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1. Intern høringsprosess i Vestfinnmark politidistrikt 
 
Vestfinnmark politidistrikt (VFPD) har i sin interne høringsprosess for politianalysen lagt 
vekt på bred involvering av så mange medarbeidere som mulig. For å imøtekomme dette 
besøkte politimesteren alle tjenestesteder i politidistriktet, for å møte flest mulig av de 
ansatte ansikt til ansikt. Dette har gitt verdifulle diskusjoner og innspill for dette 
høringssvaret.  
 
I tillegg har møtene hatt til hensikt å legge grunnlag for forankring og en positiv 
gjennomføring av endringsprosessen som kommer etter de politiske beslutningene som 
fattes for å følge opp politianalysen. Medarbeiderne har gitt gode tilbakemeldinger på denne 
metodikken. 
 
 

2. Politiets høringsprosess 
 

Innledningsvis finner VFPD det riktig å belyse noen problemstillinger relatert til politiets 
interne høringsprosess og behandling av politianalysen.  
 
Politianalysen ble presentert for politimestrene 19. juni, og den var eneste tema på 
politisjefmøtet 29. august. Det er i tillegg planlagt nytt møte om høringsinnspillene 23. 
september, før endelig oversendelse til Justisdepartementet 1. oktober. Dette er positivt, 
men også nødvendig for å kunne få politietatens ansatte involvert i et arbeid hvor det er 
svært viktig med åpenhet. 
 
En hovedutfordring for politiets høringsprosess og dennes interne troverdighet, er at 
deltagere som selv satt i politianalyseutvalget, i ettertid innehar sentrale roller i den videre 
saksbehandling av politianalysen i politiet. De har, naturlig nok, sterk forankring til 



  2 

analysens vurderinger og konklusjoner. Problemstillingen understrekes også av at 
Politidirektoratet (POD) i løpet av høringsprosessen har kommet med en ekstrautygave av 
magasinet Norsk Politi. Utgaven er ene og alene er viet politianalysens anbefalinger, og 
bladet ble sendt hjem til alle ansatte i politiet. Dersom hensikten med ekstrautgaven var å 
informere og involvere de ansatte i prosessen, burde det også blitt gitt spalteplass til 
motforestillinger og innvendinger til analysen. 
 
Dette er etter vårt syn ikke uproblematiske forhold, noe som også er grunnen til at dette her 
nevnes spesifikt. Det er slik vi ser det en kritisk faktor for suksess i det videre 
endringsarbeidet at nødvendig åpenhet og kritisk blikk på politianalysen oppleves som reelt 
i det videre arbeidet. 
 
Med dette som bakteppe er det på det rene at Vestfinnmark politidistrikt ser med en viss 
prinsipiell skepsis på høringsprosessens åpenhet, og den reelle muligheten for at innspill og 
vurderinger som avviker fra politianalysens anbefalinger vil bli hensyntatt og synliggjort. 
 
Samtidig er det selvsagt at politidistriktet vil benytte den formelle, og i utgangspunktet beste, 
anledningen til å bidra konstruktivt i høringsprosessen, og dermed arbeidet med å skape 
framtidens politi.  
 
 

3. Strukturreformen 
 
På det overordnede plan, gir Vestfinnmark politidistrikt sin tilslutning til at politiets 
organsisasjon og struktur må gjennomgås, med tanke på en reduksjon i antall enheter på 
ulike nivå. Det er også vår vurdering at det bør tilligge Politidirektoratet myndighet til å 
beslutte struktur på tjenestestedsnivå. 
 
Det opplyses i rapporten at politianalyseutvalget har besøkt politiet i Finland, Sverige, 
Danmark, Nederland og England for å trekke veksler på disse landenes erfaringer hva angår 
utvikling og organisering av sitt politi. Det er synd at politanalysen ikke på samme måte har 
undersøkt erfaringer og konsekvenser etter sykehusreformen i Norge. Da ville man kunne 
fått nyttig informasjon om strukturelle og organisatoriske endringer i en etat som bla 
opptrer i den samme geografiske virkeligheten som politiet. I tillegg er selvfølgelig 
helsevesenet relevant opp mot at de, som politiet, leverer kontinuerlige tjenester som ligger 
til grunn for befolkningens opplevelse av et trygt samfunn. 
 

a. Vestfinnmark 
Etter å ha møtt veldig mange av de ansatte i politidistriktet i løpet av vår interne 
høringsprosess, er ønsket om best mulig polititjenester for innbyggerne i Vestfinnmark et 
hovedbudskap. Dette innebærer et politi som har nærhet til sine innbyggere, både ved fysisk 
organisering og i det praktiske arbeidet. Vår oppfatning er at politianalysen i liten grad har 
tanker om hvordan framtidens politi skal jobbe for å oppnå dette, utover mere bruk av 
bærbart datautstyr i patruljebilene. Begrepet nærpoliti, som er et kjernebegrep i dagens 
politiorganisering, er ikke brukt en eneste gang i politianalysen. Det kan forøvrig nevnes at 
justisminister Grete Faremo, da hun offentliggjorde mandatet for politianalysen, sa at det 
var en forutsetning for politianalysen at nærpolitiet skulle styrkes. 
 
Politianalysen foreslår at dagens struktur på 8 tjenesteteder i Vestfinnmark opprettholdes. 
Dette viser at dagens organisering av politidistriktet er ”riktig”, noe som støttes i 
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politianalysens vurderinger. Det er på det rene at avstander, bosettingsmønster og klima gir 
spesielle utfordringer, og disse synes ivaretatt hva angår framtidig struktur i politianalysens 
forslag på tjenestestedsnivå i Vestfinnmark. Samtidig sier politianalysen at flere av 
tjenestestedene foreslås opprettholdt, til tross for at de utfra de kriteriene som ligger til 
grunn ifølge den modelerte og matematiske beregningen, ikke skulle bli opprettholdt. 
 
Med dette som utgangspunkt er det samtidig viktig å peke på at politianalysen ikke drøfter 
utfordringer og konsekvenser av at man for dagens politidistrikter i både Østfinnmark og 
Vestfinnmark ser bort fra den ønskede politiorganisasjonen, og velger å opprettholde 
enheter som i følge beregningsmodellen ikke skal opprettholdes. Det betyr i praksis at 
tjenestesteder i VFPD, som med henvisning til politianalysen har for lite bemanning, 
kriminalitet og oppdrag, skal bestå i en organisasjon som skal tuftes på større enheter som 
hovedbegrunnelse for å skape et bedre politi. Dette innebærer at de fleste tjenestestedene i 
Finnmark kommer i en særstilling, ved at de ikke vil kunne fylle politianalysens ”krav” til 
robusthet. Utfordringer og løsninger opp mot dette ved er ikke drøftet, og politianalysen gir 
derfor er ufullstendig bilde av konsekvensene av de ulike valgene.  
 
I politianalysen er politidirektørens behov for en mindre og mer strategisk ledergruppe 
benyttet som begrunnelse for en reduksjon i antall politidistrikter. Analysen har, noe 
overraskende, ikke drøftet andre mulige løsninger for å oppnå dette. 
 
Politianalysen har i liten eller ingen grad sett på fordeler ved å organisere distrikter i relativt 
små enheter og ulempene ved større enheter. Derimot sier de mere om fordelene ved store 
og ulempene med små. Heller ikke de internasjonale erfaringene om fordeler og ulemper 
relatert til enhetenes størrelse er trukket inn. 
 
Finnmark har i nasjonal sammenheng ikke de store kriminalsakene. De sakene som finnes 
er i nasjonal sammenheng ”små og uviktige”, men i lokal sammenheng ”store og viktige”. 
Ved å opprettholde en nærhet til Finnmark på distriktsnivå, vil man etter vår oppfatning 
kunne opprettholde en prioritering av det som i et mindre distrikt vil være store saker, i 
stedet for å bli små saker i et stort distrikt. Dette er viktig i et forebyggende og 
samnfunnsøkonomisk perspektiv.  
 
Politianalysen har ikke brukt resultater som måles og leveres i politidistriktene i dag, og 
følgelig årsaker til dette, som grunnlag for vurderinger og konklusjoner i sin rapport. Det er 
utfra Politiets Styringsverktøy (PSV) lite som tyder på at store politidistrikter leverer bedre 
resultater enn små. Politidistriktene i Finnmark leverer begge gode resultater innenfor 
dagens organisering og struktur, utfra det som gjenom styringsdialogen måles. Dette er 
resultater det er viktig å opprettholde ved en ny organisering. 
 
Også når det kommer til struktur på distriktsnivå, er Vestfinnmark politidistrikts 
hovedfokus på å ivareta innbyggerne i distriktets behov for polititjenester viktigst. Vår 
oppfatning er at dette behovet best ivaretas dersom beslutninger og prioriteringer foretas av 
en politidistriktsledelse med størst mulig grad av nærhet, og derav kjennskap, innsikt og 
forståelse for problemstillingene til den delen av befolkningen som skal benytte 
polititjenestene. Mulighetene for godt, integrert og tverrfaglig kriminalitetsforebyggende 
arbeid vil etter vår oppfatning også bli best med slik nærhet. 
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Utfra forslagene som skisseres i politianalysen vil Vestfinnmark politidistrikt, og med 
bakgrunn i det foranstående, gå inn for å organsiere Øst- og Vestfinnmark politidistrikt i et 
framtidig Finnmark politidistrikt.  
 

b. Øvrig om struktur 
Vestfinnmark politidistrikt gir sin tilslutning til opptettelsen av Politiets fellestjenester, og 
støtter de vurderinger som gis i politianalysen. 
 
Når det gjelder struktur forøvrig, har politianalysen lagt til grunn at enheter med mer enn 
100 ansatte skal bestå, uten at begrunnelsen for det er drøftet videre. Dette er noe merkelig, 
også sett i lys av at politianalysen selv sier at det er ved de største enhetene det er mest å 
hente på bedre ressursutnyttelse. Det betyr bla at politanalysen ikke ser hensikten med å 
endre tjenestestedsstruktur ved Oslo politidistrikt, hvor bla to av landets største 
politistasjoner ligger med 700-800 meters avstand. Det er i Oslo befolkningen i dag har den 
korteste distansen for å oppsøke politiet. Etter vår oppfatning illustrerer dette en svakhet 
ved politianalysen, og vi anbefaler at også de største enhetene blir vurdert opp mot 
strukturreformen. Vi vil videre bemerke at det ikke nødvendigvis er slik at Oslo politiditrikt 
utgjør den beste referansen for å utvikle og dimensjonere framtidens politi, slik det 
tilsynelatende er lagt til grunn i politianalysen. 
 
Politianalysen mener det skal være mulig å gjennomføre de foreslåtte strukturelle endringer, 
med organsiering av nye politidistrikter, uten å måtte innføre nye lederlag i organisasjonen. 
For oss er ikke dette like klart. Det kan her være en fare for at det skisseres et gevinstuttak 
som ikke er realistisk. I den forbindelse er det også erfaringer å hente etter gjennomføring 
av ”Politireform 2000”, hvor det i svært mange politidistrikter har blitt opprettet nye 
lederlag, av både formell og uformell karakter. Også i Sverige har man gjort erfaringer om 
strukturelle konsekvenser og mekanismer etter endring av distriktsstruktur. 
 
Politihøgskolen er foreslått organisert under HR-avdelingen i POD. Hvorvidt forslaget til 
organisering er forenelig med de formelle krav som stilles til en høgskole er vi ikke kjent 
med. Det som imidlertid er viktig å vektlegge er betydningen av å opprettholde den frie 
forskningens rolle og betydning i framtidens politi. Det på det rene at både politikere og 
Politidirektorate skal kunne påvirke hva det skal forskes på, men det er svært viktig at 
resultatene forskningen er upåvirket av dette, også de som innebærer kritikk av politiet. 
Dette er avgjørende for at forskningen i framtidens politi skal være troverdig., noe som 
igjen er en forutsetning for et åpent politi med tillit i befolkningen. 
 
Særorganenes rolle og organisering er ikke utredet i politianalysen. Dette begrunnes med at 
man må kjenne distriktsstrukturen før man beslutter særorgansstrukturen. Etter vår 
oppfatning burde særorganene også blitt utredet utfra de tre foreliggende strukturforslag for 
politidistriktene. Da ville det gitt et totalt bilde og en helhetlig forståelse av politianalysens 
forslag. I lys av analysens dokumentasjon av at særorganene har hatt en nominell 
budsjettvekst som i all hovedsak er større enn politidistriktenes siden 2009, burde 
særorganene også blitt vurdert. Dette er politienheter som ikke måles eller som kan 
sammenlignes på leverte resultater på linje med politidistriktene.  
 
Vi forutsetter at særorganenes framtidige organisering snarlig utredes. I en slik utredning vil 
vi foreslå at det ses nærmere på en mulighet for å opprette et nasjonalt bistandsorgan, som 
favner både operative og etterforskningsmessig bistand til politidistriktene. Dette innebærer 
at Oslo politidistrikts nasjonale bistandsoppgaver innenfor operative- og 
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etteretningsmessige oppgaver skilles ut, og sammen med de gjenværende deler av bla 
Kripos og Økokrim ledes helhetlig under en organisasjonsstruktur. Slik ville man kunne 
rendyrke bistandskonseptet på en måte som bedre ville tydeliggjort roller og oppgaver. I 
tillegg ville Oslo politidistrikt fått anledning til å konsentrere seg ene og alene om 
tryggehstsskapende arbeid innenfor eget politidistrikt og budsjett. Dette ville frigjort de for 
prioriteringsprolematikk mellom nasjonale og lokale behov/prioriteringer. 
 
 

4. Kvalitetsreformen 
 
Overordnet sett er det en svakhet ved politianalysen at den ikke problematiserer og drøfter 
det faktum at den tar avstand fra de til nå gjeldende prinsippene for organiseringen av norsk 
politi, bla begrunnelsen for hvorfor politiet skal ha et sivilt preg. Det framkommer at en 
nedskalering av gjøremål er for å frigjøre kapasitet til de såkalte kjerneoppgavene, men 
belyser ikke om og hva man da eventuelt mister på veien. En innfallssvinkel på dette er bla 
om de sivile gjøremålene på noen måte påvirker innbyggernes terskel for å kontakte politiet, 
og/eller om sivile gjøremål påvirker den totale tilliten innbyggerne har til sitt politi. Motsatt 
kan det også være slik at det tilfører de sivile gjøremålene noe positivt, feks respekt og 
autoritet, ved at de er organisert under politiet. 
 
På det overordnede plan gir Vestfinnmark politidistrikt sin tilslutning til at politiets 
oppgaveportefølje må gjennomgås, med tanke på en reduksjon i antall oppgaver og 
ansvarsområde. Samtidig er det også her, i likhet med det som ble kommentert under 
struktur, et poeng at det i dagens Vestfinnmark politidistrikt foreslås å opprettholde 
tjenetsesteder som i utgangspunktet ikke fyller politianalysens tallmessige vilkårene for 
oppretholdelse. Det er ikke beskrevet om eller hvordan dette vil påvirke oppgaveløsning 
som konsekvens av de skisserte forslagene.  
 
Det er også viktig å formidle at det ved mange lensmannskontorer er det personellet som 
utfører de sivile gjøremålene som utgjør den langsiktige kontinuiteten blant de ansatte. 
Dette innebærer også at de samme ansatte er de som overfører kunnskap og innsikt om 
forhold som er av betydning for polititjenesten og de politiansatte i lensmannsdistriktet. Det 
er altså slik at politirelevant kunnskap ikke bare innhas av politiutdannet personell. Så har 
nok politianalsyen et godt poeng når den påpeker mangelen på systematisering av denne 
kunnskapsdelingen. 
 
Til de konkrete oppgavene som er behandlet i politianalysen, er det vår oppfatning at 
psykiatritransport, gjeldsforhandling, namssaker og forliksråd er eksempler på de oppgavene 
som kan overføres til andre. Det skal samtidig bemerkes at man bla gjennom arbeid med 
namssaker opplever at dette også kan gi positiv effekt på politiarbeidet. Kunnskap om 
aktuelle personers bosted, nettverk, kjøretøy etc er noe som kommer politiet til gode.   
 
Politianalysen forslår for øvrig at passutstedelse skal overtas av Skatteetaten. I Finnmark er 
denne etaten lokalisert i Hammerfest, Alta og Vadsø. Det betyr at innbyggerne i feks 
Karasjok vil måtte reise over 400 km t/r for å oppsøke nærmeste passusteder. Det er 
tilsvarende at beboere i Kragerø skulle få sine pass utstedt i Oslo. Dette virker ikke som et 
gjennomtenkt forslag fra Politianalysen, sett fra et finnmarksperspektiv. 
 
Vestfinnmark politidistrikt mener at Barnehusene fortsatt bør organiseres under politiet. 
Barnehusene ble opprettet for å sikre barns rettsikkerhet, og det mener vi best gjøres under 
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justissektoren. Evalueringen av Barnehusene underbygger også positive effekter og 
resultater med dagens organisering. Det tilbudet som gis målgruppen for Barnehusene har 
sitt utspring i en straffesak. Dagens modell har vist seg å gi en kvalitetsøkning innenfor et 
prioritert politifaglig område. Den gjør avhørerne gode, noe som er avgjørende for å arbeide 
godt innenfor et svært viktig saksområde. 
 
 

5. Andre innspill 
 

a. Åpenhet 
Politianalysens målsetning om å skape framtidens politi, bør etter Vestfinnmark 
politidistrikts oppfatning også handle om å skape et åpent politi. Den direkte 
foranledningen for politianalysen var 22.julikommisjonens rapport. Her ble det poengtert at 
utfordringer knyttet til holdninger, kultur og ledelse var større enn strukturelle og 
organisatoriske forhold. Sånn sett kan det hevdes at politianalysen, med hovedfokus på 
struktur og arbeidsoppgaver, ikke i stor grad berører det som er kanskje er vanskeligst og 
viktigst for framtidens politi.  

 
Etter vår oppfatning vil bla arbeid for en kultur og holdning for mere og bedre åpenhet 
være viktig. Dette er et tema som ikke viet oppmerksomhet i politianalysen. Den 
kommende debatten om framtidens politi bør i tillegg til struktur og arbeidsoppgaver, også 
handle om politiets åpenhet, internt og eksternt. Vår oppfatning er at et åpent og 
inkluderende politi vil være et robust og nært politi, og et politi som i godt samspill med 
resten av samfunnet best skaper trygghet for oss alle. Politiet bør etter vårt syn arbeide for å 
være åpne der de kan, og lukket der de må. 
 

b. E- politi 
Politianalysen ser ut til å ha et relativt tradisjonelt syn på hvordan framtidens politi skal løse 
sine oppgaver, og valg av struktur vektlegges i betydelig grad som suksessfaktor. 
 
Politianalysen har en kort beskrivelse om digitale tjenester som en del av framtidens 
arbeidsmetodikk og kontaktflate mellom politi og publikum. Her oppfatter vi rappporten 
som skuffende passiv og liten grad nytenkende. 
 
Etter vårt syn har politiet stort potensiale i å utnytte de muligheten som ligger i å kombinere 
det tradisjonelle politiarbeidet og de digitale muligheten som allerede er her og som vil 
komme i framtiden, for å bidra til et trygt samfunn. Anledningen til å starte utviklingen av et 
moderne og offensivt ePoliti oppstår i kjølvannet av politianalysen, og den bør vi benytte. 
Med ePoliti mener vi ikke den tradisjonelle datakrimetterforskingen, men utnyttelse av 
digitale verktøy og kommunikasjonsformer i samspill med publikum, hvor økt trygghet og 
økt tillit til politiet er målsetningen. Vi ser for oss at politiet ved å utnytte digitale verktøy og 
tjenester ut mot, og ikke minst sammen med innbyggerne, vil skape en ny og veldig aktuell 
kontaktflate mot brukerne av politiets tjenester. VFPD foreslår at dette er en dimensjon av 
framtidens politi som i det videre arbeidet vektlegges i større grad. 
 
 
 
 
 
 



  7 

6. Oppsummering 
 
Vestfinnmark politidistrikt gir sin tilslutning til politianaslysens overordnede anbefaling om 
at det er behov for endringer i politiets struktur og oppgaveportefølje, samt opprettelse av 
Politiets fellestjenester. 
 
Vestfinnmark politidistrikt foreslår at det opprettes et Finnmark politidistrikt. 
 
Særorgansstrukturen burde vært utredet for å gi et helhetlig vurderingsgrunnlag. Det bør 
vurderes å opprette et nasjonalt bistandsorgan som dekker både operative og 
etterforskingsmessige behov. 
 
Politianalysen har i for liten grad drøftet og belyst 22-julikommisjonens viktigste funn, 
nemlig utfordringer knyttet til holdninger, kultur og ledelse. 
 
 
Med hilsen 
 
Torbjørn Aas 
politimester 


