidistrikt av 09.09.2013

Saksutredning
Politianalysen,  NOU 2013 Ett politi – rustet til å møte fremtidenes utfordringer, tar for seg 
struktur og kvalitet som bakgrunn for å videreutvikle norsk politi. Kommunene er 
høringsinstans med frist for tilbakemelding innen 01.10.2013.

Hovepunkter i analysen er:
o Reduksjon av antall politidistrikt.
o Mindre politisk styring.
o Større fokus på kjerneoppgaver.
o Effekt som følge av omleggingen, mer ensartet og lik tjenesteutøvelse.
o Nærpoliti, mindre administrativt arbeid – mere operativt arbeid.
o Tidsfaktoren for en omlegging.

Norsk politi er i dag inndelt i 27 politidistrikt.  Politiet i Sel kommune er tilknyttet 
Gudbrandsdal politidistrikt.  Analysen beskriver 3 modeller for nye politidistrikt, en 
fylkesmodell med 18 distrikt, og en mellommodell med 10 distrikt og en modell med 6 distrikt.
Utvalgets anbefaling er et alternativ med 6 distrikt. For vår del vil det bety at vi blir en del av 
Region Øst som vil bestå av Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland.  Stor-Oslo er en egen 
region og blir liggende midt inne i Region Øst.  
Antall tjenestesteder, lensmannskontor og politistasjoner, foreslås redusert fra dagens 354 til ca. 
210. I dag er det 139 kontor som har 5 eller færre ansatte. Ut i fra størrelsen på kontorene virker 
en slik reduksjon fornuftig. Publikums trygghetsfølelse bør ikke være et POLITI-skilt på veggen 
på et kontor som er tomt for ansatte. Politiet er en 24-timers etat og det er krevende med 
beredskap både dag, natt og helg. Analysen viser også at kontorer med fra 10 til 20 ansatte har 
de beste resultatene.

For nord- Gudbrandsdalen sin del er det foreslått at Vågå, Dombås og Sel skal bestå som egne 
kontor, mens kontorene i Lom og Skjåk skal legges ned. Videre legges det i forslaget opp til at 
de sivile sakene som det i dag blir arbeidet med ute på hvert enkelt lokalkontor skal sentraliseres 
i egne enheter.  I dag er det 2 personer som jobber med sivile saker hos lensmannen i Sel.  



Sivile oppgaver er i hovedsak tenkt overført til Statens Innkrevingssentral, med hovedsete i Mo i 
Rana, og all korrespondanse vil da måtte skje skriftlig. Saker som omhandler arv og skifte er i 
sin helhet tenkt overført til tingrettene.

Vurdering
De endringene som er skissert i politianalysen vil etter rådmannens syn gi rom for at politiet kan 
bli mer effektivt og at kvaliteten på arbeidet som utføres kan bli bedre.  Ved en reduksjon i 
antall politidistrikt vil det enkelte politidistrikt bli mer selvgående og være mindre avhengig av 
bistand fra andre politidistrikt. Endringen som det legges opp til vil medføre en mer ensartet og 
lik tjenesteutøvelse ved at det ikke blir så mange distrikt og politimestere å samordne. Dette vil 
blant annet gjøre det enklere å bekjempe den grenseoverskridende kriminaliteten.  Etableringen 
av større fagmiljøer vil medføre at distriktene får flere spesialister, og håndteringen av 
komplekse og store saker vil kunne holde en høyere kvalitet.  Rådmannen mener imidlertid at 
det må sees nærmere på hensiktsmessigheten av den oppdelingen som er foreslått med en 
reduksjon fra 27 til 6 politidistrikt.  Spesielt vil rådmannen peke på oppdelingen mellom Region 
Øst og Stor-Oslo.  Det er store avstander mellom Svinesund i sør og grensen til Sør-Trøndelag, 
Møre -og Romsdal og Sogn og Fjordane i nord og vest.  Det å skille Akershus og Østfold ut ifra 
vil Stor-Oslo vil blant annet medføre at hovedstaden vil bli liggende i et annet politidistrikt en 
landets hovedflyplass på Gardermoen og Svinesund som er den mest benyttede 
grenseovergangen i landet.  En stor andel av de sakene som krysser landegrensene kommer inn 
gjennom disse to stedene, og har tilknytning til miljø i hovedstaden. Rådmannen mener at 
mellommodellen med Hedmark og Oppland som eget politidistrikt vil være den beste løsningen.

Rådmannen mener at det i politianalysen er tatt for lite hensyn til betydningen av et nærpoliti.  
Sammenhengen mellom å legge til rette for en organisasjon som medfører mindre bruk av 
ressurser på administrativt arbeid og i stedet bruke mer ressurser på operativt politiarbeid er i 
seg selv positivt.  I analysen er det pekt på at dette skal løses med å få flere politifolk i patruljer, 
og gjøre større bruk av nye digitale verktøy i etterforskningsarbeidet.  Rådmannen ser allikevel 
klare utfordringer på dette området.  Det å ikke ha tilstrekkelig med nærpoliti vil på sikt kunne 
medføre dårligere lokalkunnskap.  Det vil ligge en fare i at tjenesten vil bli sentralisert der det er 
flest oppdrag, og det kan lett endre bosettingsmønsteret blant de ansatte i politiet ved at de 
bosetter seg rundt de store tjenestestedene.   I tillegg til betydningen av nærpoliti utgjør ansatte 
ved lensmannskontorene i distriktene i dag viktige statlige arbeidsplasser i mange 
distriktskommuner. En slik vurdering vil i stor grad være avhengig av politisk styring.  En 
overføring av sivile oppgaver til sentrale enheter vil medføre flere dataløsninger, og at all 
korrespondanse vil måtte skje skriftlig.

Ved å legge ned så mange lensmannskontor som utvalget anbefaler, og sentralisere oppgavene 
som er knyttet til sivile saker vil det derfor kunne forsvinne mange viktige arbeidsplasser.  
Rådmannen vil derfor peke på betydningen av at nye enheter knyttet til spesialoppgaver innen 
politiet kan lokaliseres på flere plasser innen politidistriktene, som i regionsentrene ute i 
kommunene. 

Rådmannens forslag til vedtak:

 Sel formannskap ser positivt på at Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført 
politianalysen og gir følgende uttalelse:

o Sel formannskap tilrår alternativet med 10 politidistrikt, og mener at inndeling i 6 
distrikt gir for store geografiske enheter. Det medfører at Oppland og Hedmark 
beholdes som et politidistrikt.

o For å sikre at distriktspolitiske hensyn blir ivaretatt mener Sel formannskap at 
fastsetting av driftsstrukturen innen politiet bør være underlagt politisk styring. 



o Sel formannskap ser det som viktig at en beholder flest mulig
oppgaver lokalt.

Behandling i Formannskapet - 01.10.2013: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Ap v/ ordfører foreslo følgende tilføyelse:

Gitt at sivile saker helt eller delvis tas ut av politiet/lensmannskontorene må disse oppgavene 
kunne samles ved en eller flere lokasjoner innenfor et politidistrikt. Sel kommune mener det er 
naturlig at slike distriktskontor etableres i regionsentrene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 01.10.2013:

 Sel formannskap ser positivt på at Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført 
politianalysen og gir følgende uttalelse:

o Sel formannskap tilrår alternativet med 10 politidistrikt, og mener at inndeling i 6 
distrikt gir for store geografiske enheter. Det medfører at Oppland og Hedmark 
beholdes som et politidistrikt.

o For å sikre at distriktspolitiske hensyn blir ivaretatt mener Sel formannskap at 
fastsetting av driftsstrukturen innen politiet bør være underlagt politisk styring. 

o Sel formannskap ser det som viktig at en beholder flest mulig 
oppgaver lokalt.

o Gitt at sivile saker helt eller delvis tas ut av 
politiet/lensmannskontorene må disse oppgavene kunne samles ved 
en eller flere lokasjoner innenfor et politidistrikt. Sel kommune 
mener det er naturlig at slike distriktskontor etableres i 
regionsentrene.
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