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Saksframlegg 
 
 

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

Arkivsak.: 13/29308 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Trondheim kommune avgir følgende høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets 
NOU 2013:9, Ett politi- rustet til å møte fremtidens utfordringer. 
 

1. Trondheim kommune støtter utvalgets utredning om en struktur og kvalitetsreform for 

politiet. 

2. Trondheim kommune er positive til sammenslåing av politidistrikt med formål å forebygge 

og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. 

3. Trondheim kommune er positive til at utvalget foreslår å fase ut sivile gjøremål og 

tilleggsoppgaver slik at politiet kan fokuser på sine kjerneoppgaver jf. Politilovens § 1.  

 
 
 
 
Saksutredning: 
 

Innledning 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring en omfattende utredning om 

norsk politi. Høringsfristen er 1. oktober 2013. 

 

Høringsdokumentet følger som elektronisk vedlegg: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-9.html?id=7208 

 Bakgrunn 
 

Det anbefales å gjennomføre to reformer knyttet til struktur og kvalitet for å utvikle et 

politi som kan møte fremtidens behov. Utvalget begrunner reformene i et behov for mer 

effektive løsninger for å fokusere på kjerneoppgavene til politiet.  

Jamfør politilovens § 1 er politiets kjerneoppgave å forebygge og bekjempe kriminalitet og 

skape trygghet for befolkningen. Denne paragraf har også utvalget lagt til grunn for sin 

definisjon av kjerneoppgavene.  

Utvalget mener at politiets tilleggsoppgaver binder opp for mye ressurser og trekker 

oppmerksomhet bort fra kjerneoppgavene.  

Utvalget anbefaler å endre dagens organisering fra 27 politidistrikt til seks. Begrunnelsen 

er muligheten til å skape robuste spesialistmiljøer og spesialistfunksjoner, med mer 

effektiv styring og utvikling av politiet. Utvalget anbefaler å styrke den lokale strukturen 
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gjennom økt politibemanning og færre små tjenestesteder. Dette vil ifølge utvalget bidra 

til å bedre tilgjengeligheten av politi der kriminalitet skjer og når kriminalitet skjer, samt 

dekke publikums behov for polititjenester.  

 Fakta 
 

Trondheim kommune har et godt og nødvendig samarbeid med Sør-Trøndelag 

politidistrikt, og i særdeleshet med Sentrum politistasjon og Heimdal politistasjon.  

Rådmannen ser positivt på høringsnotatet, og anbefalingene om å bygge større og mer 

kompetente fagmiljøer lokalt, innenfor viktige områder som forebygging og etterforskning. 

Utvalget peker på at lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap skal opprettholdes og utvikles. 

Rådmannen mener dette er svært viktig. Trondheim kommune samarbeider tett med 

politiet på svært mange områder.  Lokalkunnskap og tilstedeværelse fra en etat som 

arbeider døgnkontinuerlig er avgjørende særlig rundt samarbeidet med skole, barnevern 

og kulturenheten overfor ungdom med forskjellig utfordringer.  

 

Rådmannen er positiv til at politiet overfører oppgaver som ikke er knyttet til 

kjerneoppgavene til andre etater og organ.  Det forventes at en slik omorganisering vil frigi 

ressurser til kjerneoppgavene. 

 

Rådmannen kan ikke se at en reduksjon av antall tjenestesteder vil påvirke samarbeidet 

med Trondheim kommune og politiet negativt. På bakgrunn av vår felles satsing rettet mot 

blant annet organisert kriminalitet vil spisskompetanse som favner større geografiske 

områder være positivt.  

 
 Konklusjon 
 

Trondheim kommune er positive til hovedtrekkene i høringsnotatet. 
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 09.08.2013 
 
Gunn Annlaug Røstad      Even Ytterhus 
kommunaldirektør rådgiver 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 


