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Hvorfor endre politiet?

 Stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt 
samfunnsoppdrag

 Verden endrer seg, kriminaliteten likeså
 Mer komplisert og alvorlig kriminalitet
 Reformen skal ruste politiet til å møte disse utfordringene bedre enn 

i dag
 Nødvendig å utnytte ressursene bedre

Sør-Øst politidistrikt



NATIONAL POLICE DIRECTORATENATIONAL POLICE DIRECTORATE

POD/Program for nye straffesakssystemer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE

UTVIKLINGSTREKKRAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER

• Internasjonalisering 

• Befolkningsutvikling
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Politireformen

• Politireformen er en plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020 

• Den skal gi et bedre og mer moderne politi, for å skape trygghet der folk bor og 
ferdes 

• Hovedområdene i reformen:



MÅL

•Politiet skal skape trygghet der folk bor og ferdes

•Politiet skal levere bedre og mer lik kvalitet i oppgaveløsningen til 
innbyggerne

•Politiet skal styres og ledes bedre



Nærpolitireformens 6 delmål

•v
1) Et mer tilgjengelig og tilstedeværende 
politi med god lokal forankring og 
samhandling 

2) Et mer enhetlig politi som leverer likere 
polititjenester med bedre kvalitet over 
hele landet

3) Et politi med mer målrettet innsats på 
forebygging, etterforskning og beredskap

4) Et politi med bedre kompetanse og 
kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 
erfaringer

5) Et politi som skaper bedre resultater i en 
kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom 
god ledelse og aktivt medarbeiderskap

6) Et politi som arbeider mer effektivt ved å 
ta i bruk bedre metoder og ny teknologi



Hvorfor skal vi endre oss? 
Utfordringer og forventinger
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Hva er Sør Øst politidistrikt?

•Sammenslåing av fire politidistrikter – Nordre og Søndre Buskerud, 
Vestfold og Telemark + Jevnaker

•3. største politidistrikt målt i folkemengde
•1600 ansatte

•Vel 1,2 milliarder kroner i budsjett

•Om lag 34.000 forbrytelser årlig – herav 16000 vinningssaker og 7000 
narkotikasaker

•Ca 20.000 mistenknt, siktet eller domfelt for en forbrytelse
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Politidistrikt Sør-Øst

12 geografiske driftsenheter
totalt 43 tjenestesteder
• Telemark 4 og 16: 

• Vestmar (Kragerø, Drangedal, Nissedal)
• Grenland (Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan)
• Midt- og Vest-Telemark (Seljord, Bø og Sauherad, 

Nome, Kviteseid, Vinje, Tokke, Fyresdal)
• Øst-Telemark (Notodden, Tinn, Hjartdal)

• Vestfold 4 og 6: 
• Larvik (Larvik)
• Sandefjord (Sandefjord)
• Tønsberg (Tønsberg – Kommunene Tjøme, Nøtterøy, 

Stokke)
• Region Nord (Horten, Holmestrand, Indre Vestfold 

(Omfatter kommunene: Lardal, Andebu, Hof, Re)

• Søndre Buskerud 2 og 10: 
• Region Øst (Drammen, Svelvik, Sande, Røyken og 

Hurum, Lier)
• Region Vest (Kongsberg, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker, 

Nedre Eiker

• Nordre Buskerud 2 og 11: 
• Region Sør (Hønefoss (omfatter Ringerike og Hole), 

Jevnaker, Modum, Krødsherad, Sigdal)
• Region Nord (Flå, Nes, Gol og Hemsedal, Ål, Hol, Nore 

og Uvdal)



















Hvor skjer kriminaliteten?

•Varmekartet illustrerer antall
anmeldte saker pr kommune
pr 1000 innbygger i 2016.
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Prioritet 1 – Forebygging 

•Forebyggende som fag
•Forebyggende på mange flere arenaer

 Ungdom
 SARA - Spousal Assault Risk Assessment – risikovurdering

i partnervoldssaker
 Trussel utsatte personer
 Vold – seksualisert, offentlig og familievold
 Næringslivskontakt
 Radikalisering og voldelig ekstremisme
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Føler du deg trygg der du bor og ferdes til daglig?: Ja

98%

97%

97%

2014

2015

2016

TNS-Gallup mai/juni 2016



Hvilke av de følgende alternativene opplever du som
mest trygghetsskapende?: At politiet kommer når det
trengs

44%

59%

63%

2014

2015

2016

TNS-Gallup mai/juni 2016



Organisering
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Besluttet organisasjonsmodell for de seks største

Politidistriktene Øst, Sør-Øst, 
Sør-Vest, Vest, Innlandet og 
Trøndelag



Politiets geografiske organisering

•Politidistriktene deles inn i geografiske driftsenheter
(GDE), med tilhørende tjenesteenheter og 
tjenestesteder

•Hver tjenesteenhet har en eller flere tjenestesteder

•En GDE har som hovedregel ansvar for polititjenesten 
innenfor et geografisk område og skal gi fullverdige 
polititjenester

• Lederen av en GDE sitter i politimesterens ledergruppe



Oppgaver i tjenesteenhet: 

• Levere ressurser til vakt- og patruljetjeneste
•Ha publikumsekspedisjon – motta anmeldelser, 

søknader og andre henvendelser, samt gi 
veiledning om politiets tjenestetilbud

•Kriminalitetsforebyggende arbeid 
• Etterforske det store flertallet av straffesaker
•Ha kontakt med samarbeidspartnere
•Utføre sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver*



Sammenslåing gir mer politikraft

•Sammenslåing av lensmannskontor 
vil noen steder gi bedre utnyttelse 
av politiets ressurser

•Det betyr flere politipatruljer når 
behovet er størst

• Trygghet skapes av tilstedeværende 
politifolk, ikke av bygninger

POLITI



Mobile politikontor

• Flytte ressurser fra kontorer med begrenset åpningstid, til å være 
tettere på både innbyggerne og kriminaliteten

•Flere patruljer skal ut på veien, og politibilene skal ha utstyr som gjør 
det mulig å starte etterforskning på stedet og gjøre nødvendige avhør



Nærpolitireformen er også en kvalitetsreform 
Etterforskningsløftet er iverksatt for å heve kvaliteten 
på etterforskning i hele etaten
• Etterforskningsløftet er en helhetlig 

handlingsplan for å styrke 
etterforskningsområdet

• Etterforskningsløftet handler om å bygge 
en felles grunnmur og legge til rette for 
at etaten skal videreutvikle seg på 
etterforskningsområdet. 

• Kvaliteten skal heves i hele etaten og på 
alle nivåer, ikke bare hos ledere og 
spesialister. Kvaliteten skal bli likere.

Ledelse og kompetanse i etterforskningsløftet
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Politimesterens forslag til lokal struktur i 
Sør-Øst politidistrikt



Involvering av kommunene lokalt i prosessen

•Politimesterens endelige tilrådning i effektivisering av lokal struktur i 
Sør-Øst politidistrikt skal være basert på lokale og faglige innspill. 
Prosessen skal gi politiet og innbyggerne forutsigbarhet og sikre et best 
mulig sluttresultat. 

• Planen skal sikre at kommunenes forventninger og prioriteringer til 
polititjenestene kommer tydelig frem.
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Bakgrunnsmateriale for vurderingene av lokal struktur 
i Sør-Øst politidistrikt

• Politianalysen

• GeoData
• Innspill fra dialogkonferanser med fylkene
• Innspill fra styringsgruppe med kommunene
• Innspill fra egne ansatte
• Spørreundersøkelse til kommunene
• Spørreundersøkelse til ansatte

• Publikumsundersøkelse
• Medarbeiderundersøkelse
• Fylkes ROS
• Styringsdokumenter
• Kriminalitetsanalyser
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Med i arbeidsgruppen
Sissel Hammer Seniorrådgiver, Drammen
Ole Haraldseth Tillitsvalgt PF, Modum
Torill Sorte OU-ansvarlig PNP, Nedre Eiker
Stian Vatnedal Gevinstansvarlig PNP, Drammen
Halvard Jervell Lensmann, Nes
Pål Sørensen Lensmann (POB), Røyken/Hurum (Lier)
Håvard Revå Regionsleder, Kongsberg
Øystein Holt Driftsenhetsleder, Tønsberg
Hans Petter Gulliksen Politioverbetjent, Tønsberg

Brian Jacobsen Politistasjonssjef, Sandefjord
Tor Eriksen Politistasjonssjef, Larvik
Annie Sandersen Regionsleder, Skien
Sigrid Dahl Lensmann, Bø
Geir Andreassen Politioverbetjent, Notodden
Øystein Skottmyr Politiinspektør, Kragerø
Jan Ole Dystland Seksjonsleder, Drammen
Bjørn Håvard Olsen Lensmann, Kvitseid



Oppslag 
Hallingdølen
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Innspill fra Hallingdal
Noen eksempler (ikke uttømmende liste)

• Beredskap- avstander 
• Nedlegges av Ål – begrunnelse
• Politikontakt og lokalkunnskap 
• Lokale utfordringer (turisme)
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Ål lensmannskontor
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Forslag til anbefalt løsning 

Sør-Øst politidistrikt



Sør-Øst politidistrikt

Buskerud blir geografisk driftsenhet
Drammen og Hønefoss blir tjenesteenheter (og tjenestesteder)
Modum, Gol og Hemsedal, Hol, Nore og Uvdal, Kongsberg, Eiker, Røyken og 
Hurum blir tjenestesteder



Tjenesteenhetens oppgaver
• Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten
• Ha publikumsekspedisjon
• Kriminalforebyggende arbeid
• Etterforske det store flertall av straffesaker
• Ha kontakt med samarbeidspartnere
• Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver

Oppdragsbrev 3 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet om gjennomføring av nærpolitireformen.
Politidistrikt Sør-Øst



Kvalitetskrav til tjenesteenhetene

•Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum 
veiledning om politiets tjenestetilbud

•Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet
•Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenesten hos 

politiet utenfor kontortid minst en dag i uken
• Lokaliseres slik at 90% av innbyggerne i politidistriktet har max 45 min 

kjøretid til nærmeste 

Ta hensyn til fremtidig risikobilde.

Oppdragsbrev 3 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet om gjennomføring av 
nærpolitireformen.

Politidistrikt Sør-Øst



Foreslått nedlagt

Sør-Øst politidistrikt

Søndre 
Buskerud

Nordre 
Buskerud

Vestfold Telemark

Øvre Eiker eller 
Nedre Eiker

Sigdal Indre Vestfold Drangedal

Flesberg Krødsherad Holmestrand Fyresdal
Rollag Ål Hjartdal
Lier Flå Nissedal
Svelvik Jevnaker Seljord
Sande Nes Nome

Tokke
Siljan



Hva betyr dette for kontorene som er foreslått 
nedlagt?

•Nedleggelse av kontoret slik det fungerer i dag
•De som jobber der må endre arbeidssted og kanskje oppgaver
•Mister lokal lensmann
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Hva blir bedre?
Beholde det vi er gode på, og det er mye.

Publikumsundersøkelsen sier; 
1) Sikre at politiet kommer når innbyggerne har behov for det.
2) Ønsker bedre kvalitet på det vi leverer til innbyggerne.

Vi skal være ærlige på at "alt" blir ikke bedre – men vi skal bli bedre på det viktigste.

Politikontakt 
- Erfaren politibetjent 
- forpliktende avtale
- Person med god lokal kunnskap 
- Forebyggende fokus
- Nødvendige fullmakter

• Mer forpliktende og formalisert samarbeid i politiråd (plan for forebygging)
• Vaktsamarbeid 
• Bedre tilgjengelighet – i skranke (mer fleksible åpningstider) og på hjul
• Bedre kvalitet i alle ledd av politiarbeidet  (politiarbeid på stedet, etteforskingsløft)
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Veien videre 

•Politimesters tilrådning
•Forslaget ute til høring fra 15. oktober – 1. desember
•Politimesters endelige tilrådning til POD 15. desember
•Politidirektoratets beslutning om endelig struktur 15. januar
•Klagefrist kommunene 19. mars 2017
•Endelig beslutning om lokal struktur – vår 2017
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Sammen om trygge lokalsamfunn
•Politiet er avhengig av et godt samarbeid med 

kommunene for å lykkes med sitt 
samfunnsoppdrag

•Et enda tettere og mer strukturert samarbeid 
mellom politiet og kommunene skal skape mer 
trygghet

•Derfor er styrking av samarbeid med 
kommunene en sentral del av nærpolitireformen
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