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Høring politireformen
Vi viser til invitasjon fra Trøndelag politidistrikt og Innlandet politidistrikt til å komme med
høringsuttalelse i forbindelse med gjennomføringen av politireformen.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen vedtok på sitt møte 2. november en uttalelse, og i
protokollen heter det:
«Johnny Hagen foreslo at «/tjenestested» strykes i første setning, noe som ble bifalt.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter opp om forslaget om Tynset som
tjenesteenhet i Innlandet politidistrikt i forbindelse med gjennomføringen av politireformen.
Videre støttes forslaget om at lokalisering av tjenesteenhet i Trøndelag politidistrikt endres fra
Heimdal til Støren. Begge politidistriktene bes om å sørge for et samarbeid som gir
befolkningen i Fjellregionen trygghet for politibistand raskest mulig uavhengig av
distriktsgrensene.
Uttalelsen sendes til Innlandet politidistrikt og Trøndelag politidistrikt.»

Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket følger på de neste sider.
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf 95110577 eller e-post:
rune.jorgensen@hedmark.org

Med vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver

SAKSUTREDNING AU-MØTE 02.11.16
Sak 61/2016: Nærpolitireformen – uttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidet med gjennomføringen av den såkalte Nærpolitireformen pågår for fullt i de nye
politidistriktene. Politimestrene har sendt på høring forslag til organisering med lokalisering av
tjenesteenheter og tjenestesteder, som innebærer at en rekke lensmannskontorer blir lagt ned.
Politimesteren i Innlandet har foreslått en løsning med 9 tjenesteenheter med 17 tjenestesteder. Totalt
foreslås 24 lensmannskontorer nedlagt. Tynset er foreslått som en tjenenesteenhet med ett
tjenestested. Dette innebærer at kontorene i Alvdal, Rendalen og Tolga, som i dag har noen timers
åpningstid i uka, stenges.
Politimesteren i Trøndelag har foreslått 7 tjenesteenheter med 13 tjenestesteder, men det er også lagt
fram et alternativ med 16 tjenestesteder. Totalt foreslås 26 lensmannskontorer nedlagt. Røros og
Oppdal foreslås beholdt som tjenestesteder i begge alternativene, underlagt en tjenesteenhet styrt fra
Heimdal i Trondheim.
Den løsningen som politimesteren i Innlandet har foreslått for kommunene i Fjellregionen, betyr i
virkeligheten i stor grad en videreføring av den løsningen man har i dag.
– Regionen har lange avstander til andre enheter og må basere seg på å være mest mulig selvhjulpne
både operativt, innen forebygging og etterforskning. Regionen blir en formell enhet med kommuner
samlet innenfor én og samme rettskrets; Nord-Østerdal tingrett. Forslaget vil gi en forenklet
ledelsesstruktur og mindre administrasjon med færre tjenestesteder. Organiseringen er i stor grad en
videreføring av dagens ordning, og publikum har i flere år forholdt seg til politiet på Tynset, skriver
arbeidsgruppa i rapporten som danner grunnlaget for forslaget fra politimesteren.
I forhold til situasjonen i Trøndelag, har både Holtålen og Røros signalisert at de aksepterer løsningen
med tjenestested på Røros underlagt en tjenesteenhet for området. Men i likhet med
nabokommunene er de opptatt av at tjenesteenheten får tilhold på Støren – ikke på Heimdal i
Trondheim.
Regionrådgiver legger til grunn at reformen skal gjennomføres, selv om den i en del politiske miljøer
omtales som en sentraliseringsreform og det tviles på om det er mulig å nå målsettingene om at
• Politiet skal komme når det trengs – oftere og raskere
• Et politi som er synlig og tilstede i lokalmiljøene
• Bedre forebygging, etterforskning og beredskap der folk bor
Det viktige nå er at tjenesteenhetene tilføres midler som gjør at de er i stand til å oppnå de målene
som er satt for reformen. Dette er regjeringens og Stortingets ansvar, som må følge opp med
bevilgninger over statsbudsjettet som er nødvendige. Det må forventes at det blir en god dialog med
kommunene om rammebetingelsene for tjenesteenhetene i tiden som kommer.
Samtidig er det viktig at de to politidistriktene med ansvar i Fjellregionen oppretter et samarbeid som
gjør at befolkningen sikres at politiet kommer så raskt som mulig når det trengs – uavhengig av
grensen mellom politidistriktene. Dette har det vært arbeidet med i mange år uten at man har klart å
etablere gode nok løsninger. Politidistriktene må selv - gjennom sine egne ansatte med god
lokalkunnskap og kommunene - finne svarene på hvordan dette skal gjøres for å gi befolkningen
nødvendig trygghet.
Det skal etter planen opprettes politikontakter i kommunene, og det er viktig med en god samhandling
ikke minst i forhold til beredskapen. Dette er spesielt utfordrende i Fjellregionen både på grunn av
store avstander og gjennomfartsårer som RV3 og FV30. Innholdet i så gode løsninger som mulig må
drøftes grundig med den enkelte kommune.
-Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres når det blir færre tjenestesteder. Et
forpliktende samarbeid gjennom politiråd, SLT-samarbeid (Samordningsmodell for lokale,
forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet), og politikontakt skal være med på å utvikle nærhet,
lokalkunnskap og en bred kontaktflate med kommunen, aktuelle samarbeidspartnere og publikum.
Politikontakt er en nyetablert funksjon, og hver kommune i Innlandet politidistrikt skal ha sin
faste kontakt. Denne skal være fysisk tilgjengelig for den enkelte kommune minst èn dag i

uken. Vedkommende skal ha myndighet til å ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde på vegne av
politiet. Politikontakten skal ha god kunnskap om den aktuelle kommunen, og kontakten skal bli
systematisk og forpliktende, skriver politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt i sitt
høringsbrev.
Med politimesterens forsikring om at politikontaktene skal være «fysisk tilgjengelig for den enkelte
kommune minst èn dag i uken», vil dette faktisk kunne bety mer tilstedeværelse i de kommunene hvor
lensmannskontor stenges og for kommuner som i dag ikke har lensmannskontor (Os og Folldal i
Hedmark).
Med de føringer som ligger til grunn fra sentralt hold, anbefaler regionrådgiver at løsningen i Innlandet
med tjenesteenhet/tjenestested på Tynset aksepteres. I forhold til Trøndelag anbefales det å støtte
opp om at lokaliseringen av tjenesteenheten flyttes fra Heimdal i Trondheim til Støren.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter opp om forslaget om Tynset som
tjenesteenhet/tjenestested i Innlandet politidistrikt i forbindelse med gjennomføringen av
politireformen. Videre støttes forslaget om at lokalisering av tjenesteenhet i Trøndelag
politidistrikt endres fra Heimdal til Støren. Begge politidistriktene bes om å sørge for et
samarbeid som gir befolkningen i Fjellregionen trygghet for politibistand raskest mulig
uavhengig av distriktsgrensene.
Uttalelsen sendes til Innlandet politidistrikt og Trøndelag politidistrikt.

