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

Selbu kommune gir følgende uttalelse til Høring NOU 2013-9: Ett politi - rustet til å møte 
fremtidens utfordringer til Justis- og beredskapsdepartementet (Uttalelsen er behandlet i 
Kommunestyret i Selbu kommune 16.09.2013)

Det er viktig at politiet totalt sett har nødvendige ressurser for at folk skal føle seg trygge. 
Kapasitet, kompetanse og utstyr må være tilstrekkelig og lik i alle politidistrikter.
Selbu kommune er positiv til, og ser det som nødvendig at det fortsatt skal være et tjenestested 
Selbu; det som i dag er Selbu- og Tydal lensmannskontor. Selbu- og Tydal lensmannskontor 
dekker et stort geografisk område; det største i Sør-Trøndelag.

Selbu kommune vil understreke viktigheten av å ha et lensmannskontor i nærmiljøet (nærpoliti).
Dette styrker samarbeidet med kommunen (SLT) i det forebyggende arbeid.
Lensmannskontorets lokalkunnskap og kjennskap til folk og miljø har stor betydning for
følelsen av trygghet. Det gjør også terskelen lavere for å spille på lag med politiet.

I beredskapssammenheng er det nødvendig å ha samarbeid med andre distrikter uten at
avstandene blir for store. Når det skjer kriminelle handlinger, bør patruljer kunne være på stedet
i løpet av relativt kort tid.

Med stadig større vaktdistrikter fører det til at responstida for politiet blir lang.
I mange tilfeller må det lokale brannvesenet ta seg av oppgaver som naturlig hører heime hos
politiet. Kommunestyret mener politiet må få ressurser til å ivareta polisiære oppgaver. Dersom
brannvesenet fortsatt skal ha noen av disse oppgavene må kommunene tilføres ressurser og
kompetanse.

Selbu kommune forutsetter at vi får tildelt ressurser og kompetanse hvis vi som kommune skal
ta over oppgaver som Lensmannskontoret/politiet utfører i dag.
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Vi ber Justis- og beredskapsdepartementet spesielt se nærmere på overføringer av følgende
oppgaver til kommunen. 

Dette er oppgaver som Selbu kommune ser som politiets ansvar, også
fremover:

Tabell 11.3 Oversikt over mulige overføringer av polisiære oppgaver og straffeforfølgning:
 Ivareta personer som er overstadig beruset.

Her vil det etter var mening kreves kontinuerlig overvåking, håndtering av krakilsk og
voldelig oppførsel osv.
Samt ett punkt fra tabell 11.4. Oversikt over mulige overforinger av forvaltningsoppgaver:

 Håndtere løshunder og forbud mot farlige hunder.

Her vil det etter vår mening kunne kreves avlivning av hunder.
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