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Bakgrunn
Justis- og beredskapsdepartementet skal ha sendt ett brev av 21.06.2013 NOU 2013:9 ”Ett 
politi –rustet til å møte fremtidens utfordringer” ut på høring med høringsfrist 1.10.2013. 

Sirdal kommune har ikke mottatt dette brevet, men velger likevel å uttale seg i saken.

NOUèn kan leses i sin helhet på:

http://www.regjeringen.no/nb/dp/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-9.html?id=7308

Bakteppet for NOU`en er terrorhandlingene 22. juli 2011 og de svakhetene og manglene ved
norsk politi som ble avdekket i håndteringen av hendelsene den dagen. 22. juli-kommisjonen
peker i sin rapport mot noen grunnleggende og gjennomgående svakheter som
underliggende årsaker på de områdene politiet sviktet i håndteringen. På denne bakgrunn
nedsatte regjeringen 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi.

For å sette norsk politi i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer, er utvalgets
hovedanbefalinger som følger:

1. Politiet bør gis et oppgavesett som er mer spisset mot kjerneoppgavene. Politiet bør
    primært gis tilleggsoppgaver som støtter opp om løsing av kjerneoppgavene.
2. Rammevilkårene for og evnen til styring, ledelse og utvikling av politiet bør bedres.
3. Politiet bør få en struktur og organisering som frigjør politikraft til kjerneoppgavene,
   muliggjør nødvendig spesialisering og legger til rette for bedre styring.
4. Politiet bør starte et arbeid for å øke organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring og
   utvikling av virksomheten.

I utredningen heter det bl.a.:
Tilgjengelig og tilstedeværende politi handler ikke om tjenestesteder, men om 
polititjenestemenn og -kvinner. Fremtidens politi vil være mer tilstede i lokalmiljøene med 
flere patruljer der og når publikum trenger dem. Polititjenestepersonene vil få mer tid til å 
patruljere fordi færre medarbeidere går med til å bemanne skranken i fysiske tjenestesteder. 
Tjenestestedene blir færre, men politibilene og de tilstedeværende patruljene vil bli flere.
Med nytt utstyr vil også mer politiarbeid kunne løses ute, med patruljebilen som base, i stedet 
for inne på et kontor. Politiets faktiske tilstedeværelse i lokalmiljøene vil bli bedre. Politiets 
forebyggende arbeid blir styrket.
Politidistriktet vil kunne ha flere personer med forebygging som hovedoppgave, som jobber 
ute i lokalmiljøene.



NOU`en konkluderer bl.a. med følgende vedrørende organisering og struktur i etaten:

 Politiet organiseres geografisk i seks robuste politidistrikter.
 Det lokale politiet styrkes gjennom økt politibemanning og sammenslåing av små

            tjenestesteder. Antall tjenestesteder reduseres fra dagens 354 til om lag 210. Dette
            skal sikre mer politikraft lokalt og gi kortere responstid.

 Beslutningsfullmakt knyttet til opprettelse og endring av politistasjonsdistrikter og
           lensmannsdistrikter legges til Politidirektoratet. Fullmakten anbefales regulert 
innenfor
           et sett med kriterier og prosessuelle krav, under dette krav til responstid,
           publikumstilgjengelighet, konsekvensanalyse og lokal uttalerett.

Vedrørende tidsplan for endringer heter det:

Implementering av ny struktur og organisering bør kunne starte opp våren 2014 når endret
struktur er vedtatt. Sentrale milepæler i dette arbeidet vil da kunne være følgende:

 Ny distrikts struktur trer i kraft tentativt 1. januar 2015. Dette vil da danne
           utgangspunktet for å implementere ny organisasjonsstruktur i politidistriktene, samt
           utrede og gjennomføre endringer i lokal struktur.

 Utredning av endret særorganstruktur vil kunne starte opp tentativt i januar 2015
            samtidig som endringene i den lokale strukturen pågår.

 De strukturelle endringene bør kunne være gjennomført løpet av 2017.

Vurdering
Foreslått ny struktur medfører en betydelig sentralisering av polititjenesten i forhold til 
dagens modell. Vedrørende politidistrikt var det 54 enheter fram til 2001 da de ble redusert til 
27 distrikt, hvorav Rogaland politidistrikt utgjør ett. Nå foreslås disse redusert igjen til 6 
enheter hvor Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane utgjør en enhet. Videre vil begge 
Agderfylkene sammen med Telemark, Buskerud og Vestfold utgjøre en enhet. 

Rådmannen stiller spørsmål om slike store enheter er hensiktsmessig da erfaring fra 
tilsvarende omorganiseringer innen andre områder f.eks. helsesektoren og vegsektoren har 
vist liten gevinst – heller tvert om.

Når det gjelder foreslått reduksjon av antall tjenestesteder fra 354 til 210 så er rådmannen 
meget betenkt. Lokalt vil det antakelig bety at Sirdal lensmannskontor nedlegges og
innbyggerne i Sirdal skal dekkes fra Egersund. Sirdal kommune frykter lang responstid på 
henvendelser, og ser det som lite fordelaktig.

Sirdal kommune er av den oppfatning at Sirdal kommune bør få opprettholde sitt 
lensmannskontor som en egen tjenesteenhet i Rogaland politidistrikt. Bakgrunnen for dette er 
blant annet:

 Trygghet for befolkningen
 Tilstedeværelse av et lensmannskontor er forebyggende i seg selv også ved at
      ansatte bor i lokalmiljøet
 Sirdal kommune er den største kommunen med tanke på areal i Vest-Agder 

(1547kv.km). Det er 100 km fra sør til nord. 



 Sirdal kommune har 1830 fastboende, og ca 4000 fritidsboliger, samt 1500 personer 
som er fast stasjonerte i campingvogner i den nordre delen av kommunen. Dette vil 
medføre at det til tider er over 10-15 000 personer som oppholder seg i Sirdal. I 
forhold til den betydelige økningen i folketallet store deler av året, og det forhold at 
Sirdal har to gjennomfartsvei (rv45 og rv 42) er det behov for tilstedeværende og 
synlig politi. 

 Lokalkunnskap og responstid vil være avgjørende i forhold til snøskred og annen 
redningstjeneste.

 Lensmannen er sentral i den kommunale kriseberedskapen.
 I motsetning til tjenester som for eksempel likningskontor, kan ikke 

polititjenesteenhetene digitaliseres i tilsvarende grad. Her må tjenestemennene være 
fysisk tilsted for å opprettholde tjenestenivået. 

 Kommunen har store utmark/fjellområder, og i forbindelse med Sira Kvina 
kraftselskap er det flere store damanlegg med tilhørende innlandssjøer. I tillegg vil det 
i fremtiden bli ytterligere utbygninger da det er planlagt nytt likerettsanlegg, samt 
utbygning av vindkraft.

 Lensmannskontoret har siden 1994 kjørt snøscooteroppsyn i fjell- og i 
landskapsvernområdet, og har i samme område hatt mange store lete- og 
redningsaksjoner.  De ansatte ved det lokale lensmannskontoret har spisskompetanse 
på redning- og snøscooteroppsyn, en kompetanse som man nesten er alene om i 
Rogaland politidistrikt.  

 Lensmannskontoret har et utstrakt samarbeid med de frivillige (Røde Kors, Roverne, 
Norsk Folkehjelp og Øvre Sirdal letegruppe), og har gjennom årene bygde opp ett 
meget godt og strekt apparat for fjellredning. 

Rådmannen er på ingen måte enig i at skissert endring vil: ”sikre mer politikraft lokalt og
gi kortere responstid” slik utvalget konkluderer. For rådmannen er dette selvmotsigende
med tanke på Sirdal. Fra hovedbasen i Egersund er det 52 km til Tonstad sentrum, og fra 
Egersund til den øvre Sirdal er det ca. 100 km.

Med vennlig hilsen

Christina Ødegård
Rådmann


