
Verdal kommune 
Rådmannen 

Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: 

Johannes Bruns gt. 2 
7650 Verdal 

 

Line Therese Ertsås Organisasjonsnr.  938587418 

7650 Verdal line.ertsaas@verdal.kommune.no E-post:  postmottak@verdal.kommune.no 

Tlf. 74048200 Tlf.  74048250 Web: http://www.verdal.kommune.no 

 

 

 

 

 

Justis- og Beredskapsdepartementet 

 

  

 

  

 
Deres ref:  Vår ref: LIER  2013/6119 Dato: 23.09.2013 

Politistruktur - høringsuttalelse fra Verdal kommune 

Verdal formannskap behandlet nevnte sak 19. september 2013 og vedtok slik 

høringsuttalelse: 

 

1. Verdal kommune ønsker et politi som er en integrert del av samfunnet med en 

ledelsesstruktur som skaper trygghet og ivaretar nærheten til befolkning og det øvrige 

samfunnsapparatet slik Politiloven §1 anviser. 

2. Verdal kommune kan ikke se at det er dokumentert at de foreslåtte endringene vil gi 

et bedre og mer effektiv politi. Kommunen frykter derimot at den foreslåtte 

sentraliseringen og spesialiseringen vil føre til økt ressursbruk i sentrale organer, økt 

byråkratisering og dermed mindre til forebyggende og operativ virksomhet. 

3. Verdal kommune er opptatt av politiets arbeidsmåte i forhold til forebygging, 

oppfølging og samhandling med andre samfunnsaktører. Dette savnes i meldingen. 

4. Den foreslåtte modellen antas å gi som resultat at avstanden mellom politi og lokale 

samfunnsaktører blir lengre; noe som vil redusere mulighetene for å fange opp 

uheldige lokale utviklingstrekk på et tidlig tidspunkt. 

5. Det lokale politiets rolle som sentral aktør i helsefremmende lokalsamfunn gjennom 

både politiråd og SLT antar vi måtte bli skadelidende gjennom de foreslåtte 

endringene grunnet lang avstand mellom lokal ledelse og ledelse i politidistrikt.  

6. Verdal kommune etterlyser en grundig og ryddig analyse på hvorfor den økte 

ressurstilgangen de siste årene ikke har gitt ønsket effekt i operativ virksomhet i de 

enkelte politidistrikt. 

7. Dersom en struktur med seks distrikter velges bør også direktoratsrollen drøftes 

inngående, herunder om direktorat er nødvendig. Felles nødsentral for brann, helse 

og politi må vurderes for ytterligere robusthet, effektivitet, helhet og 

samhandlingskompetanse. Stjørdal peker seg ut som et svært godt egnet sted for 

lokalisering og oppbygging av det nye distriktets ledelse og nødsentral mht 

kompetansetilgang, logistikk og samhandling.  

 

Gitt seks distrikter må de videre prosessene fokusere sterkt på hvordan 

tjenesteutøvelsen skal organiseres i nye regionale sammenhenger. Det er en 

forventning at kommunene blir sterkt involvert i disse vurderingene, hvor 

samhandling, nærhetsvurderinger og regional ledelsesstruktur blir viktige 

diskusjonspunkter. 
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Med hilsen 
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