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Opprettholdelse av Smøla lensmannskontor  

Smøla kommune ved kommunedirektør og ordfører ble invitert til møte med lensmann Arnfinn Fuglevåg 
og politioverbetjent Asbjørn Holand 19.11.2020. Bakgrunnen for møtet var at politibetjent på Smøla 
med arbeidssted Smøla lensmannskontor hadde sagt opp sin stilling. Det ble orientert om prosess for 
rekruttering av ny politibetjent. 
 
Slik Smøla kommune oppfattet det ønsket lensmann Arnfinn Fugelvåg å ansette ny betjent med 
arbeidssted Aure Lensmannskontor. Det ble redegjort for politifaglige og arbeidsmiljømessige 
vurderinger knyttet til dette. 
 
Smøla kommune ga tydelig tilbakemelding om at vi forventet at ny betjent fortsatt skulle ha arbeidssted 
Smøla lensmannskontor. To av sju fagstillinger lagt til Smøla er et minimum av hva Smølas innbyggere og 
næringsliv vil akseptere. Både fagpersoner, administrativ og politisk ledelse i Smøla kommune er sterkt 
uenige i den nedbyggingen av Smøla lensmannskontor som nå foregår. 
 
Smøla kommune er kjent med de omorganiseringer og reformer som har foregått i politiet de siste 10 
år. Smøla kommune har initiert og deltatt i møter samt sendt høringsuttalelser både som egen 
kommune og sammen med andre nordmørskommuner. 
 
Smøla kommune har i alle sammenhenger pekt på at tilstedeværende, synlig og tilgjengelig politi er 
svært viktig både i forhold til forebyggende arbeid og ved hendelser. Lang utrykningstid også på 
hverdager og i ordinær arbeidstid er beredskapsmessig ikke godt nok. 
 
Smøla kommune har ikke mottatt referat fra møtet 19.11 2020 der kommunens innspill til saken 
framgår. Smøla kommune ble heller ikke holdt videre orientert om rekrutteringen fram mot ansettelse 
av ny betjent. Smøla kommune ved ordfører tok kontakt med lensmann Arnfinn Fuglevåg 6. april i år og 
ble da gjort kjent med at ny betjent er ansatt med bosted og arbeidssted Aure lensmannskontor. 
 
Smøla kommune er stertk uenig med de avgjørelser som er tatt. Smøla kommune er også av den  
oppfatning at dette ikke er i tråd med tidligere vedtak og  avklaringer vedrørende Smøla 
lensmannskontor. Dokumentet Beslutninger – endringer i politidistriktenes lokale struktur 
(Poltidirektoratet 13. jauar 2017) beskriver Politidirektoratets beslutninger og vurderinger i den lokale 
strukturen. Kapittel 3, punkt 3.5 omhandler Møre og Romsdal politidistrikt. Fra side 21 siteres. « Ut fra 
dette ønsker Politidirektoratet å justere følgende ut fra forslaget til Møre og Romsdal pd: 

- Lensmannskontoret i Smøla opprettholdes  
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Bakgrunnen for beslutningen var som følger: 
 

Ut fra nasjonale vurderinger av blant annet hensynet til avstander og befolkningsmengde mener 
Politidirektoratet at det er gode argumenter for å i tillegg opprettholde lensmannskontoret i 
Smøla. Smøla vil ved en avvikling av lensmannskontoret bli en av landets største øyer uten fast 
stasjonert politi og lang reiseavstand til nærmeste lensmannskontor (inklusiv avhengighet til 
ferge). 

 
Slik det nå planlegges skal Smøla og Aure Lensmannsdistrikt ha Aure tjenestestested med seks stillinger 
samt merkantilt ansatte, Smøla tjenestested skal ha en politioverbetjent.  
I følge politiet.no har Aure lensmannnskontor åpningstid mandag – fredag kl 08.30 – 15.00, Smøla 
lensmannskontor har åpningstid mandag kl 08.30 – 14.45, øvrige dager stengt. 
Lensmannen og stedlig politioverbetjent opplyser i møter med Smøla kommune at mange politifaglige 
oppgaver, f.eks kontroller og utrykninger krever at to personer møter. Med bakgrunn i bla.a disse 
forhold kan Smøla lensmannskontor i dag knapt defineres som et lensmannskontor. 
 
Smøla kommune krever at Smøla lensmannskontor fortsatt opprettholdes og at kontoret også i 
fortsettelsen skal ha minimun  to ansatte med arbeidssted Smøla. Smøla kommune ber om at 
nødvendige tiltak iverksettes.  
 
Saken er behandlet av Smøla formannskap. 
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