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Høring – forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene
Innledning
Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal gjennomføres en politireform. Målet med reformen
er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse
til å forebygge, etterforske, og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.
Som en del av politireformens første fase, skal det etableres 12 nye politidistrikter.
Politidirektoratet sender med dette på høring forslag om lokalisering av
administrasjonssteder i de nye politidistriktene. Politidirektoratet inviterer også til en
høringskonferanse om forslaget til administrasjonssteder.
Med administrasjonssted menes sted i politidistriktet der politimesteren har sitt kontor og
sin lederstøtte. Det er besluttet at operasjonssentralen skal være plassert på samme
geografiske sted som administrasjonsstedet1. Øvrige fellesfunksjoner og fagmiljøer skal
kunne lokaliseres på flere steder i de nye distriktene. Politiets operasjonssentraler skal
samlokaliseres med brann- og redningsvesenets nødmeldesentraler, og det skal legges til
rette for samlokalisering med helsetjenestens AMK-sentraler2.
Valg av administrasjonssted vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen
direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode
polititjenester der folk er. Oppgavene som skal utføres ved administrasjonsstedet er i stor
grad stedsuavhengige, og vil derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av politiets
tjenester. I politidistriktene skal fortsatt det meste av tjenesteproduksjonen og
publikumskontakten skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens
politistasjoner og lensmannskontor.
Spørsmålet om fremtidig organisering av tjenestestedsstrukturen i politiet, og eventuell
sammenslåing av lensmannskontorer, berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i
distriktene. Endringer i tjenestestedsstrukturen vil kreve lokale prosesser under ledelse av ny
politimester. Dette er prosesser som skal foregå i samarbeid med berørte kommuner, og
som tidligst forventes å starte opp i 2016.
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Jfr. Innst. 306 S (2014-2015).
Jfr. Prop 61 LS (2014-2105) og oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 23.06.2015.
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Forslag til administrasjonssteder
Politidirektoratets foreløpige konklusjoner om administrasjonssted i de nye politidistriktene
er som følger:
Tabell 1 – foreløpig konklusjon administrasjonssteder i nye politidistrikter
Nye politidistrikt
Geografisk område

Administrasjonssted i nytt distrikt

Finnmark

Finnmark fylke

Kirkenes*

Troms

Troms fylke

Tromsø

Nordland

Nordland fylke

Bodø

Trøndelag

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker

Trondheim

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylke

Ålesund

Vest

Hordaland pd og Sogn og Fjordane fylke

Bergen

Sør-Vest

Rogaland fylke pluss Sirdal kommune, og
Haugaland og Sunnhordland pd

Stavanger

Agder

Vest-Agder fylke unntatt Sirdal kommune,
og Aust-Agder fylke

Kristiansand*

Sør-Øst

Telemark, Vestfold og Buskerud fylker

Drammen

Oslo

Oslo pd og Asker og Bærum pd

Oslo

Øst

Follo, Romerike og Østfold pd

Sarpsborg

Innlandet

Oppland og Hedmark fylker

Hamar

*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som
administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.

Høringsnotatet omfatter som vist ovenfor foreløpige konklusjoner om
administrasjonssteder i 10 nye politidistrikter. Det bes om at det i høringsinnspillene vises til
hvilket politidistrikt det inngis merknader til.
Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om at spørsmålet om vurderinger av
konsekvenser for statlige arbeidsplasser overlates til høringsrunden, spesielt i
departementene, og at dette ønskes drøftet i høringsinnspillene. Departementet har også
bedt Politidirektoratet om å redegjøre for antall arbeidsplasser som flyttes som direkte følge
av valg av administrasjonssted. Ettersom dette i stor grad omfatter politiets operative
ressurser, er disse opplysningene underlagt taushetsplikt jfr. politiloven § 24. Opplysningene
om antall arbeidsplasser som flyttes vil meddeles Justis- og beredskapsdepartementet i egen
ekspedisjon. Høringsinstansene bes om å vurdere, og drøfte:
•
•

konsekvensene for statlige arbeidsplasser (distriktspolitiske konsekvenser)
hensynet med formålet med lokaliseringspolitikken

Høringsfrist
Politidirektoratet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til:
politidirektoratet@politiet.no innen 17. November 2015, merket saksnr. 2015/03620.
Merknader kan også sendes til:
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Politidirektoratet ("2015/03620")
Postboks 8051 Dep
0030 OSLO
Høringsnotatet er også lagt ut på politiets internettside politi.no. Spørsmål om
høringsnotatet kan rettes til Hans Bakke på epost hans.bakke@politiet.no.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bes om å vurdere om det er
behov for å forelegge høringsnotatet for andre etater og organer enn dem som er særskilt
nevnt. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil publiseres på politi.no.
Høringskonferanse
Politidirektoratet inviterer til høringskonferanse om forslaget onsdag 14. Oktober 2015 kl.
9.30. Høringskonferansen holdes i Politihøgskolens lokaler (Slemdalsveien 5, Oslo).
Påmelding sendes til katarina.stenrud@politiet.no innen fredag 9. oktober kl. 14. Ønsker
om direkte møter med Politidirektoratet i forlengelse av høringskonferansen meldes inn
sammen med påmelding.
Tema på høringskonferansen:
• Valg av administrasjonssted
• Orientering om gjennomføring av politireformen, med vekt på
o Fremdrift for reformen i politidistriktene
o Prosess for justering av tjenestestedsstrukturen (politistasjoner og
lensmannskontor)
Ved høy påmelding til høringskonferansen kan det bli aktuelt med flere gjennomføringer
samme dag. I så fall vil representanter fra berørte kommuner bli prioritert i første
gjennomføring.

Med hilsen

Vidar Refvik
Kopi til:
Justis- og
beredskapsdepartementet

Vedlegg:
Liste over
høringsinstanser
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Vedlegg:
Høringsinstanser
Departementene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Ledere av 110-sentralene
Politidistriktene
Styrene for 110-sentralene
Særorganene
Tjenestemannsorganisasjonene i politiet

