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Ad Nærpolitireformen – gjennomføring og inkludering av hyttefolket i Norge  

 

Norges Hytteforbund er landets eneste interesseorganisasjon for hytteeiere i Norge som er eid og 

styrt av hytteeierne selv, uten kommersielle interesser, og som representerer landets 450.000 

hytteeiere i kontinuerlig dialog med lokale og sentrale myndigheter. 

 

Norges Hytteforbund ønsker med dette å fremlegge sine bekymringer i forhold til omlegging av 

politiets stasjonering, kalt «Nærpolitireformen», og det grunnlaget gjennomføringen bygges på. 

 

Etter de rapporter vi mottar fra flere steder i landet, blir ikke hytteeierne tatt med i 

beregningsgrunnlaget for innbyggertall, og teller ikke med for korrekt beregning av responstid, enten 

det er ved sjøen, innlandet eller på fjellet. Dette mener Norges Hytteforbund ikke er akseptabelt. 

 

Utviklingen i bruk av hytter er generelt økende da stadig flere hytteeiere har anledning til å benytte 

seg av sine fritidsboliger utover vanlige ferier. Mange pensjonister bor store deler av året «på hytta», 

og det finnes en stadig voksende andel av yrkesaktive som har anledning til å ha mobile kontorer. 

Hjemmekontor skjer da ofte fra familiehytta. 

 

Stortinget har lagt føringer i forhold til reduksjon av blant annet lensmannskontorer fra dagens ca. 

340 kontorer til ikke mindre enn 210, en reduksjon på ca. 38%. Likevel ser vi blant annet i tilrådingen 

fra Politimesteren i Sør-Øst at reduksjonen er på hele 58%, fra 31 lensmannskontorer til 13. Riktignok 

beskrives en del nedleggelser som sammenslåinger med andre kontorer. Men her må vi minne om at 

store verdier ligger investert i hytteverdier utenfor tettstedene, hvor avstanden til disse verdier er 

større enn i tettbebyggelsen. Likevel burde denne hyttebefolkning ha fulle rettigheter for tilgang til 

polititjenester for å sikre verdier og folk. Dette skulle tilsi at politiets lokalisering ikke begrenses til for 

få tettsteder langt fra andre områder der folk og verdier også befinner seg. 

 

Vi har fått rapportert et eksempel: I Numedalen vil det ikke vil være et eneste tjenestested for 

politiet mellom Kongsberg og Rødberg, en avstand på 92 km i et område med tusenvis av hytter i 

lang avstand fra RV 40. Risikoen er derfor etter vårt skjønn meget stor for at alvorlige hendelser, 

kriminalitet som vel som ulykker, lett kan skje med uakseptabel lang responstid fra 

politimyndighetene. Ofte vil det da være andre rednings- og nødetater som i økende grad vil være de 

som må ankomme først – ikke alltid med den nødvendige kvalifikasjon eller myndighet til å tilby 

nødvendig hjelp. 

 



 

 
 
Vi har brukt distrikt Sør-Øst som eksempel da vårt medlem Votnedalen og Svartli Hytteeierforening 

har satt seg godt inn i de konsekvenser situasjonen i Rollag kommune er et eksempel på. Norges 

Hytteforbund støtter de fullt ut i de vurderinger Politidirektoratet mottar fra disse hytteeierne 

sammen med lokalbefolkningen!  

 

Norges Hytteforbund frykter at distrikt Sør-Øst ikke er spesiell i denne sammenheng. Vi viser her 

spesielt til Politiets Fellesforbund, som gjentatte ganger sterkt har advart mot at gjennomføring av 

denne reformen i verste fall kan bære galt av sted.  Denne advarselen kommer fra yrkesutøvere som 

ser problemstillingen i det daglige og derfor bør lyttes til. Norges Hytteforbunds advarsel – og krav – 

bygger også på at vi det er en sterk bekymring for at hyttefolket rundt om ikke regnes med i de 

beregningsgrunnlag for populasjon som skal betjenes av politiet, og som nå danner grunnlaget for 

anbefalt struktur og utplassering.  Å utelate hyttefolket i disse beregninger mener vi ikke er 

forsvarlig.  Politistrukturen i distriktene må hensyn ta de verdier hytteNorge representerer og ikke 

bare at befolkningen økes betraktelig i ferie og høytider. Men også at landets hytter har et jevnt 

belegg hele året igjennom. 

 

Norges Hytteforbund skal selvsagt være forsiktig med å gi politifaglige anbefalinger. Men vi 

representerer hyttefolk som føler at AVSTAND til politimyndighet gir utrygghet og er en belastning. 

Da sier vi klart ifra om dette. Hytteforbundet hadde kanskje ønsket at en reform og sentralisering av 

norsk politi ikke skjedde over hele landet samtidig, men heller mer trinnvis for å høste erfaringer og 

at man på den måten kunne foreta korrigeringer underveis. Så vidt vi erfarer har tilsvarende 

reformer i våre naboland Danmark og Sverige ikke vært en ubetinget suksess. 

 

Men uansett ber vi Politidirektoratet ta i betraktning hyttefolkets eksistens og plassering i 

geografien i mye større grad enn det som nå synes å være tilfellet. 

 

Vi takker for Politidirektoratets oppmerksomhet og håper våre anmerkninger blir tatt hensyn til. 

 

Med vennlig hilsen 

For NORGES HYTTEFORBUND(NHF) 
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