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POLITIDIREKTORATETS BESLUTNING OM LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT - 
EVENTUELL KLAGE  
 
 
Vedlegg: 
Politidirektoratets brev datert 13.01.17 – Endringer i inndeling i lensmanns- og 
politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 100/16, møte 24.11.16 – Høring av politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur 
i Innlandet politidistrikt. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen kan ikke se at det er noen forhold ved saksbehandlingen som tilsier at 
Politidirektoratets beslutning helt eller delvis bør oppheves. Hvorvidt kommunestyret vil 
klage på manglende oppfølging av forutsetningen som ble lagt inn under den politiske 
behandlingen, om at kommunen skal beholde et antall arbeidsplasser innen andre deler av 
politiet enn en operativ enhet, tar ikke rådmannen stilling til.    
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I høringen til politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt, K-
sak 100/16 i møte 24.11.16, fattet kommunestyret følgende vedtak: 
 
1. Kommunestyret i Øyer understreker at Politiet må være synlig og tilstede når det trengs. 

Det forebyggende arbeidet og samarbeidet med kommunen må utvikles både på 
system- og individnivå. 

 
2. Kommunestyret i Øyer ønsker 

a) primært at lensmannskontoret i Øyer består og får status som tjenestested 
b) sekundært at en ny tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene 

Lillehammer, Gausdal og Øyer blir etablert. Øyer kommunestyre vil poengtere 
viktigheten av at denne tjenesteenheten ved en slik endring, blir styrket kompetanse- 
og bemanningsmessig. Det forutsettes i tillegg at kompenserende tiltak i henhold til 
«Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder i Innlandet politidistrikt», se sidene 34 og 35, følges opp. Ved denne 
løsningen forutsettes det at Øyer kommune beholder et antall arbeidsplasser innen 
andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. innen sivile oppgaver, 
forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som tilsvarer de stillinger 
som til enhver tid Øyers innbyggertall tilsier. 

 



3. Kommunestyret anmoder om at det uansett valg av løsning, tas hensyn til at 
befolkningen i Øyer store deler av året er fem ganger større enn normalt som følge av 
det store antallet fritidsboliger og øvrig besøkende i kommunen. 

 
For vårt distrikt har Politidirektoratet besluttet følgende endringer i inndelingen i 
lensmanns- og politistasjonsdistrikt, og i tjenestesteder, sitat fra brev datert 13.01.17: 
Sammenslåing av Lillehammer politistasjonsdistrikt og lensmannsdistriktene Gausdal og 
Øyer, til Lillehammer politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet har følgende tjenestested 
og administrasjonssted: Lillehammer politistasjon. 
Politistasjonsdistriktet vil ivareta politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer.  
  
Frist for å klage på denne beslutningen er 10. mars 2017. Klagen skal være skriftlig og 
begrunnet, og skal angi hvilke endringer i avgjørelsen som kommunen ønsker eller om 
kommunen ønsker avgjørelsen helt eller delvis opphevet på grunn av forhold ved 
saksbehandlingen. 
 
I høringsuttalelsen (K-sak 100/16) understreker kommunestyret at Politiet må være synlig 
og tilstede når det trengs. Det forebyggende arbeidet og samarbeidet med kommunen må 
utvikles både på system- og individnivå. Deretter ønsker kommunestyret primært at 
lensmannskontoret i Øyer består og får status som tjenestested, sekundært at en ny 
tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer blir 
etablert. Under den politiske behandlingen ble følgende forutsetning lagt inn dersom den 
sekundære løsningen ble valgt: «Ved denne løsningen forutsettes det at Øyer kommune 
beholder et antall arbeidsplasser innen andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. 
innen sivile oppgaver, forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som 
tilsvarer de stillinger som til enhver tid Øyers innbyggertall tilsier.» Denne forutsetningen er 
ikke oppfylt i Politidirektoratets beslutning idet både politimessige og sivilrettslige gjøremål 
for de tre kommunene vil bli ivaretatt ved Lillehammer politistasjon. 
 
Vurdering: 
Rådmannen kan ikke se at det er noen forhold ved saksbehandlingen som tilsier at 
avgjørelsen helt eller delvis bør oppheves, se innstillingens punkt 1. 
 
Det kommunestyret eventuelt kan klage på slik rådmannen ser det, er manglende 
oppfølging av forutsetningen som ble lagt inn under den politiske behandlingen, om at 
kommunen skal beholde et antall arbeidsplasser innen andre deler av politiet enn en 
operativ enhet. Rådmannen legger saken fram uten innstilling på dette punktet, se åpent 
punkt 2 i innstillingen.   
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



1. Kommunestyret fremmer ingen klage på grunn av forhold ved saksbehandlingen. 
2. Kommunestyret ….. 
 
 
 
 
Eli Eriksrud  
Konstituert rådmann 


