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HORING — NOU 2013: 9 ETT POLITI — RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS
UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

Jeg cr i hovedsak enig i utvalgets beskrivelse av de utfordringer som politiet står overfor
bl.a.knyttet til

befolkningsvekst
endringer i befolkningssarnmensetningen
befolkningskonsentrasjon i byer og tettsteder
mer kompleks, sammenvevd, grenseoverskridende og organisert kriminalitet
mer ressurskrevende etterforskning og iretteføring

Jeg slutter meg derfor til utvalgets fire hovedanbefalinger (kapittel 4):
Økt vekt på kjerneoppgavene
Ny struktur og organisering
Forbedret styring og ledelse
Bedre kvalitet og prestasjoner

Politiets o aver:
Politiet må i fremtiden ha fokus på effektiv løsing av kjerneoppgavene

opprettholde alminnelige orden
forebygge og bekjempe kriminalitet
beskytte borgeme og deres lovlydige virksomhet
etterforske og strafforfølge lovbrudd

Forvaltningsoppgaver som ikke har tydelig viktighet for politiets utførelse av
kjerneoppgavene, samt sivilrettslige oppgaver bør overføres til andre etater, jf utvalgets
forslag i kapittel 11.

Struktur o or aniserin :
Etter min vurdering har utvalget i kapittel 12 angitt et solid grunnlag for sin anbefaling om
færre, mer robuste og bærekraftige politidistrikt med tilfredsstillende kapasitet og kompetanse
innen ulike fagområder.
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I pkt 12.5.3.1 angis kriterier/minimums bemanningsnivå for ulike fagområder (f. eks. operativ
ledelse og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og påtaleledelse) som utvalget anser
nødvendig for å tilfredsstille kravet til et robust politidistrikt.

følge utvalget er 20 årsverk en minimumsbemanning for en påtaleenhet i et slikt distrikt.
På side 108 i utredningen er det en kort redegjørelse for politijuristenes (påtaleenhetens)
oppgaver. Politijuristenes utførelse av aktorater er ikke omtalt, men det angis at aktorater i de
lokale tingrettene i mange tilfeller.forer til mye reisetid. Det er vel knapt reisetiden i seg selv
som legger det største beslag på politijuristenes arbeidstid, men heller den tid som medgår til
nødvendige forberedelser til en rettssak samt gjennomføringen av aktoratet.
Det er min vurdering at det gjennom flere år har vært ct klart misforhold mellom de oppgaver
som tilligger politijuristene og antallet politijuriststillinger.

Det fremgår av utredningen under pkt 2.3 at utvalget — naturlig nok — ikke har vurdert det
to-sporede system eller den nåværende påtaleordning i politiet.
Det er min vurdering at politianalysen og oppfølgingen av den gjør det påkrevet med en bred
utredning av alle sider av vår påtaleordning.

Jeg slutter meg til utvalgets forslag om en regionsmodell (6 politidistrikt).
En regionsmodell gir de beste forutsetninger for robuste politidistrikt, enhetlig organisering,
styring og ledelse, samt effektiv ressursutnyttelse.
Det er videre nødvendig med en reduksjon av antall tjenestesteder i samsvar med utvalgets
anbefaling fra dagens 354 til om lag 210.
Beslutningsfullmakten til opprettelse og endring av politistasjonsdistrikter og
lensmannsdistrikter må legges til Politidirektoratet.

Styring, ledelse:
Jeg er enig med utvalget i at det må etableres et tydeligere skille mellom politisk styring og
faglig utøvelse, samt en tydeligere rolle, ansvars- og oppgavedeling mellom Justis- og
beredskapsdepartementet og Politidirektoratet og mellom Politidirektoratet og
politidistriktene.

Jeg har ingen vesentlig bemerkninger til anbefalingene i kapitlene 15-17.

En ny politidistriktsstruktur må følges opp med nødvendige endringer av dagens
statsadvokatdistriktsgrenser, hvilket kan medføre flere større statsadvokatregioner.
En samrnenslåing av enkelte av de nåværende statsadvokatdistrikter vil gi mer robuste
statsadvokatregioner, åpne for større fleksibilitet og muligheter for enda sterkere faglig
kompetanse i det enkelte distrikt.
Dette kan gi bedre forutsetninger for fagledelsen av politiet.

Arnfinn H al
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