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Politidirektoratet

Postboks
0031

8051 Dep.

Oslo

/..

Deres

ref.

Vår ref.

Dato

15/227

Delegering

av myndighet

Det følger

til å fastsette

§ 16 annet

av politiloven

og politistasjonsdistrikter.
lensmannsdistrikter,

Kongens

I Prop.

Etter

§ 16 annet

ledd tredje

er delegert

resolusjon

lokale

skal inndeles

punktum

hører

struktur
i lensmanns

inndelingen

under

i

Kongen.

til Justis- og beredskaps2016.

av 5. februar

61 LS (2014-2015) om nærpolitireformen

og ved Stortingets

behandling

av

jf. Innst. 306 S (2014-2015) og Innst. 307 L (2014-2015), er det uttalt at

proposisjonen,
myndigheten
struktur

i politiets

og politistasjonsdistrikter

til slik fastsetting

ved kongelig

endringer

ledd at politidistriktene

namsfogddistrikter

myndighet

departementet

18.02.2016

etter

politiloven

bør delegeres

Politidirektoratet

§ 16 annet

ledd til å beslutte

politiets

Myndigheten

delegeres

til Politidirektoratet.

lokale

tjenestesteds-

herved

videre

til

i tråd med dette.

Inndelingen

skal være i samsvar med krav som skal sikre høy kvalitet i polititjenesten,

og fastsettes

etter

partiene
rettet

involvering

S (2014-2015)

nærpoliti,
og Innst.

kommuner,

inngått

17. februar

Stortingets

behandling

(FrP/ H) og Venstre
og robust

av berørte

2 S (20152016)

her gir ikke grunnlag

Den enkelte

som berøres

Politidirektoratets

beslutning

etter

Vi viser for øvrig til departementets
reformen.

Oppdragsbrevet

Postadresse
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Gullhaug Torg 4a
0484 Oslo

2015 om grunnlaget
av Prop.

regjeringsfor et fremtids-

61 LS (2014-2015),

Innst.

fra finanskomiteen.

Myndighetstildelingen
kommune

jf. avtale mellom

for utvidet

av strukturendring
nærmere

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 831

for politimestrene.

skal kunne

påklage

gitte retningslinjer.

oppdragsbrev

som beskriver

myndighet

om gjennomføring

Politidirektoratets

Politiavdelingen
Telefaks
22 24 95 30

oppgave

av Nærpolitimed å fastsette

Saksbehandler
Gunnar Johnsen
22 24 53 08
gunnar.johnsen@jd.dep.no

306

tjenestestedsstrukturen
komme

nærmere

i politiet
tilbake

vil bli oversendt

med retningslinjer

direktoratet.

for kommunenes

Departementet
klageadgang.
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Kopi:
Kommunal-

og modemiseringsdepartementet

Riksadvokaten

Politiets sikkerhetstjeneste
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