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Høringsuttalelse til utredningen: 
NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer  
 

1. GENERELT 
 

Stor-Elvdal kommune er geografisk en langstrakt kommune. Kommunen ser derfor 
nødvendigheten av å opprettholde et lokalt lensmannskontor på Koppang. 
Dette henger sammen med store avstander – 9 mil til Elverum og 10 mil til Tynset. 
 
Kommunen er en utpreget hyttekommune med vel 2000 hytter. Dette medfører et langt 
større innbyggertall enn det som går fram av statistikk hos SSB. I tillegg er utmarksaktiviteten 
stor med blant annet utstrakt jakt og fiske, men også et kjerneområde for rovdyrproblematikk. 
 
Stor-Elvdal er også et knutepunkt i aksen øst-vest. Det er tre ferdselsårer over til 
Gudbrandsdalen, der en åre er helårsvei. I tillegg er det også sentrale ferdselsårer østover til 
Rendalen, Trysil, Engerdal og svenskegrensen. 
 
Stor-Elvdal kommune er i tillegg vertskommune for ett av de største asylmottakene i Norge.  
 
 

2. OVERFØRING AV OPPGAVER FRA POLITIET 
 

Stor-Elvdal kommune ser de prinsipielle sidene ved å endre på politiets oppgaver. Dette blir 
et samfunnsspørsmål om hvilket politi Norge skal ha.  
 
Stor-Elvdal kommune er enig i at det er viktig med en politireform for å tilpasse 
tjenestestruktur og organisering til grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet. 
 
Kommunen er også enig i at det i framtida må legges stor vekt på politiets 
kjerneoppgaver, og at strukturen i politiet og polititjenesten må organiseres slik at disse 
kan utføres mest mulig effektivt og på beste måte. 
 
Kommunen er enig i at det må vurderes hvilke forvaltningsoppgaver og oppgaver innen 
sivil rettspleie som politiet utfører i dag, som kan overføres til andre instanser.  
 
Det må imidlertid være en klar forutsetning at tilgjengeligheten til disse tjenestene ikke blir 
dårligere for befolkningen i distriktene. Hvis noen av disse oppgavene eventuelt skal 
overføres til kommunene, må det først foreligge en klar avtale med staten om at det skal 
følge med tilstrekkelig ressurser til å utføre oppgavene. 
 
Stor-Elvdal kommune forutsetter at dette skaper et mer effektivt og synlig politi. 
 
 

3. DISTRIKTSSTRUKTUR 
 

Stor-Elvdal kommune mener at en reduksjon til bare 6 politidistrikt ikke vil gi noen praktisk 
og hensiktsmessig inndeling, og går i stedet inn for at antall politidistrikt reduseres til 8 - 
10. Etter vårt syn vil det være en bedre inndeling som fortsatt vil gi rom for robuste 
enheter, samtidig som distriktene blir geografisk, avstandsmessig og kulturelt mer 
enhetlige. 



 
Stor-Elvdal kommune mener at det må foretas justeringer mellom Stor-Oslo og Distrikt Øst. 
Oslo-nære kommuner bør ses sammen med Stor-Oslo og ikke minst Gardermoen bør 
innlemmes i Stor-Oslo. 
 
Kommunen savner et overordnet og helhetlig politisk prinsippvedtak om hvordan 
regioninndelingen av statlige etater skal være, og forventer at Stortinget sikrer en 
regional inndeling av landet som statlige etater også må forholde seg til. Statens bruk 
av stadig nye regionløsninger en utfordring for kommunesektoren. 
 
Kommunen frykter at reformen utilsiktet kan øke presset på det lokale brannvesenet, 
som erfaringsmessig stadig oftere må tre inn i politiets ansvar for lokal 
skadestedsledelse ved alvorlige ulykker.  
 
Ved en tilstedeværelse som baseres kun på mobile politipatruljer, kan en risikere at politiet 
befinner seg langt unna der ulykken inntreffer, og at det kan ta tid før de kommer til stede. 
 
Vi viser ellers til våre generelle kommentarer under pkt.1. 
 

4. BESLUTNINGSNIVÅ FOR ENDRING AV POLITIDISTRIKTER  
 

Stor-Elvdal kommune går mot forslaget om at Politidirektoratet skal få beslutningsfullmakt 
for opprettelse, nedleggelse og endring av politistasjonsdistrikter og lensmannsdistrikter.  
 
Etter kommunens syn må beslutninger på dette området ligge hos folkevalgte politiske 
myndigheter, siden dette i så stor grad angår lokalsamfunnene rundt om i landet, og dreier 
seg om mye mer enn bare rent politifaglige effektivitetshensyn. 
 
 

5. AVSLUTNINGSKOMMENTAR 
 

Stor-Elvdal kommune vil understreke at målet må være at politireformen legger 
godt til rette for en polititjeneste som arbeider med de riktige oppgavene på en god og 
effektiv måte, og utvikler seg i takt med endrede behov i samfunnet.  
Det vil gi oss et politi som fortsatt nyter stor tillit, noe som er grunnleggende for innbyggernes 
trivsel og trygghet i et demokratisk samfunn.  
For å vinne denne tilliten og respekten er det viktig at politiet også har en forankring i små 
disktriktssamfunn. 
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