
 

 

HEDEMARKEN FORSVARSFORENING 

 

Til stortingsrepresentantene i Hedmark og Oppland KRISE I POLITIET -  FARE FOR 

SAMFUNNSSIKKERHETEN. MANGLENDE BEVILGNINGER 

Hedemarken Forsvarsforening hadde den 8. november d.å. åpent møte på Hamar med tema: 

NÆRPOLITIREFORMEN. Møte samlet et større antall deltagere fra hele regionen. Hedemarken 

Forsvarsforening ble bedt om å utarbeide brev til våre lokale stortingsrepresentanter. 

Samfunnssikkerheten og beredskapen er på flere områder kritisk dårlig. For det første politiets 

situasjon. Regionen er svært underbemannet. Den fikk i 2016 20 nye politihjemler. Dette hjelper lite 

når politidistriktet i realiteten ikke bevilges penger til avlønning. Stillingene er ikke besatt. Den 

vedtatte nærpolitireformen skal gjennomføres i løpet av ca. et år. For regionens del regnes det da 

med å gi en viss bedring på dagens operative bemanningssituasjon. På hele spekteret innen politiet 

er situasjonen allikevel tilnærmet kritisk. Politireformen alene retter ikke opp dette. Uten vesentlig 

øking av bevilgningene vil politiregion fortsatt ha mye nedslitt materiell og være katastrofalt 

underbemannet. 

Politiet gis ikke mulighet til å oppfylle de oppgaver de er pålagt. Dette er situasjonen også i andre 

regioner jfr.  Vest politidistrikt hvor alvorlige narkotikaforbrytelser ikke etterforskes eller 

straffeforfølges grunnet kritisk personalsituasjon. Mye av det samme problemet har vi for andre 

deler av vår samfunnsberedskap. Disse gis heller ikke nødvendig prioritering; eksempelvis gjelder det 

nødvendige bevilgninger til Heimevernet. Heimevernet vil i dag i en krisesituasjon ikke ha mulighet til 

å utføre pålagte oppgaver sivilt som militært. 

Konklusjon: En av statens aller viktigste oppgaver er å sørge for befolkningens trygghet og sikre dens 

territorium. Gjøres ikke det kan man faktisk stille spørsmål om statens berettigelse. Det er Stortinget 

ved sine representanter som er ansvarlig for vår trygghet, rettsikkerhet, beredskap og forsvar. Våre 

lokale stortingsrepresentanter har dette ansvaret. 

Hedemarken Forsvarsforening forventer at våre representanter er sitt ansvar bevist. Det innebærer 

at de gjennom sine partier, selv om det ikke er populært, sørger for nødvendige økonomiske 

prioriteringer til samfunnssikkerheten. For vår region til Politi og Heimevernet. Vi ber om 

tilbakemelding fra stortingsrepresentantene og minner om stortingsvalget 2017. 

Hamar. Den 14. november 2016 Hedemarken Forsvarsforening Bengt P. Lindman formannen 

Kopi til orientering: Stortingets Justiskomite, Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite, Innlandet 

politidistrikt, generalinspektøren for Heimevernet, riks- og lokale media og Norges 

Forsvarsforening 


