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__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til høringssvar vedtas og oversendes politimester Jon Steven Hasseldal i 

Øst Politidistrikt. 

 

 

 

Sammendrag: 

Det er sendt ut en høringsrapport og invitasjon til høring av politimesterens foreløpige forslag 

til lokal struktur i Øst Politidistrikt.  

 

I dette saksframlegget presenteres Marker kommunes forslag til høringssvar i sin helhet. 

 

 

Bakgrunn: 

Politimester Jon Steven Hasseldal skal utarbeide en tilråding til effektivisering av 

tjenesteenheter og tjenestesteder i Øst Politidistrikt og ønsker innspill og tilbakemeldinger på 

forslaget til ny organisering som beskrevet i høringsrapporten, spesielt om følgende forhold: 

 Polititilbudet i det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt 

 Inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 

 Geografisk plassering av nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 

 Navn på de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt 

 Inndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE) 

 Geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE) 

 Navn på de nye geografiske driftsenhetene (GDE) 

 Andre forhold av betydning 

 

 

Vurdering: 

Marker kommune ønsker å komme med følgende innspill til høringen: 

 

Generelt: 

Marker kommune har i dag et lensmannskontor i samarbeid med Rømskog, fysisk plassert i 

Ørje. Dette er et tilbud som oppleves nært og trygt både for befolkningen og for tjenestene, og 

som hensiktsmessig med tanke på at vi er en grensekommune. Marker er også den kommunen 

i regionen som har størst antall besøkende i sommerhalvåret; turister, ferierende og besøkende 

til alle kommunens arrangementer. Vårt primære ønske har vært å få beholde 

lensmannskontoret også i framtiden.  

 

Det er politisk besluttet av stortinget å gjennomføre nærpolitireformen og de allerede har 

vedtatt en reduksjon av antall politidistrikt. Generelt er Marker kommune positive til 
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nærpolitireformen, og når vi nå vet at vårt lokale lensmannskontor ikke vil bestå stiller vi oss 

positive til at Marker legges til Askim politistasjonsdistrikt. Dette vil være en naturlig 

organisering for hele Indre Østfold.  

 

Utover våre generelle kommentarer ønsker Marker kommune å kommentere spesielt: 

 

1. Det skal etableres nærpolitipatruljer som primært skal ivareta forebyggende og 

oppsøkende oppgaver. Det er sagt at det forebyggende arbeidet skal styrkes, noe som 

for Askim politidistrikt vil innebære 5,1 stillinger (favne 51 000 innbyggere). Dersom 

Øst politidistrikt etter reformen blir pålagt ytterligere innsparinger er det viktig for 

Marker kommune at dette ikke går utover nærpolitiet og det forebyggende arbeidet. 

2. Dersom distriktet får store, ekstraordinære etterforskningssaker har Marker kommune 

en forventning til at det tilføres nok ressurser, slik at dette ikke går på bekostning av 

nærpoliti og det forebyggende arbeidet.  

3. Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, med 

kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske, påtale kriminelle handlinger og 

sikre innbyggerne trygghet. Ordensstyrken ved nye Askim politistasjonsdistrikt må 

derfor styrkes. Det bør være et krav at minimum to patruljebiler i Indre Østfold 

patruljerer kontinuerlig. Politiet må være synlig i alle kommuner. 

4. Marker kommune har flere grenseoverganger. Det må legges opp til en effektiv 

grenseovervåking, og vi mener det må være et krav at grenseovergangene bemannes 

med politi. Det å ligge tett ved grenseovergangene gjør en kommune mer sårbar, og et 

synlig politi vil bidra til å redusere denne sårbarheten. Grensekontroll er en viktig 

oppgave for politiet.  

5. Det skal jobbes kunnskapsstyrt og målrettet med lokalkunnskap. Marker kommune vil 

understreke nødvendigheten av god lokalkunnskap. Langstrakte kommuner langs 

svenskegrensen krever kjennskap, både geografisk og med tanke på det 

utfordringsbildet slike kommuner skal håndtere. Det å sentralisere politistasjons- og 

lensmannsdistriktene vil kunne medføre tap av viktig lokalkunnskap og 

generalistkompetanse. Vi tenker særlig på nærmiljøsaker som rus, psykisk helse, vold 

i nære relasjoner, småkriminalitet og det forebyggende arbeidet. Marker kommune 

stiller seg positiv ordningen med politikontakt i hver kommune, samt styrkingen av 

det forebyggende arbeidet.  

6. Marker kommune ønsker at tjenesten for å bestille pass beholdes slik den er i dag ved 

Indre Østfold Politistasjon. Årlig er det rundt 8000 som får utstedt pass ved 

politistasjonen i Askim. Dersom passtjenesten blir flyttet til Nedre Glomma-regionen 

eller Vansjø Politistasjon, er det vanskelig for befolkningen å nå denne tjenesten. Det 

offentlige transporttilbudet fra Indre Østfold til Nedre Glomma er svært redusert, og 

gjør det vanskelig å komme seg dit uten å ha egen bil. 
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Konklusjon: 
Marker kommune vil uttrykke uro overfor flere av de sterkt samfunnssentraliserende tiltak 

som Regjeringen og Stortinget legger opp til. Politireformen må sees i dette lys.  

 

Vi vil sterkt understreke behovet for et tilstedeværende politi. Det må tas hensyn til at Norge 

er et sammensatt land, med langstrakt kyst, indre grensekommuner og mange steder hvor det 

bor få mennesker. Lokalkunnskapen er helt sentral i denne sammenheng. 

 

Det er viktig for Marker at politiberedskapen i regionen opprettholdes, og at funksjonene til 

stasjonen i Askim sikres.  

 

Vi ber også om at det tas hensyn til nærhet og ikke for lange avstander i arbeidet med 

organiseringen av politiet ellers, og vil spesielt påpeke grenseproblematikken. 

 

 

Vedlegg: 

1. Høringsrapport – politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder 

2. Følgebrev 

3. Sluttrapport fra arbeidsgruppe lokal struktur med vedlegg 

4. Marker kommunes høringssvar 
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i Sammendrag


Stortinget har besluttet at nærpolitireformen skal gjennomføres og har allerede vedtatt
en reduksjon av antall politidistrikt. øst politidistrikt er etablert og jeg skal n presentere
mitt forslag til lokal tjenesteenhets- og tjenestestedsstruktur. Stortinget har lagt føringer
for de kvalitetskrav som stilles til tjenesten og prosessen frem til endelig beslutning av
politidistriktenes lokale struktur.


Det er viktig understreke at nærpolitireformen er bde en struktur- og kvalitetsreform.
Mange av gevinstene i reformen er kvalitative.


Dette dokumentet inneholder mitt foreløpige forslag til endringer i øst politidistrikts
tjenesteenhets- og tjenestestedsstruktur.


Mitt forslag til høring bygger p:
• Kunnskap og erfaringer fra dagens struktur
• Politiske målsettinger og føringer til nærpolitireformen
• De oppgavene og det ansvaret som er lagt til tjenesteenheter og tjenestesteder
• Innspill fra kommuner, ansatte og ledere i øst politidistrikt s langt i prosessen
• Rapport fra arbeidsgtuppe for lokal struktur


Utgangspunktet for mitt forslag bygger i hovedsak p de beskrivelser, vurderinger og
drøftinger som arbeidsgruppen for lokal struktur har utredet og m leses i sammenheng
for f det fulle bildet. Arbeidsgruppens rapport er lagt ved.


I forhold til arbeidsgruppens anbefaling, avviker mitt forslag p seg p fire områder:


1. Politidekningen nord og øst p Romerike fremsto noe begrenset i forhold til
befolkningsgrunnlaget og avstandene. Derfor foreslås det to lensmannsdistrikt i
dette området.


2. Alle politilokasjonene skal heves fra tjenestesteder opp til egne politistasjons- og
lensmannsdistrikter.


3. Alle politilokasjonene skal ha stedlig leder, politistasjonssjef eller lensmann.
4. Antall geografiske driftsenheter (GDE) reduseres fra tre til to.


I det videre vil politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt i hovedsak brukes til benevne
begrepet tjenesteen het.


Etter en grundig prosess og vurdering som beskrevet over, er mitt forslag følgende:
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øst politidïstrïkt inndeles i to geografiske driftsenheter (GDE), betegnet GDE
Nord og GDE Sør


GDE Nord
Hovedsetet for denne driftsenheten plasseres i Skedsmo og består av følgende
politistasjons- og lensmannsdistrikt:


Skedsmo politistasjonsdistrikt (lE’), bestående av kommunene Skedsmo, Nittedal,
Lørenskog og Rælingen 130 4Q72 innbyggere.


Ullensaker politistasjonsdistrikt (TE), bestående av kommunene Ullensaker,
Nannestad og Gjerdrum — 53 425 innbyggere.


Gardermoen politistasjon (TE), (Oslo lufthavn) Hvilket tjenestetilbud som skal tilbys
ved enheten Gardermoen politistasjon er fortsatt under utredning. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe for dette, men lokasjonen vil uansett bestå.


Eidsvoll lensmannsdistrikt (TE), bestående av kommunene Eidsvoll, Hurdal og Nes —


48 071 innbyggere.


Aurskog-Holand Iensmannsdistrikt (TE), bestående av kommunene Fet, Sørum,
Aurskog-Høland og Rømskog — 45 801 innbyggere.


GDE Sør
Hovedsetet for denne driftsenheten plasseres i Sarpsborg og består av følgende
politistasjonsdistrikt:


Sarpsborg politistasjonsdistrikt (lE), bestående av kommunene Sarpsborg og
Rakkestad — 63 149 innbyggere.


Fredrikstad politistasjonsdistrikt (TE), bestående av kommunene Råde, Fredrikstad
og Hvaler — 91 357 innbyggere.


Ski politistasjonsdistrikt (TE), bestående av kommunene Ski, Enebakk, Oppegrd,
Nesodden, Frogn, Vestby og Ås — 138 698 innbyggere.


Askim polïtistasjonsdistrikt (TE), bestående av kommunene Marker, Skiptvet,
Spydeberg, Askim, Hobøl, Eidsberg og Trøgstad — 50 969 innbyggere.


Moss politistasjonsdistrikt (TE), bestående av kommunene Moss, Rygge og Vler —


53 268 innbyggere.


Halden politistasjonsdistrikt (lE), bestående av kommunene Halden og Aremark —


32 139 innbyggere


TE: Tjenesteenhet. I rapporten menes det politistasjons- eller lensmannsdistrfkt
2 Befolkningstallene er hentet fra SSB per 2. kvartal 2016
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Dette gir 11 geografiske lokasjoner hvor det vil utføres direkte publikumsrettede
polititjenester.


Benevnelsen av de ulike politistasjons- og lensmannsdistrikt er gjort med utgangspunkt i
kommunenavnet hvor enheten er lokalisert, men jeg ber om innspill p navn.


Jeg mener forslaget oppfyller kriteriene som er lagt ti! grunn i nærpolitireformen og at
samtlige fem vurderingskriterier under punkt 2.2 i denne rapporten, vil bli forbedret med
dette forslaget.


Det er viktig understreke at dette er mitt foreløpige forslag som n skal ut p høring.
Alle innspill vil bli nøye vurdert i prosessen som kommer etter høringen, forut for min
endelige tilrdning som skal sendes til Politidirektoratet for beslutning.


2 Innledning


2.1 Bakgrunn og formål
De politiske ml for nærpolitireformen er, jf. St.prp.nr. 61 (2014-2015)


• Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig.
• Som har kapasitet til forebygge, etterforske og ptale kriminelle handlinger, og


sikre innbyggernes trygghet.
• Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor.
• Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til møte dagens og


morgendagens kriminalitetsutfordringer.


Ml for den lokale struktur er, jf. Stortingets behandling:


• Politidistriktenes lokale struktur skal legge til tette for et nærpoliti som er
operativt og synlig, med kapasitet til forebygge, etterforske og ptale kriminelle
handlinger.


• Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til frigjøre tid og
ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene.


• Hensikten med etablere geografiske driftsenheter vil i tillegg til mer enhetlig
organisering, være bidra til skape en god polititjeneste lokalt selv p steder
med større variasjoner i kapasiteten ved de enkelte tjenestestedene. Dette bidrar
til bedre kapasitetsutnyttelse og økt fleksibilitet lokalt til løse politiets oppgaver.


• Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever
et tilgjengelig og nært politi.


Styringsgruppen for Prosjekt Nytt Politidistrikt øst (PNP øst) vedtok følgende mandat for
arbeidet med den lokale strukturen i øst politidistrikt:


Lokal tjenestestedsstruktur skal legge til tette for et nærpoliti som et operativt og
synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og på tale kriminelle handlinger.
En viktig forutsetning for å lykkes med nærpolitireformen vil være å utnytte
politiets ressurser bedre enn i dag.
Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og
ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og ti/stede i nærmiljøene.
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Politiets lokale struktur (politistasjons- og lensmannsdistrikt) skal være i samsvar
med krav som skal sikre høy kvalitet i polititjenesten, og fastsettes etter
involvering av berørte kommuner.
Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplevet
et tilgjengelig og nært politi. Ved utarbeidelse av forslag til endringer i den lokale
strukturen skal det tas utgangspunkt i hva innbyggerne skal f av tjenester etter
endringene og hvordan.


2.2 Vurderingskriterier for effektivisering av lokal struktur


Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale struktur skal gjøres ut fra følgende
vurderingskriterier, basert p målene for nærpolitireformen i tillegg til kravene og
føringene som er gitt for tjenesteenheter og tjenestesteder og de geografiske
driftsenhetene:


• Tilgjengelighet og service overfor publikum
• Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
• Effektiv ressursbruk i politidistriktet
• Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet
• Fleksibilitet i politidistriktet


2.3 Politistasjons- og lensmannsdistriktenes oppgaver og krav


Det følger av Politiloven § 16 annet ledd at politidistriktene skal inndeles i politistasjons
og lensmannsdistrikter. Myndigheten til inndeling i politistasjons-, lensmanns- og
namsfogddistrikter er delegert til Politidirektoratet ved Justis- og
beredskapsdepartementets brev av 18. februar 2016.


Politistasjons- og lensmannsdistriktene skal ivareta følgende oppgaver:
• Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten.
• Ha publikumsekspedisjon.
• Kriminalitetsforebyggende arbeid.
• Etterforske det store flertall av straffesaker.
• Ha kontakt med samarbeidspartnere.
• Utføre sivil rettspleie3- og forvaltningsoppgaver4.


Politistasjons- og lensmannsdistriktene skal ha tilstrekkelig bemanning til løse sine
oppgaver og skal yte polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de
geografiske driftsenhetene (GDE).


Departementet ser at det vil være hensiktsmessig kunne samle oppgavene med den sivile rettspleie i større
enheter, og vil derfor sende forslag til lovendringer som åpner for dette.


Det skal etableres egen felles enhet for utlending og forvaltning, som skal lokaliseres med en god
tilgjengelighet for publikum. Hjelp og støtte til forvaltningsoppgaver vil uansett tilbys p alle politilokasjoner.
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Politistasjons- og lensmannsdistriktene skal ivareta følgende kvalltetskrav:
• Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning


om politiets tjenestetilbud.
• Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet.
• Ha fleksible pningstider som gjør det mulig f utført tjenester hos politiet


utenfor kontortid minst én dag i uken.
• Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45


minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.


2.4 Tilnærming og forankring


Den lokale strukturen skal utformes slik at den fremmer politiets oppgaveløsning og den
skal ta hensyn til et fremtidig risikobilde. Hovedfokus ved gjennomføringen av
strukturdelen av nærpolitireformen er utvikle en struktur som setter øst politidistrikt i
bedre stand til løse samfunnsoppdraget. Gjennom endring av den lokale strukturen skal
vi f bedre utnyttelse av politidistriktets ressurser og gjennom bedre samarbeid med
kommunene skal vi oppfylle kravene og n målene satt av den politiske ledelsen
gjennom nærpolitireformen.
Helt siden øst politidistrikt ble etablert 1.1.2016, har jeg gjennomført en omfattende
prosess for involvere kommuner, ansatte, organisasjoner og vernetjenesten i arbeidet
med f et godt beslutningsgrunnlag knyttet til endring av den lokale strukturen,
herunder med representasjon fra de syv kommuneregionene i prosjektets
styringsgruppe.


3 Begrunnelse for ny organisering


3.1 Effektivisering


Lokalisering og inndeling i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt er gjort med bakgrunn
i blant andre demografien, kriminalitetsbildet og nærheten til publikum, men innenfor en
ramme som ivaretar robusthet, effektivitet og fleksibilitet.


Mitt forslag til ny inndeling i politistasjons- og lensmannsdistrikt i øst forsøker
balansere oppgaver, kvalitet og lokal tilstedeværelse gjennom en mer effektiv
ressursutnyttelse. En bedre ressursutnyttelse p tvers, vil gi en merkbar gevinst.


Forslaget vil frigjøre 19 lederstillinger og anslagsvis fem til seks sivilt tilsatte ved at øst
fr færre publikumsmottak. Disse ressursene omdisponeres til førstelinjetjeneste,
fortrinnsvis forebyggende arbeid.


De potensielle innsparingene knyttet til eiendom, bygg og anlegg ligger p inntil 9,7
millioner. Det vil variere noe i tid nr gevinstene kan hentes ut, men for de fleste stedene
vil det være mulig i løpet av relativt kort tid. Flytting av ansatte kan i noen tilfeller
medføre økte husleiekostnader andre steder. Politidistriktet m også pregne noe økte
personalkostnader i en periode i forbindelse med endring av oppmøtested for vare
ansatte. Det er imidlertid usikkert hvor store kostnadene vil bli.


Det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt vil dimensjoneres og ressursettes ut fra
ansvar og oppgaver som tilligger enheten. Det kan bli noen endringer i forhold til dagens
situasjon, men primært vil dette dreie seg om at noen etterforskningsmessige og
administrative oppgaver i større grad blir sentralisert.
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3=2 Tilgjengelighet, synhighet og vakt og beredskap


Samtlige politistasjoner og lensmannskontorer i den foreslåtte strukturen skal ha spent
alle hverdager og minst én dag med utvidet pningstid. Publikum vil f mulighet til
levere anmeldelser i alle politistasjons- og lensmannsdistrikt i øst politidistrikt. De vil
også f støtte og bistand knyttet til søknader, sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver,
samt f veiledning om politiets tjenestetilbud.


Nærpolitireformen skal utvikle et nærpoliti som er lokalt tilstedeværende med
lokalkunnskap og bred kontaktflate. økt patruljering og beredskap i hverdagen er først
og fremst avhengig av antall patruljer og i mindre grad av antall politistasjons- og
lensmanns distrikt og deres lokasjoner.


Det er spesielt viktig for meg opprettholde en god vakt- og beredskap over hele
distriktet, samt styrke innsatsen p det forebyggende arbeidet i alle kommuner.


Det er viktig for publikum at politiet kommer nr de trenger oss ved nødssituasjoner. øst
politidistrikt vil derfor tilrettelegge for nødvendig vaktsamarbeid innenfor den enkelte
geografiske driftsenhet (GDE Nord og GDE Sør) som sikrer at vi kan levere tilstrekkelig
beredskap med god kvalitet og at responstidskravene blir overholdt. Jeg vil understreke
at Øst politidistrikt allerede i dag har en god vakt- og beredskap og tilfredsstiller de
responstidskravene som er satt.


Ved sl sammen tjenestesteder ser man en mulig fare for at verdifull lokalkunnskap
reduseres grunnet større geografiske omrder. Det er viktig være bevisst p at
lokalkunnskap gjelder både bygd og by, s vel som uteliv, trender og miljøer. For
lykkes i dette arbeidet er det helt avgjørende kunne jobbe kunnskapsstyrt og mlrettet.
Lokasjon har betydning for opprettholde lokalkunnskap, men er ikke avgjørende.
Systematisk etterretning og analyse, samt styring av ressurser er vel s viktig. Mitt ml
er at politidekning og -tilbud blir mer enhetlig i hele distriktet. For oppnå det skal vi
jobbe systematisk i tilnærmingen gjennom fokusere p lokalkunnskap i opplæringen av
nytilsatte og bruke politikontaktene og politirdene aktivt. Den forebyggende strategien
for Øst politidistrikt skal utvikles i samarbeid mellom Felles enhet for forebygging og de
geografiske driftsenhetene.


Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres nr det blir færre
tjenestesteder. Et forpliktende samarbeid gjennom politird, SLT-samarbeid og
politikontakt skal være med p utvikle tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred
kontaktflate med kommunen, aktuelle samarbeidspartnere og publikum. Politikontakt er
en nyetablert funksjon og hver kommune skal ha sin faste kontakt. Denne skal være
fysisk tilgjengelig i den enkelte kommune minst én dag i uken. Vedkommende skal ha
myndighet til ta beslutninger innenfor sitt ansvarsomrde p vegne av politiet.


Det er en mlsetning om at samtlige politistasjons- og lensmannsdistrikt skal etablere
det vi betegner som “nærpolitipatruljer” som primært skal ivareta forebyggende og
oppsøkende oppgaver i sine underliggende kommuner. Disse patruljene skal være
dedikerte til dette og ikke en del av den regulære vakt- og beredskapen, med unntak i
spesielle situasjoner og ved akutte hendelser, hvor også disse m benyttes.


Forslaget medfører noe størrelsesmessig variasjon mellom de ulike politistasjons- og
lensmannsdistriktene. Med unntak av politistasjonsdistriktet i Ski, blir alle de nye
tjenesteenhetene styrket gjennom at flere enheter slås sammen. Enhetene er
dimensjonert og lokalisert slik at tjenestetilbudet til publikum vil kunne bli minst like godt
som i dagens organisering.
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Lokaliseringen er foreslått ut i fra innbyggertall og andre demografiske forhold, antall
straffesaker, responstid, politioperative oppdrag, reisevei for publikum, strategiske planer
for Østfold og Akershus fylker i tillegg til dagens lokasjoner. Det er krav om
tilgjengelighet for publikum og maksimalt 45 minutters reisevei for 90 % av
befolkningen. Lokaliseringen som er foreslått tilfredsstiller i praksis kravet for hele
befolkningen i Øst politidistrikt og for de aller fleste, betydelig under 45 minutter.


Kommuneregionene har gitt tilbakemeldinger i styringsgruppen om at for sterk
sentralisering også medfører fare for at politiansatte ikke lenger vil bosette seg i områder
som ikke har politistasjon eller lensmannskontor. Det er viktig bemerke at en stor del
av de som i dag jobber ved flere lensmannskontorer ikke bor i kommunen hvor kontoret
ligger, og at virkningen av dette ikke m overvurderes. Forslaget innebærer etter min
vurdering at vi noe p vei minimerer denne risikoen ved at det blir etablert politistasjons
og lensmannsdistrikt med tilstrekkelig størrelse og oppgaver, som sikrer mulighet for en
bred rekruttering fra næromrdet.


3.3 Forebygging


Forebygging er definert som en av politiets viktigste oppgaver og er tiltenkt skulle være
førende for politiet i alle våre gjøremål. Et økt fokus p det forebyggende politiarbeidet er
derfor en viktig forutsetning for nærpolitireformen.


Forslaget innebærer styrking og profesjonalisering av det forebyggende arbeid gjennom
større fagmiljø. I dag er det for store ulikheter i distriktet. Noen steder holder det
forebyggende arbeidet høy kvalitet og har en god systematikk, mens andre steder er det
mer tilfeldig. N skaper vi større fagmiljøer som muliggjør profesjonalisering og økt
kompetanse. Disse ressursene kan settes inn der hvor vi til enhver tid ser at behovet er
størst, både proaktivt og reaktivt.


Det forebyggende arbeidet er fremhevet i en rekke dokumenter knyttet til reformen og
fr også en organisatorisk forankring i politimesterens ledergruppe. Kommunene har
presentert forebygging, lokalkunnskap og lokal forankring som sine hovedfokus i
dialogen vi har hatt underveis i prosessen.


Gjennom den foreslåtte strukturen ønsker Øst politidistrikt foreta et taktskifte innen
forebygging. Politianalysen foretok mars 2013 en kartlegging av antall dedikerte
forebyggere i de tre daværende distriktene og kom da frem til at dette utgjorde 20
rsverk. I ettertid har dette økt noe, og arbeidsgruppen anslr at Øst politidistrikt har
rundt 30 rsverk i dag. Vi ønsker forplikte oss p minst én dedikert forebygger per 10
000 innbyggere. Det vil konkret medføre at tallet økes til 70, mer enn en dobling. Dette
vil være en betydelig styrking i forhold til i dag og en klar forpliktelse i forhold til
kommunene. Gjennom større forebyggende miljøer p de enkelte enhetene vil vi f en
profesjonalisering og kompetanseheving som gjør at politiet i støtte grad blir mer
stru ktu rett og treffsikker i det forebyggende arbeidet. Det er viktig huske p at alle i
politiet skal drive forebyggende arbeid, men det vi omtaler som forebyggere i denne
sammenheng, er de som har det som sin primæroppgave.


Dette oppnår vi gjennom bruke blant annet de frigitte lederstillingene som følge av
strukturforslaget. Forslaget vil også styrke vakt- og beredskap ved at vi etablerer såkalte
Tnærpolitipatruljer” som har som sin primæroppgave drive forebygging, men som har
operativ status og kjører uniformert patruljebil, slik at de kan brukes til andre oppdrag
om nødvendig. Det er likevel viktig understreke at de primært skal skjermes fra ta
oppdrag innen vakt og beredskap.
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3.4 Etterforskning og etterretning


Etterforskning er et viktig element i nærpolitireformen. Det store antallet saker skal også
i fremtiden etterforskes i politistasjons- og lensmannsdistriktene, men økt kompleksitet
og hevet kvalitetskrav vil kreve spesialkompetanse som brukes p tvers i distriktet for
støtte det lokale arbeidet. Gjennom større fagmiljøer vil politiet kunne heve kompetansen
og kvaliteten p arbeidet vårt.


Ved at politiet beholder størstedelen av etterforskningen p samtlige tjenesteenheter,
beholder vi noe av den lokale forankringen og kunnskapen om de miljøene og personene
som er under etterforskning, samtidig som vi enklere kan prioritere saker i tråd med
distriktets helhetlige prioritering. Det vil skape et ikere polititilbud i hele distriktet.


Arbeidsmetodikken “Politiarbeid p stedet11 er en av de viktigste kvalitative satsningene i
nærpolitireformen. Det betyr at politiet i større grad skal ferdigstille arbeidet p stedet og
unngå at publikum m møte p politistasjonen eller lensmannskontoret noen dager
senere for nytt avhør. I de tilfeller hvor en sak ikke kan ferdigstilles p stedet, vil
metodikken også medføre en økt kvalitet i initialfasen i større og mer komplekse saker.


Etterretning er i liten grad prioritert i dagens organisering og vi ser at arbeidet er alt for
fragmentert. Ved etablere etterretningsseksjoner under hver av de to geografiske
driftsenhetene (GDE), med ansvar for etterretningsproduksjon innen enhetenes
ansvarsomrder, vil det bli enklere styre dette arbeidet mot mer mlrettet
informasjonsinnhenting og bearbeiding. Etterretningsarbeidet vil støtte opp under
etterforskning, men særlig mot det forebyggende arbeidet. Forslaget om ny organisering
vil bidra til et kvalitativt løft for dette viktige arbeidet.


3.5 Ledelse og styring


Ved redusere antall enheter og ledere øker vi handlingsrommet til lederen og muliggjør
en betydelig bedre ressursutnyttelse gjennom mer fleksibel bruk. Det har vært et uttalt
ønske om redusere antall ledere, for kunne frigjøre ressurser til mer
publikumsrettede tjenester. Dette m balanseres i forhold til utfordringer knyttet til
fjernledelse. Jeg har foreslått at alle tjenesteenheter skal ha egen stedlig leder. Dette
medfører at vi frigjør noen færre ledere, men vi beholder fordelen ved ha en stedlig
leder. Først og fremst slipper vi fjernledelse og det blir en tettere oppfø!gning av
medarbeiderne. Dette er positivt i forhold til lederens mulighet til påvirke kultur,
holdning og arbeidsrutiner. Kommunene har gitt klart uttrykk for at de ser stor nytte av
en lokal leder som de kan forholde seg til direkte. Det enkelte politistasjons- og
lensmannsdistrikt skal ledes av en politistasjonssjef eller en ‘ensmann.
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4 Geografiske driftsenheter


4.1 Krav til geografiske driftsenheter (G DE)


De geografiske driftsenhetene skal:


• Gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske område.
• Ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å kunne yte fullverdig


polititjeneste.
• Kunne bære tildelte oppgaver med tilfredsstillende effektivitet og kvalitet innenfor


gitte rammer.
• Ha evne til å lede og koordinere forebygging og etterforskning i driftsenhetens


geografiske område.
• Ha hensiktsmessig vakt- og beredskapsordning med evne til å levere kontinuerlig


operativ beredskap og fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet.
• Kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse etter behov.
• Ha evne til fleksibel bruk av ressurser.
• Kunne håndtere større oppgaver/prosjekter som går over tid.
• Ha tilstrekkelig slagvolum med tanke på å utvikle og vedlikeholde kompetanse.


Administrative tjenester, som ikke er samlet på politidistriktsnivå, skal i størst mulig grad
samles i den geografiske driftsenheten (minst mulig behov for lokale administrative
funksjoner i det enkelte politistasjons- eller lensmannsdistrikt). Spesialistoppgaver som
skal ivaretas i den geografiske driftsenheten, kan vurderes å samles ett eller flere steder
i den geografiske driftsenheten.


4.2 Forslag til ny geografisk driftsenhetsstruktur


Mitt forslag til ny geografisk driftsenhetsstruktur tar utgangspunkt i de oppgaver som er
beskrevet og de krav som stilles til de geografiske driftsenhetene.


Med politidistriktets sentrale funksjoner og ledelse plassert på hovedsetet i Ski, ønsker
jeg å ta hele distriktet i bruk og plassere hovedansvar for geografiske driftsenheter i nord
og sør. Denne todelingen av distriktet bryter opp gammel struktur. Videre skal en
geografisk driftsenhet gi fullverdige polititjenester, jf. 4.1, slik at det er nødvendig med
en viss størrelse for mest mulig effektiv, robust og fleksibel tjenesteyting.


Mitt forslag om å redusere antall geografiske driftsenheter fra tre til to i forhold til
arbeidsgruppens anbefaling, medfører en effektivisering knyttet til ledere og
administrasjon. Dette gir også en økt fleksibilitet og mindre koordineringsbehov.
Argumentasjon om fjernledelse vurderer jeg som mindre problematisk i denne
sammenhengen. En geografisk driftsenhet er mer et strategisk og administrativt nivå, i
motsetning til mer direkte fag- og personalledelse i et politistasjons- eller
lensmannsdistrikt.


Grensen mellom de to geografiske driftsenhetene er basert på en tilnærming om nord og
sør for Oslo. Hovedferdselsveiene mellom nord og sør i distriktet går gjennom Oslo
politidistrikt, slik at det fremstår som fornuftig å sette grensen deretter. Vurdering rundt
dette er også noe høringsinstansene bes uttale seg om, både med hensyn til antall og
inndeling.
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Parallelt med organisering av politistasjons- og lensmannsdistrikt, foregår et
organiseringsarbeid knyttet de funksjonelle driftsenhetene, eksempelvis ptale, felles
etterretning og etterforskning, og felles utlending og forvaltning. Dette er interne og
distriktovergripende fagmiljøer. De funksjonelle driftsenhetene skal støtte opp under den
publikumsrettede polititjenesten som i all hovedsak skal utføres ved de geografiske
driftsenhetene. Et stort og grundig utredningsarbeid er utført og i hovedsak er forslagene
til organisering fra disse arbeidsgruppene, basert p en todeling av distriktet. Således
støttes tilnærmingen om to geografiske driftsenheter av andre og dels uavhengige
utredninger.


Innspill om navnsetting av de geografiske driftsenhetene (GDE) er også ønskelig. Mitt
forslag i denne rapporten er nøytralt satt til GDE Nord og GDE Sør.


øst politidistrikt skal utvikle et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som
har kapasitet og kompetanse til forebygge, etterforske og ptale kriminelle handlinger
og sikre innbyggernes trygghet. Etter min vurdering vil en inndeling av øst politidistrikt i
to geografiske driftsenheter (GDE) være en riktig tilnærming for tilfredsstille dette.


5 Oppsummering


Jeg er overbevist om at vi kan levere en bedre polititjeneste i øst politidistrikt enn hva vi
gjør i dag. Endring av struktur er ett av flere tiltak for endringene som er nødvendige for
en effektivisering av ressursbruken og ikke minst en høyning av kvaliteten p
tjenestetilbudet til innbyggerne i øst politidistrikt.


Mitt forslag medfører en mer rasjonell lokalisering av politistasjons- og lensmannsdistrikt
med færre ledere, mer robuste enheter, men beholder i stor grad lokal tilhørighet. Vakt-
og beredskap vil bli ivaretatt gjennom økt kapasitet og fleksibilitet. Det forebyggende
arbeidet profesjonaliseres og styrkes betydelig. Arbeidet vil ha stort fokus gjennom
dedikerte forebyggende avsnitt p alle enheter, herunder med politikontakter og
næ rpol iti patruljer.


Jeg foreslår at øst politidistrikt foreslås inndelt i to geografiske driftsenheter (GDE), med
totalt 11 geografiske lokasjoner hvor det vil utføres direkte publikumsrettede
polititjenester ut i fra.


Jeg mener at forslaget oppfyller kriteriene lagt til grunn i nærpolitireformen.
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Aurskog-Høland


Grense Nord/Sør


Sarpsborg


*Merk: Politidistriktets hovedsete og
politistasjons- og lensmannsdistrikt.


geografiske driftsenheters hovedsete er også


5.1 Kart over GDE, Iensmanns- og politistasjonsdistrikt i Øst
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o GDE hovedsete
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lensmannsdistrikt
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6 Horingssvar


Jeg skal utarbeide en tilrdning til effektivisering av politidistriktets politistasjons- og
lensmannsdistrikt. Denne tilrdningen skal sendes Politidirektoratet innen 15.12.2016.
Tilrdningen vil bygge p resultatet av tilbakemeldingene som er kommet gjennom
møtene i styringsgruppen, møtene i politidistrïktets interimledergruppe,
informasjonsmøtene med kommunestyrer, regionrd og formannskap, rapport fra
arbeidsgruppen for lokal struktur, høringskonferansen 4. november og sist men ikke
minst høringssvarene fra kommunene og arbeidstakerorganisasjonene.


Jeg ønsker innspill og tilbakemeldinger p forslaget til ny organisering av politistasjons
og lensmannsdistrikt som beskrevet i dokumentet, spesielt om følgende forhold:


• Polititilbudet i det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt
• Inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt
• Geografisk plassering av nye politistasjons- og lensmannsdistrikt
• Navn p de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt
• Inndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE)
• Geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE)
• Navn p de nye geografiske driftsenhetene (GDE)


Ut over dette, står dere selvsagt fritt til anføre andre forhold dere mener er av
betydning.


øst politidistrikt, 14. oktober


Politimester
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1 Sammendrag  
I denne rapporten redegjøres det for arbeidsprosessen som har ført frem til 


arbeidsgruppes anbefaling for fremtidens lokale struktur i Øst politidistrikt. Leseren vil 


gjennom beskrivelser, analyser og drøftelser av ulike alternativer til ny struktur få innsyn 


i hvordan gruppens anbefaling har kommet til. Samtidig vil leseren gjennom en forståelse 


av denne prosessen selv kunne vurdere innholdet som gruppens anbefaling er tuftet på. 


 


Arbeidsgruppen mener det gjennom blant annet strukturelle endringer er mulig å levere 


en bedre polititjeneste i Øst politidistrikt enn hva det gjøres i dag. Gruppen anbefaler en 


fremtidig struktur bestående av 3 geografiske driftsenheter stedsplassert i Lillestrøm, Ski 


og Sarpsborg. Videre anbefales det å samle den øvrige geografiske polititjenesten på 5 


tjenestesteder under driftsenhetene, da henholdsvis i Halden, Fredrikstad, Moss, Askim 


og på Jessheim. I tillegg til de geografiske driftsenhetene og tjenestestedene (som er 


grunnstrukturen i gruppens anbefaling) vil det sannsynligvis også kunne komme 


politilokasjoner og sivil/forvaltningsenheter andre steder i distriktet. Gardermoen og eget 


forvaltningssenter i Råde er eksempler på lokasjoner som i en slik sammenheng må 


utredes nærmere. 


 


I tillegg til effektivisering gjennom reduksjon av enheter anbefaler arbeidsgruppen en 


reduksjon i antall ledere og ledernivå. Dette vil bidra til å frigjøre ressurser, men også til 


å øke handlingsrom, sikre helhetlig styring samt redusere koordineringsbehov. 


 


Anbefalingen av ny struktur beror på omfattende analyser av dagens Øst politidistrikt 


samt av ulike alternativer for fremtidige strukturer. 3 alternativer til ny struktur er 


analysert og drøftet opp mot hverandre og i forhold til nåsituasjonen. Gjennom dette 


arbeidet har gruppen kommet frem til sin anbefaling. Den struktur som til slutt er 


anbefalt er valgt med bakgrunn i de krav, retningslinjer og målsettinger 


nærpolitireformen stiller, og er således den struktur som arbeidsgruppen mener i størst 


mulig grad innfrir reformens visjoner. 


 


På vegne av arbeidsgruppen 


 


Arbeidsgruppens leder, Politistasjonssjef Geir Solem 


 


Ski, 01.10.16 
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2 Innledning 


2.1 Bakgrunn og formål 
 
Norsk politi har det siste året gjennomgått store strukturelle endringer. Etterfulgt av den 


politiske beslutningen om endring har 27 politidistrikt blitt til 12 og nye politimestere har 


tiltrådt. Politimesterne har igjen etablert prosjektgrupper og interimsstyrer med ansvar 


for videre endringsarbeid.  


 


Mye har skjedd siden begynnelsen av 2016. Samtidig er det nå det virkelige arbeidet 


med endring av politidistriktene starter. Det er nå de politiske beslutninger skal realiseres 


i praksis, og det er nå visjoner om et fremtidig norsk nærpoliti skal omgjøres fra teori til 


realitet. Denne arbeidsgruppens virke er en del av dette arbeidet. 


 
Målet med endringsarbeidet er klart. Norsk politi skal reetableres etter en 


nærpolititankegang. Det skal skapes et lokalt orientert politi som er operativt, synlig og 


tilgjengelig for publikum der hvor de bor. Videre skal fremtidens norske politi øke sin 


kompetanse og kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. 


Dette innenfor et samfunnsbilde bestående av nye kriminalitetsutfordringer og 


globaliseringstrendenes påvirkning av de lokale forhold (Prop. 61 LS, 2014-2015; 


Politidirektoratet, 2016a, s. 2).  


 


For å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer skal det etableres robuste 


fagmiljøer med evne og kapasitet til å imøtekomme de krav samfunnet stiller. Slike 


fagmiljøer, sammenholdt med en økt orientering mot nærmiljøene, er ressurskrevende. 


Det uttalte målet er derfor at en frigjøring av ressurser skal gi effekter gjennom et mer 


tilgjengelig og tilstedeværende politi, mer målrettet innsats, bedre kompetanse og 


derigjennom bedre resultater (Øst politidistrikt, 2016a, s. 3; Øst politidistrikt, 2016b, s. 


4). En viktig forutsetning for å lykkes med nærpolitireformen er derfor at politiets 


ressurser utnyttes på en bedre måte enn hva de gjør i dag (Politidirektoratet, 2016a, s. 


2). 


 


Arbeidsgruppens målsetting følger av de overordnede forutsetningene som nå er 


presentert. Målet om et nærpoliti med bedre kompetanse, tilgjengelighet, tilstedeværelse 


og responsevne (for å nevne noe) er tiltenkt realisert gjennom en effektivisering av 


dagens struktur. Det er derfor arbeidsgruppens målsetting å foreslå tiltak som vil kunne 


gi de ønskede effektgevinstene.  
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2.2 Avgrensninger og avhengigheter 


2.2.1 Lovverk, politiske føringer, faglig styring og mandat 
 
Arbeidsgruppens virke styres av ulike rammer og retningslinjer. Første pilar i 


fundamentet for gruppens arbeid finner vi i lovverket. I Politilovens kapittel 1 er det 


definert hva som er politiets ansvar, mål og oppgaver (Politiloven, 1995, s. 1).  


 


Dernest følger de politiske beslutninger. Proposisjon 61 LS 2014-2015 om 


nærpolitireformen er et sentralt dokument i så henseende. I dette dokumentet vises det 


også til andre sentrale dokumenter, slik som NOU 1981:35 Politiets rolle i samfunnet. 


Her finner vi de 10 grunnprinsipper for politiarbeid som fortsatt skal være styrende. Det 


er også en rekke andre politiske dokumenter som influerer på arbeidsgruppens virke. 


Listen over disse legges ved rapporten.  


 


Videre følger Politidirektoratets føringer. Disse kan anses som konkretiseringer av de 


politiske beslutningene og går mer direkte inn på krav til organiseringen av det nye 


nærpolitiet. Listen over disse dokumentene legges ved rapporten. 


 


Øst politidistrikt har også utarbeidet dokumenter som er å anse som styrende for 


arbeidsgruppen. Dette i form av styringsdokument, mandat og fremdriftsplan. Også disse 


dokumentene legges ved rapporten1. 


2.2.2 Arbeidsgruppens oppgaver 
 
I forlengelsen av mandat og de rammer og retningslinjer som er gitt er følgende å anse 


som arbeidsgruppens oppgaver: 


1. Arbeidsgruppen skal kartlegge dagens organisasjon i Øst politidistrikt med et 


fokus på struktur, oppgaver og ressurser. 


2. Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny inndeling i lensmanns- og 


politistasjonsdistrikter, da med et fokus på effektivisering gjennom organisering 


og dimensjonering. Herunder ligger det at forslaget skal inneholde sammenslåing 


og/eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner, samt eventuelle 


politiposter. 


3. Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til inndeling i geografiske driftsenheter 


(GDE), samt forslag til lokalisering av leder GDE. 
                                           
 
 
1 Se vedleggsrapport (deloverskrift 2.1) for en oversikt over viktige rammer og føringer for arbeidsgruppen. 
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4. Arbeidsgruppen skal utarbeide utkast til berørte kommuner som orienterer om 


hvilket tjenestetilbud de vil få etter at ny organisering er etablert.  


5. Arbeidsgruppen skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse til bruk i 


vurderingen av effektiviseringstiltakene (Øst politidistrikt, 2016c, s. 4, 5). 
 


Videre stilles følgende krav til rapportens drøftelser og konklusjon: 


1. Arbeidsgruppens anbefaling av ny struktur skal begrunnes ut fra de overordnede 


mål, krav og vurderingskriterier. 


2. Arbeidsgruppens anbefaling skal inneholde en drøftelse av økonomiske og 


administrative konsekvenser, herunder hvordan anbefalingen bidrar til 


gevinstrealisering. Konsekvenser for eiendom, bygg og anlegg (EBA) skal også 


drøftes. 


3. Det skal fremgå hvilke øvrige alternativer som har vært diskutert, samt hvorfor 


disse ikke er valgt. (Politidirektoratet, 2016a, s. 6). 


2.2.3 Avhengigheter til andre arbeidsgrupper 
 
Det er i forbindelse med "Prosjekt nytt politidistrikt" etablert en rekke funksjonelle 


arbeidsgrupper. Flere av disse tar for seg temaer relevante for vår arbeidsgruppe. Det er 


lagt opp til et tett samarbeid med de aktuelle arbeidsgruppene med målsetting om 


informasjonsdeling og kvalitetssikring. Samarbeidet med de funksjonelle 


arbeidsgruppene er også viktig for at de tiltak denne rapporten foreslår er 


gjennomdrøftet og samkjørte. Rettledning i prosess og progresjon for de funksjonelle 


arbeidsgruppene er det imidlertid prosjektledelsen som har hatt ansvaret for. 


2.2.4 Rapportens forutsetninger  
 
De tiltak og anbefalinger som foreslås i denne rapporten har grunnlag i omfattende 


diskusjoner i arbeidsgruppen og tilhørende undergrupper. De har også sitt grunnlag i 


kartlegging og analyse av ulike data vurdert som relevante for utførelse av gruppens 


oppgaver. 


 


De tiltak og anbefalinger som fremmes er også vurdert opp mot kjent forskning og 


tidligere evalueringer. Det har også vært kontakt mellom arbeidsgruppens leder og 


ledere for tilsvarende arbeidsgrupper i andre politidistrikt. 


 


Rapporten er først og fremst ment å skulle komme med forslag til effektivisering av 


politidistriktets struktur. Arbeidsgruppen har imidlertid også sett behovet for å se noe på 
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de ressursmessige forutsetningene. Sagt billedlig har vi derfor ikke bare sett på 


"firkantene" som skal utgjøre strukturen i nye Øst politidistrikt. Vi har også funnet det 


nødvendig å se på innholdet i "firkantene". Dette for å kunne gi et så godt forslag til ny 


struktur som mulig. 


 


Videre har arbeidsgruppen funnet det nødvendig å se på hvordan polititjenesten i 


politiets førstelinje kan organiseres for å imøtekomme de krav som stilles i 


nærpolitireformen. Dette mener vi er nødvendig for at det skal kunne gi mening å 


anbefale en bestemt struktur. Vi har i den forbindelse forsøkt å tenkte nytt hva gjelder 


ulike måter å organisere politiet på opp mot målsetningene i nærpolitireformen. 


 


Derfor; skal arbeidsgruppens forslag til ny struktur kunne brukes etter intensjon må 


drøftelsene vedrørende ressursbehov og organisering ligge som en forutsetning. Dette da 


vi anser disse forutsetningene som avgjørende for at nærpolitireformen skal kunne bli en 


suksess.  


2.3 Organisering og tilnærming 


2.3.1 Organisering av arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen består av 17 medlemmer. Gruppen er bredt sammensatt hva gjelder 


organisasjonstilhørighet, arbeidsoppgaver, erfaring og ansiennitet. Videre er både Norsk 


politilederlag, Politiets fellesforbund og vernetjenesten i politiet representert i 


arbeidsgruppen. Disse har deltatt aktivt i diskusjonene i gruppen, men kommer til å ta ut 


sin medbestemmelse i andre fora. Både sivilt ansatte, jurister og politiansatte er 


representert. 


 


Fem av gruppemedlemmene har videre ansvaret for å lede hver sin undergruppe. Det er 


i disse gruppene mye av grunnlaget i arbeidsprosessen legges. Det er også her kontakten 


mot de funksjonelle arbeidsgruppene ligger. Undergruppene har derfor hatt et viktig 


ansvar hva gjelder datainnhenting, analyse og drøftelse av ulike temaer. Resultatet av 


undergruppenes arbeid har så blitt skriftliggjort og fremlagt som beslutningsgrunnlag i 


arbeidsgruppen2. 


                                           
 
 
2 Se vedleggsrapport (deloverskrift 2.2) for modell for samarbeid mellom undergrupper og funksjonelle 
arbeidsgrupper. 
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2.3.2 Arbeidsgruppens tilnærming til oppdraget 
 
Arbeidsgruppen har lagt en metodetriangulering til grunn for sitt arbeid. Det har med 


andre ord vært fokus på bruk av forskjellige metoder for datainnhenting for slik å danne 


et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. 


 


Arbeidsgruppen har for det første benyttet kvantitativ metodebruk. Dette i form av 


analyser av datagrunnlag for dagens situasjon i de tre regionene av Øst politidistrikt 


(Østfold, Romerike og Follo). En analyse av dagens situasjon har igjen gitt den innsikt 


som er nødvendig for å se på hvilke måter Øst politidistrikt kan organisere seg 


annerledes for å imøtekomme de krav som stilles til et nærpoliti. Den kvantitative 


metodebruken har i denne sammenheng gitt oss data det har vært mulig å sammenligne 


og slik bruke aktivt i drøftingen av eventuelle effekter og gevinster ved en annen 


organisering enn dagens. 


 


Arbeidsgruppen har videre lagt vekt på omfattende bruk av diskusjon og drøftelse i 


gruppen og de tilhørende undergruppene. Medlemmene i disse gruppene (til sammen 28 


personer) besitter samlet sett mye kunnskap og erfaring. Arbeidsgruppen med tilhørende 


undergrupper bør derfor i helhet anses som meget kompetente til å utføre de analyser og 


drøftelser som rapporten er grunnlagt på. Arbeidsgruppens samlede analyser, 


diskusjoner og drøftelser er slik i tråd med de krav som forefinnes innenfor kvalitativ 


metodebruk. 


 


I tillegg til kvantitativ og kvalitativ metodebruk har arbeidsgruppen søkt å understøtte 


sine analyser og drøftelser i forskning. Det er henvist til flere forskningsrapporter 


underveis i gruppens arbeid og flere forskningsrapporter og forskningsavhandlinger er 


også referert i selve rapporten. 


 


Samlet sett mener arbeidsgruppen at valg av arbeidsmetodikk og tilnærming i det tildelte 


oppdrag imøtekommer de krav som er satt til rapportens reliabilitet og troverdighet (se 


for eksempel Grønmo, 2011, Kvale & Brinkmann, 2009, eller Johannessen, Tufte & 


Christoffersen, 2010).  
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3 Dagens situasjon 
 
For å kunne drøfte ulike alternativer for fremtidens struktur og organisering av Øst 


politidistrikt er vi avhengige av å ha et klart bilde av nåsituasjonen. Rapporten vil derfor i 


det følgende ta for seg relevante aspekter ved dagens distrikt, bestående av region 


Østfold, Romerike og Follo. Målsettingen for kapittelet er å kunne skape et adekvat 


sammenligningsgrunnlag til bruk i drøftelsene av de ulike alternativ som vil bli presentert 


i kapittel fire. 


3.1 Dagens organisering 


3.1.1 Øst politidistrikt – generelle opplysninger 
 
Øst politidistrikt består pr. i dag av 38 kommuner fordelt på fylkene Østfold og Akershus. 


Distriktet grenser i nord til Hedmark og Oppland fylker, samt til Innlandet politidistrikt. I 


nord-vest grenser distriktet til Oslo kommune og Oslo politidistrikt. I vest grenser 


distriktet til Buskerud fylke og Sør-Øst politidistrikt, mens det i sør og øst grenser til 


Sverige3.  


 


Det bor tilsammen 701.946 innbyggere innenfor distriktets ansvarsområde, og det var en 


befolkningsvekst på 10.105 personer i 20154. De viktigste bysentraene er Fredrikstad, 


Sarpsborg, Halden og Moss i region Østfold, Askim og Ski i region Follo og Lillestrøm og 


Jessheim i region Romerike. 


 


Hva gjelder anslått utvikling i de demografiske forhold så ser en i Østfold en 


befolkningsvekst i hele fylket. De største utviklingsområdene er imidlertid å finne rundt 


Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. Sammenlignet med øvrige fylker har Østfold 


noe høy arbeidsledighet, samtidig som det er en økende innvandring5. 


 


Ser vi på Akershus er de antatt største utviklingsområdene hva gjelder befolkningsvekst 


Ås, Ullensaker, Sørum og Eidsvoll (Akershus fylkeskommune, 2014, s. 17). I tillegg 


regnes Follobanen mellom Oslo og Ski som et viktig tiltak for å korte ned 


pendleravstanden mellom byene, og vil slik gi grunnlaget for ytterligere befolkningsvekst 


også i Ski-regionen (Akershus fylkeskommune, 2015, s. 49). Follobanen skal stå ferdig i 


                                           
 
 
3 Se vedleggsrapport (deloverskrift 3.1) for kart over kommunene og antall innbyggere pr. kommune. 
4 Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 22.8.2016 og gjelder pr. 01.01.16. 
5 Informasjon hentet fra SSB uke 34, 2016. 
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2021. Arbeidsledigheten i fylket er noe lavere enn landsgjennomsnittet, med flest ledige i 


Ullensaker og færrest i Gjerdrum og Oppegård (Akershus fylkeskommune, 2014, s. 44). 


 


Politianalysen viser til de samme utviklingstrekk som nevnt i de 3 forrige avsnittene. De 


beskriver prognoser for en økt tilflytting til byer og tettbygde strøk, samtidig som en ser 


økt innvandring og en eldrebølge (NOU 2013: 9, kapittel 10).  


 


Av viktig infrastruktur kan nevnes at både E6 og E18 går gjennom politidistriktet. Videre 


er det anlagt jernbane både nordover til Gardermoen og videre mot Hamar, samt østover 


til Kongsvinger og Sverige. Sør-østover i distriktet er det jernbaneforbindelse mellom 


byene i Østfold, samt mot Sverige. Det er også stor trafikk av cruiseskip og fraktskip 


gjennom distriktets ansvarsområde til havs. 


 


Politidistrikt Øst har to internasjonale flyplasser, henholdsvis Oslo lufthavn Gardermoen 


og Moss lufthavn Rygge. I tillegg til et ordinært ordens- og beredskapsansvar for disse to 


objektene, har distriktet også plikter hva gjelder grensekontroll/Schengen-samarbeid.  


 


Øst politidistrikt har flere grenseoverganger. De viktigste er Svinesund og Ørje. I tillegg 


finnes det en rekke ubemannede grenseoverganger mellom Norge og Sverige innenfor 


distriktets ansvarsområde, samt grenseovergangen til havs mellom Østfold og Sverige. 


3.1.2 Øst Politidistrikt – polisiære opplysninger 
 
Økonomi, bemanning og EBA (eiendom, bygg & anlegg) 


Generelt 


Øst politidistrikt består pr. i dag av 22 tjenesteenheter. Disse fordeler seg på 14 


lensmannskontorer og 8 politistasjoner. De største lensmannskontorene er Ullensaker 


(38,75 ansatte) og Lørenskog (38,2 ansatte), mens de største politistasjonene er 


Gardermoen (176,8 ansatte) og Follo (149.8 ansatte). Minste lensmannskontor er 


Aremark (2.8 ansatte) og minste politistasjon er Halden (41,2 ansatte).  


 


De tre regionene i Øst politidistrikt har også flere funksjonelle enheter med et 


distriktsovergripende ansvar innen sine fagområder. I region Follo har en pr. i dag Felles 


operativ enhet og Retts- og påtaleenheten. I region Romerike har en Felles operativ 


enhet, Felles kriminalenhet og Retts- og påtaleenheten, mens en i region Østfold har 


disse 3 samt et eget forvaltningssenter på Vansjø. De 3 regionene har pr. i dag ulik 
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organisering av sivil- og forvaltningssaker hvor noe er organisert til de geografiske 


tjenesteenhetene mens annet er organisert funksjonelt. 


 


Pr. 01.07.16 var det 1.728 ansatte i Øst politidistrikt. 1.109 av disse var politiansatte, 


514 var sivilt ansatte og 105 var jurister6. 58 politiansatte var definert som ledere 


(politioverbetjenter og høyere) og 218 var definert til å ha en spesialfunksjon, være seg 


hundefører, kriminaltekniker, analytiker, operatør, operasjonsleder etc. 50 var ansatt 


med arbeidsoppgaver tilknyttet distriktets arrester. Antall politiansatte tilsier en 


politidekning i Øst politidistrikt på 1,57 politi pr. 1.000 innbygger.  


 


Budsjett 


Øst politidistrikt har i 2016 et samlet budsjett på 1.317.387.666 kroner. Om lag 80 


prosent er knyttet til personalutgifter og cirka 10 prosent er knyttet til EBA. Etter fratrekk 


for disse utgiftene er det begrensede ressurser igjen i form av frie midler til drift og 


investeringer (Øst politidistrikt, 2016d). 


 


Ifølge distriktets ressursanalyse mangler det om lag 80 millioner kroner for å oppnå 


budsjettbalanse og slik kunne opprettholde dagens drift og bemanning. Det er i den 


sammenheng utarbeidet en analyse som synliggjør hvor mange stillinger distriktet kan 


ha og samtidig oppnå budsjettbalanse i 2017. Analysen konkluderer da med et behov for 


en nedbemanning fra 1.728 stillinger til 1.600 stillinger (Øst politidistrikt, 2016d, s. 3, 4, 


14). Dette tallet er i ettertid oppjustert til 1.650 stillinger, hvilket SAP-tall fra 01.09.16 


viser at allerede er innfridd. Dette blant annet ved at sommervikariater ikke er forlenget. 


Nedjusterte tall gir en politidekning i Øst politidistrikt på 1,48 pr. 1.000 innbygger. 


 
Bilpark/materiell 


Følgende oversikt er innhentet hva gjelder bilpark og materiell i Øst politidistrikt (tallene 


inneholder både eide og leasede/innleide kjøretøy): 


 


 
                                           
 
 
6 Øst politidistrikts ressursanalyse for 2017-2020 opererer med 1.738 ansatte, herunder 1.098 politiansatte. 
Dette har å gjøre med når tallene er hentet ut. Denne rapporten opererer med 1.728 da dette er gjort 
konsekvent i alle analysene som er foretatt. Rapportens tall er hentet fra SAP-systemet for lønn og 
personaladministrasjon. 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 12 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


Bygg – leiekontrakter 


EBA-utgiftene utgjør som beskrevet om lag 10 prosent av budsjettet til Øst politidistrikt 


(Øst politidistrikt, 2016d, s. 3). Hva gjelder leieavtaler er det 15 avtaler på dagens 22 


tjenesteenheter (politistasjoner/lensmannskontorer) som utløper frem mot 2020. Det er 


videre 2 tjenesteenheter hvor leiekontrakten ikke utløper før i henholdsvis 2022 og 2023. 


I tillegg er det 7 tjenestesteder (ekskludert Svinesund og Ørje grensekontor) med 


leiekontrakt som utløper mellom 2025 og 2030, mens 2 tjenesteenheter har leiekontrakt 


til etter 2030. Dette er Politihuset i Ski (år 2033) og Ullensaker lensmannskontor (år 


2031). 


 


Bygg – utgifter 


Øst politidistrikt har i 2016 totale byggkostnader på 138.039.409 kroner. Dette fordeler 


seg som følger: 53.076.321 kroner i region Østfold, 54.153.403 kroner i region Romerike 


og 30.809.685 kroner i region Follo. Det er estimert at byggkostnadene vil stige årlig til 


en sum av 151.402.171 kroner i 20207. 


 


Tilgjengelighet for publikum  


Åpningstider 


Det er noe variasjon i åpningstidene på de ulike tjenesteenhetene i Øst politidistrikt pr. i 


dag. Kjernetiden hvor enhetene ordinært har åpent er fra 0800-1500. Driftsenhetene i 


region Romerike har langdag på tirsdager til kl. 1730. Forvaltningsenheten på Vansjø i 


Østfold har åpent til 1730 både tirsdager og torsdager, mens Follo politistasjon og Indre 


Østfold politistasjon i region Follo har langdag på torsdager med åpningstider til 


henholdsvis 1700 og 1730. Gardermoen politistasjon og Lillestrøm politistasjon har 


døgnåpen publikumvakt og har som eneste enheter i Øst politidistrikt også åpent i 


helgene. 


 


Kjøretid for publikum til nærmeste politi  


Ved dagens lokale struktur i Øst politidistrikt når hele befolkningen en polititjenesteenhet 


(politistasjon eller lensmannskontor) innen 45 minutter. Tettheten av enheter tilsier at 


det også for en stor andel av befolkningen er vesentlig kortere reisevei pr. i dag. 


 


  


                                           
 
 
7 Se vedleggsrapport (deloverskrift 3.2) for kart over politihusene og kostnadene knyttet til disse. 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 13 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


Antall tilgjengelige patruljer fordelt på ukedager 


Det har vist seg noe utfordrende å få en nøyaktig oversikt over de til enhver tid 


tilgjengelige patruljene i Øst politidistrikt. Dette grunnet ulikheter i rapporteringsrutiner 


m.m. Det er imidlertid hentet inn informasjon fra de 3 daglige operasjonsledermøtene for 


august måned, hvilket gir en veiledende oversikt. Tallene må håndteres med forsiktighet 


da det blant annet er forskjeller i hva som regnes som tilgjengelig patruljeressurs, og 


derfor også hva de ulike operasjonslederne rapporterer inn på møtene. Tallene fra 


operasjonsledermøtene gir følgende oversikt: 


 


Responstid 


01.01.15 ble det innført krav om responstid for norsk politi. Responstidsmålingene 


fordeles på 3 kategorier avhengig av befolkningstetthet. Kategori 1 har 20.000 


innbyggere eller mer, kategori 2 har mellom 2.000 og 19.999 innbyggere, mens kategori 


3 har færre enn 2.000 innbyggere. Tidskravet for 2016 er 10 minutter for kategori 1 og 


15 minutter i kategori 2 og 3. Der politiet ikke oppfyller tidskravet skal som et minimum 


80 prosent av utrykningene være innenfor et tidskrav på 15 minutter for kategori 1, 20 


minutter for kategori 2 og 25 minutter for kategori 3. 


 


Fra 01.01.16 til 01.08.16 ble det registrert 729 prioritet 1- og alarmoppdrag i Øst 


politidistrikt (det er kun pri.1 og alarm det måles responstid på). Av disse igjen ble det 


målt responstid på 707 stykker (22 ble ikke registrert grunnet teknisk feil etc). 315 av 


oppdragene skjedde i kategori 1-områder, 129 skjedde i kategori 2-områder og 263 i 


kategori 3-områder. 


 


Responstidsmålingene viser at Øst politidistrikt i det aller vesentligste evner å komme 


frem til oppdragslokasjoner innenfor de krav som er satt. Det er kun innen kategori 2 / 


80 prosent at responstidskravet ikke ble innfridd. Her er kravet til responstid 20 


minutter, mens medianen for Øst politidistrikt lå på 21 minutter. 


 


I forbindelse med responstidsmålinger må det nevnes at det er en del feilkilder i 


målingene. Den viktigste kilden er feilaktig prioritetssetting av oppdragene på 


operasjonssentralen. Dernest følger tekniske feil som gjør at responstiden ikke blir målt, 


samt tekniske eller menneskelige feil som gjør at responstidsmålingen ikke stanser når 


patruljene faktisk er fremme på stedet. Feilkildene gir derfor et noe høyere 


responstidstall en hva en antar at det reelt sett er. 
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Oppdrag loggført i vaktjournal (PO) 


Det ble i 2015 registrert 113.630 loggførte oppdrag i PO vaktjournal for Øst politidistrikt8. 


26.506 oppdrag ble loggført i region Follo, 47.0969 i region Romerike og 40.028 i region 


Østfold. 4.199 av oppdragene var pri.1-oppdrag, 31.247 pri.2-oppdrag og 46.806 pri.3-


oppdrag. 31.081 oppdrag er loggført uten prioritet. I tillegg kommer loggførte oppdrag 


som er overført mellom operasjoner/"arbeidsfaner" i PO og for eksempel satt som 


kategori alarm uten at dette stemmer med operasjonssentralens prioriteringsmatrise.  


 


Hva gjelder antall loggførte oppdrag i PO må disse tallene tolkes med forsiktighet. For det 


første er det noe ulik praksis for når en hendelse registreres som et oppdrag i PO. For det 


andre er prioritetssettingen ikke alltid i samsvar med prioriteringsmatrisen, og for det 


tredje beskriver PO kun deler av politiets arbeid, da gjerne knyttet til de operative 


arbeidsoppgavene for patruljestyrken og operasjonssentralen. 


 


Det ble i forbindelse med kartlegging av antall oppdrag, responstid og 


patruljetilgjengelighet etablert kontakt med Politidirektoratet. Et møte ble avholdt 


22.08.16 hvor det ble bedt om bistand til å analysere og visualisere hvor de ulike 


oppdragene skjer i distriktet og hvordan dette påvirker hvor vi bør ha politilokasjoner og 


patruljer i beredskapsøyemed. Politidirektoratet har ikke kunnet levere på dette arbeidet 


før arbeidsgruppens innleveringsfrist 01.10.16. 


 
Kriminalvakt 


Follo 


Region Follo har kriminalvakt utover ordinær åpningstid på dagtid i helgene hvor 1 til 2 


etterforskere møter ved Follo politistasjon i tidsrommet 0800 til 1600. Etterforskerne er 


underlagt operasjonsleder og har ansvaret for straksetterforskning av saker oppstått i 


hele region Follo (da også saker i indre Østfold).  


 


Romerike 


Region Romerike har kriminalvakt utover ordinær åpningstid mandag til torsdag i 


tidsrommet 1500 til 2130, fredag 1400 til 2030, samt i helgene mellom 0800 og 1600. 


Romerike har faste kriminalvaktledere og en bemanning på 2 etterforskere i ukedagene 


                                           
 
 
8 I PO vaktjournal loggføres alle operative gjøremål i et politidistrikt. I tillegg loggføres hendelser som kommer 
inn via publikum eller samarbeidsaktører, men som det av ulike årsaker ikke sendes ut patruljer på. 
9 11.065 av disse er loggført på Gardermoen. Gardermoen politistasjon bruker imidlertid PO på en slik måte at 
det ikke bare er oppdrag som fremkommer av dette tallet, mens også noen andre gjøremål/hendelser. 
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og 3 i helgene. Kriminalvakten mottar anmeldelser i saker av en viss alvorlighetsgrad, 


foretar straksetterforskning, samt avhører arrestanter. 


 


Østfold 


Region Østfold har kriminalvakt utover ordinær åpningstid på dagtid i helgene hvor 


kriminalvaktleder og etterforsker(e) møter i tidsrommet 0800 til 1530. Kriminalvakten 


mottar anmeldelser i saker av en viss alvorlighetsgrad, foretar straksetterforskning, samt 


avhører arrestanter.  


 
Forebyggende politiarbeid 


Follo 


I region Follo har to forebyggende seksjoner på henholdsvis Indre Østfold politistasjon og 


Follo politistasjon ansvaret for forebygging og etterforskning av saker vedrørende 


personer under 18 år, samt ungdommer over 18 år hvis det vurderes som 


hensiktsmessig og nødvendig. Forebyggerne driver også proaktiv "utetjeneste" og har 


kontakt med kommunene. Region Follo har også en radikaliseringskontakt med ansvar 


for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 


 


Romerike 


I region Romerike er det på Lillestrøm politistasjon ansatt forebyggere på 


etterforskningsseksjonen med et ansvar for proaktiv "utetjeneste", samt etterforskning 


av saker vedrørende personer under 18 år. På lensmannskontorene tilligger det enkelte 


politibetjenter forebyggingsoppgaver og kommunekontaktoppgaver i tillegg til andre 


gjøremål. Region Romerike har i tillegg en egen politikontakt med ansvar for forebygging 


av radikalisering og voldelig ekstremisme. 


 


Østfold 


I region Østfold er det ved politistasjonene Fredrikstad og Sarpsborg egne 


forebyggingsavsnitt med ansvaret for forebygging og etterforskning av saker vedrørende 


personer under 18 år. I Moss og Halden er det egne dedikerte forebyggere som ligger 


under etterforskningsseksjonene. Forebyggerne driver også proaktiv "utetjeneste". På 


lensmannskontorene tilligger det enkelte politibetjenter forebyggingsoppgaver og 


kommunekontaktoppgaver i tillegg til andre gjøremål. Region Østfold har også en egen 


politikontakt med ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 
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Sivil rettspleie 


I 2015 var det 85.799 saker til behandling hos namsmannen i Øst politidistrikt. Flest 


saker lå under Follo politistasjon med 12.206 saker. Færrest lå til Aremark 


lensmannskontor, med 237 saker. Første halvår 2016 har det vært en økning i antall 


saker med ca. 8 %. Dette representerer en trend man har sett de siste årene. 


Hovedtyngden av sakene er utleggssaker; 57.134 i 2015. De tyngre og mer komplekse 


saksområdene som utesaker (fravikelser og bilsaker) og gjeldsordningssaker 


representerte henholdsvis 3.207 og 1.111 i 2015.  


 


Forvaltningsgjøremål (forvaltning og utlendingssaker) 


Det ble i 2015 utstedt 96.468 pass i Øst politidistrikt. Cirka 40 prosent av disse ble 


utstedt i månedene mai, juni og juli. Gardermoen utstedte i 2015 5.752 nødpass. 


Passutstedelse utføres på 13 steder i Øst politidistrikt. I region Østfold utstedes pass ved 


forvaltningssenteret på Vansjø. I region Follo utstedes pass både ved Follo politistasjon 


og Indre Østfold politistasjon, mens det i region Romerike utstedes nødpass ved 


Gardermoen politistasjon og ordinære pass ved 9 lensmannskontorer samt ved Felles 


utlendings- og forvaltningsenhet (FOF) i Lillestrøm. I dagens struktur er det til dels store 


forskjeller hva gjelder hvilke øvrige oppgaver som er tillagt de forskjellige 


forvaltningsenhetene. 


 


Utlendingsforvaltning behandles på 4 steder i Øst politidistrikt; Follo og Indre Østfold 


politistasjoner i region Follo, Felles kriminalenhet i region Østfold og Felles utlendings- og 


forvaltningsenhet i region Romerike. 


 


Schengen 


Øst politidistrikt har flere arbeidsoppgaver tilknyttet Schengensamarbeidet. I disse 


oppgavene ligger det et ansvar for grense- og territorialkontroll, etterretning- og 


analysearbeid, samt inspeksjoner og rapportering. Politidistriktet har også etablerte 


kontaktpunkter hos både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen 


Schengen, samt at det internt i distriktet drives opplæring i gjeldende lover og 


avtaleverk. 


 
Arrest 


Det er pr. i dag 3 arrestlokasjoner i Øst politidistrikt. Disse er stedsplassert i Lillestrøm, i 


Ski og på Grålum (Sarpsborg). I tillegg er det venteceller på enkelte tjenesteenheter. 50 


ansatte har pr. i dag arbeidsoppgaver tilknyttet arrest. I 2015 var det cirka 6.247 


innsatte i arrestene. 3.309 i region Østfold (Grålum), 650 innsatte i region Follo (Ski) og 
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2.288 i region Romerike (Lillestrøm)10. Det er en samlet arrestkapasitet i Øst politidistrikt 


på 58 celler; 18 celler i Ski, 30 celler på Grålum og 10 celler på Romerike. 


 


Båttjeneste 


Øst politidistrikt har det polisiære ansvaret for havområdene fra svenskegrensen til og 


med Langøyene innerst i Oslofjorden. Det er imidlertid sommeren 2016 etablert en 


prøveordning hvor Oslo politidistrikt har ansvaret for avpatruljering av havområdene fra 


Oscarsborg og nordover mot Oslo havn, mens Øst politidistrikt har ansvaret sydover fra 


samme utgangspunkt. Prøveordningen innebærer imidlertid ikke at Oslo pd overtar 


straffesakene eller ledelsen ved redningsaksjoner etc. I tillegg til havområdene innenfor 


distriktets ansvarsområde finnes det en rekke vassdrag, elver og innsjøer med mer eller 


mindre båtaktivitet og annet. Politiets tilstedeværelse og beredskap er også påkrevd her. 


 


For å ivareta de polisiære oppgaver på hav og vassdrag har Øst politidistrikt 7 politibåter 


med ulik kapasitet. Det er kun region Østfold som pr. i dag har en ordning med aktiv 


turnustjeneste for båtførere. Dette i perioden 20. juni til 15. august. Båtførerne i 


distriktet har som et minimum båtførerprøven. I tillegg har en del av båtførerne 


hurtignavigeringskurs, samt at faste båtmannskaper på Østfold sin Targabåt har 


kystskippersertifikat. Det samme har fagansvarlig for båtførerne i region Follo.  


3.1.3 Øst politidistrikt – samarbeidsordninger med andre 
samfunnsaktører 


 
Politiet i Øst politidistrikt har en rekke samarbeidsordninger med andre samfunnsaktører. 


Spesielt opp mot statlige og kommunale aktører er samarbeidet bredt. Det er i det 


daglige et tett samarbeid mellom de tre nødetatene helse, brannvesen og politi. Videre er 


det et utstrakt samarbeid med de 38 kommunene innenfor distriktets ansvarsområde, 


samtidig som det er etablert kontaktpunkter og samarbeid med diverse frivillige og 


private organisasjoner. 


 


Samarbeidet nødetatene imellom er i det daglige tett gjennom samspill på trafikkulykker, 


ved branntilfeller, ved redningsaksjoner og hjelp til syke – for å nevne noe. Videre er det 


etablert kontaktpunkter for kunnskapsdeling og faglig utvikling nødetatene imellom 


gjennom opprettelsen av faglige forum. 


 
                                           
 
 
10 Disse tallene er ikke 100 prosent nøyaktige da noen innsatte kan være ført to ganger ved overføring for 
eksempel fra innsettelse hjemlet i Politiloven til varetekt hjemlet i Straffeprosessloven. 
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Hva gjelder samarbeidet med kommunene består dette blant annet av deltakelse i 


Politiråd, deltakelse i SLT-arbeid (Samordning av lokale rus- og 


kriminalitetsforebyggende tiltak), kontakt med barnevern, helsevesen og skoler, samt 


samarbeid med utekontakter, natteravner, ungdomsinstitusjoner og fritidsklubber. 


 


Samarbeid med frivillige og private organisasjoner består primært i samhandling ved 


redningsaksjoner. Røde kors, Norsk folkehjelp og Norske redningshunder er viktige 


aktører i disse oppdragene. Samtidig er også andre samarbeidsarenaer skapt, blant 


annet gjennom ansettelser av egne næringslivskontakter i politidistriktet. 


Kunnskapsdeling, informasjonsutveksling og forebygging av kriminalitet knyttet til 


næringslivet er slik forbedret. 


3.1.4 Øst politidistrikt – kriminalitetsbildet 
 
Det vil i det følgende redegjøres kort for kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt og hvordan 


dette kan tenkes å utvikle seg. Redegjørelsen er basert på tall fra PAL for STRASAK 


(straffesaksregisteret), Felles kriminalitetsanalyse 2015 – Romerike, Follo og Østfold 


politidistrikt, Kriminalitetsutfordringer i Øst politidistrikt 2017 – strategisk 


etterretningsrapport, NOU 2013:9 (Politianalysen) og Politiets omverdensanalyse 2015. 


Det er klare likhetstrekk mellom de nevnte dokumenter. De utfordringer og prediksjoner 


som antas å gjelde nasjonalt kan derfor også sies å gjelde for Øst politidistrikt. 


 
Generelle opplysninger om den registrerte kriminaliteten 


Øst politidistrikt hadde 50.828 registrerte straffesaker i 2015. Gjennomsnittet for årene 


2013, 2014 og 2015 var på 51.415 registrerte straffesaker. Disse fordelte seg med 


21.558 på Romerike, 19.245 i Østfold og 10.612 i Follo11. 


 
Kriminalitetskategorier 


Vinningskriminalitet 


Vinningskriminalitet er både nasjonalt og i Øst politidistrikt den største registrerte 


kriminalitetskategorien. Det har imidlertid i løpet av det siste tiår vært en tydelig 


nedgang i vinningskriminaliteten i Norge, hvilket er et utviklingstrekk som deles med 


øvrige vestlige land (Øst politidistrikt, 2015, s. 14; NOU 2013:9, s. 67).  


 


                                           
 
 
11 Se vedleggsrapport (deloverskrift 3.3) for antall straffesaker pr. kommune samt oversikt over lovbrudd og 
lovbruddkategorier. 
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Samtidig har det vært en profesjonalisering innenfor vinningskriminaliteten hvor de 


kriminelle aktørene fremstår som bedre organisert, mer målrettede og mer mobile. 


Nettverkene bak vinningskriminaliteten antas ofte å ha sin opprinnelse i øst-europeiske 


land, og de antas å velge Norge som destinasjon for sin kriminelle virksomhet med 


bakgrunn i lett tilgang på verdier og enkelt omsettelig gods (Øst politidistrikt, 2015, s. 1, 


14; NOU 2013:9, s. 67).  


 


Voldskriminalitet/seksuelle overgrep 


Både nasjonalt og i Øst politidistrikt har det vært en økning i den registrerte 


voldskriminaliteten den siste tiårsperioden. Dette antas å ha sammenheng med økt 


oppmerksomhet knyttet til slike saker både i politiet og i samfunnet for øvrig (Øst 


politidistrikt, 2015, s. 16). Det er også en økning i anmeldelser av vold i nære relasjoner 


og seksuelle overgrep, hvilket primært settes i sammenheng med økt kunnskap om, og 


fokus på, denne typen saker i politiet (Øst politidistrikt, 2015, s. 2). 


 


Det er et uttalt mål at norsk politi skal trappe opp, avdekke og etterforske vold og 


overgrep mot de mest sårbare i samfunnet. Etterforskning av saker der barn er utsatt 


for, eller er vitne til, vold og seksuelle overgrep, skal prioriteres. Disponeringsskrivet for 


2016 er tydelig på forventet innsats, forebygging og oppfølging av strategiske planer og 


handlingsplaner i bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn (Øst politidistrikt, 


2016e). 


 


Narkotika- og dopingkriminalitet 


Av de alvorligste narkotikasakene i Norge i 2014 var 32 prosent av disse registrert i 


regionene Østfold, Romerike og Follo. Med 18 saker sto region Østfold alene for en 


fjerdedel av Norges "tredjeleddsaker". Alle disse sakene var for Østfold sitt 


vedkommende grenserelaterte. Dette, sammenholdt også med mindre alvorlige 


narkotikakriminalitet, gjør denne kriminalitetskategorien til den nest største av de 


registrerte sakene i Øst politidistrikt (Øst politidistrikt, 2015, s. 1, 4).  


 


Hva gjelder dopingkriminalitet rapporteres det om at brukermarkedet for doping i Øst 


politidistrikt formentlig er stort, uten at politiet pr. i dag har kartlagt problemet 


tilstrekkelig (Øst politidistrikt, 2015, s. 7). 


 


Internettbasert kriminalitet 


Internett som plattform for utøvelse av kriminalitet rapporteres som omfattende. Politiet 


har tradisjonelt sett hatt lite fokus på sin tilstedeværelse på internett, hvilket anses som 
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uheldig med tanke på politiets muligheter for forebygging og etterforskning av alvorlig og 


grenseløs kriminalitet (Politidirektoratet, 2015, s. 5,23, 28). Internett er også en 


plattform for radikalisering og rekruttering til kriminelle handlinger, samt at det er en 


arena der barn og ungdom lettere kan bli utsatt for seksuelle overgrep enn andre steder. 


Politiets forebyggende innsats knyttet til internett anses derfor som avgjørende og bør 


prioriteres fremover (Øst politidistrikt, 2015, s. 2, 6, 17). 


 


1 % -miljøer/gjengproblematikk 


Samtlige 1 % MC-klubber med tilknytning til narkotika, torpedovirksomhet og 


voldsutøvelse er representert i Øst politidistrikt. Alle de største 1 % -klubbene har 


"Chaptere" i distriktet samtidig som flere av medlemmene av de største klubbene bor 


her. Dette gjør at Øst politidistrikt har den største tettheten av 1 % MC-klubber i Norge 


(Øst politidistrikt, 2015, s. 2, 11). Også nærheten til de kriminelle gjengstrukturene i 


Oslo preger den organiserte kriminaliteten i distriktet (Øst politidistrikt, 2015, s. 11). 


 
Asylsøkere, radikalisering og terrortrusler 


Økningen i antall asylsøkere til Norge var i 2015 eksplosiv. 31.145 personer søkte om 


beskyttelse i Norge i 2015 hvilket er det høyeste antallet noensinne. Om lag en tredjedel 


av disse var syrere. Økningen knyttes altså primært til konfliktområder slik som Syria, 


men også folkevandringer fra andre landområder (slik som Afghanistan og ulike land i 


Afrika) spiller en viktig rolle. Den samme trenden har ikke fortsatt i 2016, men fortsatt 


konflikt og uroligheter i de aktuelle landene tilsier at antallet asylsøkere igjen kan stige 


(Øst politidistrikt, 2016e). 


 


På kort sikt kan et stort antall asylsøkere på flyktningmottak skape ordensforstyrrelser 


og kreve økt ressursinnsats fra politiet. På lengre sikt kan asylsøkere (en utsatt gruppe 


for utstøting og radikalisering) utgjøre en terrortrussel mot Norge. Korrigert for folketall 


er andelen norske fremmedkrigere av de høyeste i Europa.  


 


Den store migrantstrømmen kan også mobilisere høyreradikale holdninger og slik gi 


grobunn for hatkriminalitet (Politidirektoratet, 2015, s. 4, 6, 20, 49). Det er imidlertid 


ikke registrert vesentlige endringer i kriminaliteten som følge av migrasjonsstrømmen til 


Norge i 2015 (Øst politidistrikt, 2016e). 
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3.2 Behov og erfaringer med dagens organisering 


3.2.1 Analyse av dagens situasjon (SWOT-analyser) 
 
I det følgende vil det bli redegjort for ulike styrker og svakheter, muligheter og 


begrensninger ved dagens tre regioner (Follo, Østfold og Romerike). Hensikten med 


redegjørelsen er å skape et godt grunnlag for drøftelse av andre måter å strukturere 


distriktet på. Dagens situasjon er kartlagt blant annet ved hjelp av SWOT-analyser12, 


hvor viktige nøkkelfaktorer synliggjøres og veies opp mot hverandre13.  


 
Vakt og beredskap – region Follo 


Styrker 


Patruljetjenesten i Follo er organisert slik at den har alle kommunene i regionen som sitt 


ansvarsområde. Dette gir patruljemannskapene kjennskap til hele regionen, samtidig 


som det gir en helhetsforståelse og derigjennom muligheter for prioritering av de deler 


av regionen hvor behovet for politiets tilstedeværelse til enhver tid er størst. Patrulje-


styrken har likevel et ansvar for den enkelte kommune gjennom at divisjonene har sine 


kommuner de skal følge opp. Tanken er at dette skal besørge ivaretakelse av den lokale 


forankring. Det ligger imidlertid få føringer for hva denne oppfølgingen skal innebære. 


 


Patruljetjenesten har kun 2 oppmøtesteder, henholdsvis Follo politistasjon og Indre 


Østfold politistasjon. Dette har medført utviklingen av et godt fagmiljø, økt 


profesjonalisering av patruljetjenesten, samt utvikling av et sosialt miljø og derigjennom 


en yrkesstolthet blant patruljemannskapene. Få oppmøtesteder har også medført at de 


ansatte kjenner hverandre godt. At regionen har redusert antall oppmøtesteder fra 13 før 


2010 til 2 pr. i dag har også medført en reduksjon i antall mellomledere. Patrulje-


tjenesten har en definert minstebemanning, hvilket skaper forutsigbarhet hva gjelder 


beredskap. 


 


Utrykningsenheten i Follo (UEH)14 har egen leder samt egne teamledere som også 


fungerer som aksjonsledere ved behov. UEH har også eget materiell og kjøretøy, samt at 


alle UEH-mannskaper i hovedsak har ett oppmøtested. Samlet sett besørger dette 


forutsigbar og god beredskap for de oppdrag UEH er tiltenkt å skulle løse. Follo har også 


                                           
 
 
12 SWOT er en virksomhetsanalyse basert på en matrise med 4 kategorier: styrker (strenghts), svakheter 
(weaknesses), muligheter (opportunities) og begrensninger/trusler (threats). 
13 Se vedleggsrapport (deloverskrift 3.4) for samlerapporter fra SWOT-analysene. 
14 Utrykningsenheten (UEH) består av mannskaper med utvidet trening innen taktikk, væpnede oppdrag etc. 
Hvert politidistrikt har sin egen UEH-styrke. 
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samlet de faste hovedinstruktørene på ett sted, hvilket er et godt utgangspunkt for 


utvikling av fag og metode innenfor operativt politiarbeid. 


 


Svakheter 


Patruljetjenesten i Follo har pr. i dag en minstebemanning på 4 IP-godkjente 


tjenestepersoner. Dette erfares som en beredskapsutfordring da patruljetjenesten ved 


minstebemanning er sårbar for sykdom, ressurskrevende enkeltoppdrag eller flere 


pågående oppdrag samtidig. Det erfares at patruljetjenesten ukentlig er på 


minimumsbemanning grunnet avgivelser, obligatorisk trening, sykdom, samt transport 


og fremstillinger som går utenfor distriktets grenser. Hyppige brudd på 


minimumsbemanningen medfører igjen utstrakt bruk av overtid for å fylle tjenestelisten. 


Det er heller ikke noe krav til kompetanse innenfor minimumsbemanningen, hvilket 


medfører at ressurser som innsatsledelse, hund, båt eller UEH ikke er forutsigbart 


tilstede i regionen. 


 


At patruljetjenesten kun er lokalisert på 2 driftsenheter har medført en reduksjon i den 


lokale forankringen. At patruljemannskapene ikke lenger er utplassert på tjenesteenheter 


i de ulike kommunene har medført svekket lokalkunnskap og færre informasjonskanaler 


inn til politiet. At patruljetjenesten også ukentlig er på minimumsbemanning medfører at 


det ikke blir avsatt tid til politiarbeid i lokalsamfunnet. Dette da oppdukkende 


akuttoppdrag blir prioritert i stedet. 


 


Det erfares videre tidvis uklare ansvarsforhold mellom driftsenhetene (Follo politistasjon 


og Indre Østfold politistasjon) og Felles operativ enhet. Dette kan igjen tidvis medføre at 


utfordringer ikke håndteres enhetlig og effektivt, blant annet gjennom forskjellig tolkning 


av målsetting og strategiske prioriteringer. I hverdagen kan dette erfares i samspillet 


mellom operasjonssentral og driftsenhetene, hvor de ulike delene av organisasjonen 


tidvis "kniver" om de samme ressursene i stedet for å spille på lag. 


 
Muligheter 


Ved flere ressurser ut i førstelinjen i form av patruljemannskap kan det settes økt fokus 


på de strategiske satsningsområder samt tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Flere 


tilgjengelige patruljeressurser vil også kunne medføre en mer enhetlig prioritering av 


oppdrag, både de akutt oppdukkende og de planlagte. Dette fordi operasjonssentralen i 


mindre grad må prioritere bort oppdrag grunnet kapasitetshensyn. 
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Hva gjelder informasjonsdeling og kunnskapsformidling er det muligheter for utvikling av 


dagens paroleform. Etterretning og analyse kan i større grad enn i dag legge føringer for 


flåtestyring, samtidig som utvikling av nettparole kan redusere tiden 


patruljemannskapene er inne på politihusene fremfor ute i samfunnet. 


 


UEH kan utvikles slik at de er bedre rustet til å møte fremtidens samfunnsutfordringer. 


Økt fokus på trening, kunnskapsutvikling og nødvendig materiell er i den sammenheng 


viktige faktorer. Fagområder som UEH, innsatsledelse og hund (for å nevne noen) vil 


med mer samlokalisering med øvrige patruljestyrker også kunne bidra til en 


videreutvikling av kunnskap, kultur og holdninger i den operative førstelinjen generelt. 


 


Begrensninger 


Delt ansvarsforhold mellom driftsenhetene og Felles operativ enhet vanskeliggjør enhetlig 


styring. Med begrensede ressurser medfører dette en "kniving" om førstelinjeressursene 


fremfor et samarbeid hvor en ledelse med ansvar for helheten i polititjenesten er tydelig i 


sine prioriteringer. 


 


Region Follo fremstår pr. i dag som for liten til å skape tilstrekkelig robust 


politiberedskap. Regionen fremstår kanskje også til en viss grad å være for liten til å 


skape den ønskede fagkompetanse og de ønskede fagmiljøer. Økonomiske begrensninger 


er med på å forsterke dette gjennom at det i en krevende ressurssituasjon er vanskelig å 


prioritere kurs og kompetansehevning på bekostning av produksjon og beredskap. 


 


Begrensede ressurser i førstelinjen medfører videre at operasjonssentralen blir reaktiv i 


sin flåtestyring. Det vil si at oppdukkende oppdrag som må utføres går på bekostning av 


strategiske satsningsområder, slik som forebygging og politiarbeid i lokalsamfunnene. At 


patruljemannskaper må brukes som arrestforvarere og til transport og fremstillinger 


vanskeliggjør ressurssituasjonen hva gjelder personell ytterligere. 


 


Avslutningsvis erfares det at manglede IKT-løsninger gjør førstelinjen mindre effektiv enn 


hva den kunne ha vært. Dette blant annet fordi den er bundet til politihusene for å utføre 


rapportarbeid, paroler etc. 


 


Vakt og beredskap – region Østfold 


Styrker 


Patruljetjenesten i Østfold er organisert slik at det alltid er minimum 1 patrulje 


tilgjengelig i hver av de store byene i regionen. I tillegg settes det opp 
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beredskapspatruljer som bemannes av IP-godkjente etterforskere. De operative 


politiressursene styres av operasjonssentralen på Grålum. Dagens organisering i region 


Østfold medfører at det er flest politiressurser der også befolkningsgrunnlaget er størst 


og oppdragene flest.  


 


Fagområdene innsatsledelse og hund er strategisk plassert ved E6 på Grålum, hvilket gir 


kort utrykningstid til spesielt de urbane strøk av regionen. Fagområdet instruksjon er 


også samlokalisert, hvilket medfører god faglig standard, godt fagmiljø og tilstrekkelig 


kontinuitet i instruktørgruppen. 


 


Region Østfold har en desentralisert UEH-styrke. Det vil si at IP3-mannskaper (UEH) er 


fordelt utover på de ulike tjenesteenhetene. Dette medfører at deres fagkompetanse er 


raskt tilgjengelig ved behov i den daglige tjenesten, samtidig som kompetansedeling til 


den øvrige patruljestyrken ivaretas. 


 


I region Østfold avholdes det daglig fellesparoler ved bruk av video-link. Dette skaper en 


helhetsoversikt over de pågående hendelser og gjøremål i regionen, samtidig som det 


bidrar til fellesskapsfølelse og kjennskap kollegaer imellom. 


 


Svakheter 


Patruljetjenesten i Østfold har pr. i dag ikke noen definert minstebemanning. Det er 


heller ikke krav til hvilken kompetanse som skal være tilgjengelig. Dette medfører at 


enkelte tjenestesett gjennomføres uten at for eksempel innsatsleder eller 


hundekompetanse er tilgjengelig. Det brukes videre støttelister for å fylle "hull i 


patruljelistene". Dette skjer spesielt i helgene, og medfører at det tidvis er lite erfaring 


tilgjengelig i patruljestyrken. Patruljemannskaper bindes også i stor grad opp i transport- 


og fremstillingsarbeid. Grunnet grensen til Sverige erfares dette som en ekstra stor 


belastning for region Østfold, da grenseansvaret medfører mange varetektsfengslinger. 


 


Nye samfunnsutfordringer krever økt kunnskap og kompetanse fra politiets side. Dette 


medfører et økt behov for kurs og kompetansehevning, hvilket ikke prioriteres 


tilstrekkelig i region Østfold pr. i dag. 


 


Det erfares avslutningsvis at krav til responstid går på bekostning av mindre målbart 


politiarbeid, slik som forebyggende politiarbeid. 


 


  







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 25 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


Muligheter 


Flere ressurser ut i førstelinjen som patruljemannskaper kan medførte økt synlighet og 


tilstedeværelse i lokalsamfunnene. Med flere patruljer tilgjengelig for oppdragsløsning 


kan den enkelte patrulje gjøre et grundigere arbeid i den enkelte sak, hvilket igjen vil 


kunne medføre økt publikumstilfredshet og en opprettholdelse av politiets høye tillit. 


Grundigere arbeid på stedet er også i tråd med prosjektet "Politiarbeid på stedet".  


 


Det ligger også en mulighet i Politimesterens styringsverktøy (PSV) til å fokusere på 


andre politioppgaver enn de lettest målbare. Ved bruk av riktige prioriteringsparametere 


vil dette kunne medføre at viktige strategiske satsningsområder for politiet får økt fokus. 


 


Avslutningsvis kan nevnes at en utvikling innen politiets IKT-verktøy kan medføre økt 


effektivitet i førstelinjen. Konkret kan nevnes arbeidet med å videreutvikle applikasjonen 


"Mitt oppdrag" slik at denne blir mer stabil og brukervennlig for patruljene. 


 
Begrensninger 


De IKT-utfordringer som politiet opplever er kostbare og ligger i stor grad utenfor 


politidistriktets påvirkningsområde. 


 


Videre erfares det at ressurser som tildeles gjennom budsjett i økende grad de senere år 


øremerkes spesielle satsningsområder. Den ordinære drift av et politidistrikt, og i stor 


grad førstelinjen, blir da ofte nedprioritert grunnet manglende økonomi. 


 
Vakt og beredskap – region Romerike 


Styrker 


Patruljetjenesten på Romerike er organisert etter en definert minimumsbemanning av IP-


godkjente tjenestepersoner. Også arresten har en definert minimumsbemanning. Hvis 


arresten kommer under minstekravet kalles det personell inn på overtid i stedet for å 


låne ressurser fra patruljestyrken.  


 


Ved større hendelser hvor de ulike driftsenhetene må involveres, finnes det allerede i dag 


avtaler som besørger at driftsenhetslederne er tilgjengelige og klare til å ivareta sine 


ansvarsoppgaver. 


 


En ordning med mange tjenesteenheter plassert utover på kommunene gir en god lokal 


forankring, med påfølgende informasjonsflyt og lokalkunnskap. Dette være seg både 


kunnskap om geografi, samarbeidsaktører og befolkning. Mindre tjenesteenheter 
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vurderes også som positivt for utviklingen av et godt arbeidsmiljø med god kultur og 


ønskede holdninger. 


 


Instruksjon (instruktørene) er samlokalisert. Dette medfører muligheter for et godt 


fagmiljø og ønsket faglig utvikling. Også faglederne for innsatsledelse, UEH, 


hundetjenesten og operasjonssentral er samlet, noe som medfører godt samvirke. 


 


Innenfor lensmannskontorenes åpningstider har disse patruljemannskaper tilgjengelig på 


kontoret. Disse er i utgangspunktet ikke avgitt til operasjonssentralens styring, men kan 


disponeres ved større hendelser/akutthendelser. Patruljene er imidlertid ikke pakket og 


klar på bil hvilket vil påvirke hvor raskt de kan respondere på hendelser. 


 


Svakheter 


Målbart politiarbeid erfares å gå på bekostning av annet mindre målbart politiarbeid slik 


som forebygging, vakt og beredskap. Også operasjonssentralens flåtestyring og 


responstidstankegang går utover spesielt det forebyggende politiarbeidet. I en slik 


sammenheng kan det menes at responstidsmålinger ikke gir et tilfredsstillende bilde av 


hva som bør regnes som viktige politioppgaver. 


 


Videre kan det anses som en beredskapsutfordring at en på enkelte tjenestesett må sette 


opp patruljer med tjenestepersoner tilhørende forskjellige tjenesteenheter. Dette fordi 


det tar tid før den aktuelle patruljen da er samlet og klar. IP3-ressursene (UEH) er også 


svært ujevnt fordelt i region Romerike, noe som medfører ulikheter i beredskap og 


belastning. 


 


Delt lederskap for UEH-personell medfører forskjeller i frigivelsesrutiner for trening. Dette 


medfører at noen av IP3-mannskapene kun trener det som kreves som et minimum, 


mens andre trener vesentlig mer. Delt lederskap medfører altså uenigheter i hva som 


skal prioriteres. 


 


Båttjenesten har lav prioritet i region Romerike. Det er for tilfeldig hvorvidt det er egnet 


båtpersonell på jobb eller ikke, hvilket svekker båtberedskapen. At stillinger i førstelinjen 


holdes vakante kan også nevnes som skadelig for politiberedskapen, noe også avgivelser 


fra patruljestyrken til instruksjon er. 


 


Hva gjelder hendelser som skjer på Gardermoen involveres operasjonssentralen i liten 


grad i disse før de er av en viss størrelse og alvorlighetsgrad. Dette kan skape 
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forsinkelser i utrykning og respons, samtidig som det gir operasjonssentralen en 


dårligere kunnskapsplattform å utøve sitt lederskap på ved hendelser tilknyttet 


flyplassen. Her finnes det imidlertid rutiner for øyeblikkelig varsling av 


operasjonssentralen når hendelsen når en viss alvorlighetsgrad, men erfaringsmessig 


varierer likevel varslingsrutinene noe. 


 


Avslutningsvis kan nevnes at det som siste utvei med manglede mannskap i arresten tas 


inn politiressurser fra patruljetjenesten. Dette forringer da beredskapen i regionen. 


Arresten på Lillestrøm er også for liten (for få celler), hvilket spesielt er merkbart i 


helgene. 


 


Muligheter 


Bedre planlegging av tjenesten vil kunne medføre en bedre utnyttelse av allerede 


eksisterende ressurser. I forlengelsen av dette vil det være hensiktsmessig å se på 


ressurskoordinators rolle og mandat slik at ressursene i regionene som helhet blir 


utnyttet på best mulig måte. I en slik sammenheng kan det også nevnes at de ulike 


tjenesteenhetene må bli flinkere til å melde inn tilgjengelige ressurser til 


operasjonssentralen i det daglige. Dette slik at operasjonssentralen sitter med en 


oppdatert oversikt over hvilke ressurser det kan spilles på. Spesielt gjelder dette de 


potensielle patruljeressursene på lensmannskontorene. 


 


Gjennom å skape et økt engasjement rundt Politimesterens styringsverktøy (PSV) i 


førstelinjen kan en styre innsats og gjøremål mer i retning av de strategiske 


målsettinger. Dette vil igjen gjøre politiet mer planstyrt og således forhåpentligvis også 


mer effektivt. 


 


Bedre utnyttelse av IKT i førstelinjen kan bidra til økt effektivisering. Dette både hva 


gjelder applikasjoner for kommunikasjon og systemer for rapportarbeid etc. Et økt fokus 


på utnyttelse av fagkompetanse på tvers av tjenesteenheter kan også bidra til 


effektiviseringen, samtidig som det kan bidra til økt kompetanse og kunnskap gjennom 


hele organisasjonen.  


 


Begrensninger 


Manglende kommunikasjon på tvers av tjenesteenheter og seksjoner medfører at 


regionen ikke utnytter informasjon og kunnskap på best mulig måte. Uheldige 


konsekvenser av dette er synlige, slik som eksempelvis at patruljestyrken uvitende kan 


forpurre arbeidet til sivile spaningsenheter. 
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Det oppleves videre som en beredskapsutfordring at ressursbilen (IP3-bil) kun kan 


bemannes av IP3-personell (UEH). Når denne tidvis bemannes av IP3personell uten 


samme oppmøtested, er den ikke operativ ved tjenestestart slik den ideelt sett burde 


være. At det ved fravær også trekkes inn patruljeressurser for å bekle 


vaktlederfunksjonen "spiser" også av den samlede ressurstilgangen i førstelinjen. 


 


Det fremstår pr. i dag som for tilfeldig hvem som får mulighet til å delta på kurs og 


videreutdanning. Det er ved de ulike tjenesteenhetene forskjellige syn på verdien av slik 


aktivitet, noe som derigjennom påvirker de ansattes muligheter og begrensninger for 


kompetanseheving. Det er heller ikke noe enkelt system hvor de ansattes kompetanse er 


registrert, noe som vanskeliggjør for eksempel operasjonssentralens arbeid med å få på 


plass rett kompetanse på ulike hendelser. 


 


Avslutningsvis kan nevnes at det pr. i dag ikke samarbeides tilstrekkelig mellom ulike 


enheter og seksjoner. Spesielt ved større arrangement synliggjøres det at den enkelte 


leder har en tendens til å verne for mye om "sine" ressurser i stedet for å tenke hva som 


er best i et distriktsperspektiv/helhetsperspektiv. 


 
Forebyggende politiarbeid – region Follo 


Styrker 


Region Follo har 2 forebyggende seksjoner med dedikerte forebyggere. Disse har 


kontaktansvar opp mot regionens kommuner, hvilket gir et klart og forutsigbart 


kontaktpunkt inn til politiet.  


 


Det forebyggende arbeidet i region Follo er preget av fokus på utstrakt samarbeid 


mellom politiet og kommunene. Dette medfører en god lokal forankring med påfølgende 


god informasjonsflyt og lokalkunnskap innenfor politiets forebyggende seksjoner. 


Seksjonene er videre opptatt av helhetstenking innen det forebyggende sporet med 


fokus både på proaktiv tilstedeværelse og reaktivt politiarbeid i form av etterforsking etc. 


Region Follo har også en egen ungdomspatrulje bestående av forebyggere som kjører ut 


ved ledig tid, da primært på kvelder og i helger. 


 


Det erfares et godt samarbeid mellom de forebyggende seksjoner og 


operasjonssentralen. Dette medfører at operasjonssentralen skjermer de forebyggende 


patruljene fra øvrige oppdrag så langt det lar seg gjøre, samtidig som ungdomspatruljene 


er tilgjengelige for akuttoppdrag ved behov. 
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De forebyggende seksjonene har fokus på faglig utvikling gjennom fagdager og kurs. Det 


oppleves også at ledelsen i region Follo verdsetter det forebyggende arbeidet og at dette 


således er noe det satses på. 


 


Avslutningsvis kan nevnes at egne jurister er avsatt straffesaker som håndteres av de 


forebyggende avdelingene. Dette gir gode forutsetninger for et godt samarbeid internt. 


 


Svakheter 


De forebyggende seksjonene i region Follo har sitt ansvar for såkalte U18-saker. Det vil 


si at deres fokus er på personer under 18 år. Ansvaret for politiets forebyggende ansvar 


totalt sett ligger derfor ikke til regionens 2 forebyggende seksjoner. I og med at 


totalansvaret heller ikke ligger på andre seksjoner i regionen erfares en pulverisering av 


dette ansvaret. Politiets forebygging i sin helhet får derfor ikke den oppmerksomheten 


den burde hatt. 


 


Det er videre for lite fokus på informasjonsflyt og samarbeid på tvers av regionens 


seksjoner. Det oppleves tidvis som for tette skott mellom de ulike seksjonene, hvilket 


hindrer kunnskapsutvikling og kompetanseheving innad i politiet. Dagens datasystemer 


er også et hinder for å bygge ned skottene internt i politiet da ulike datasystemer i for 


liten grad "snakker" med hverandre. 


 


Hva gjelder samarbeidet mellom politiet og eksterne aktører er samarbeidet til 


kommunene vurdert som godt. Samarbeid og kontakt med foreldre kan imidlertid 


utvikles og bli bedre. Det er heller ikke etablert et godt samarbeid med ulike trossamfunn 


eller asylmottak, og det fokuseres lite på radikalisering og utfordringer som følger dårlig 


integrering. 


 


Videre er det pr. i dag for dårlig bemanning til å tilfredsstille de forpliktelser som i 2010 


ble gitt kommunene. Dette innebærer at en forebygger må være politikontakt for flere 


kommuner samtidig. Bemanningssituasjonen medfører også at den proaktive 


tilstedeværelse i form av ungdomspatruljer tidvis må nedprioriteres i forhold til 


etterforsking og andre gjøremål, hvilket igjen medfører mindre synlighet og mindre lokal 


forankring. Det fokuseres heller ikke tilstrekkelig på god etterretning og analyse med 


påfølgende målrettet politiinnsats mot problemområder. 
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Avslutningsvis kan nevnes at Follopolitiets tilstedeværelse på sosiale medier pr. i dag 


ikke får den prioritet den kanskje burde hatt sett opp mot all den aktivitet som de senere 


år er flyttet over på internett og sosiale medier. 


 


Muligheter 


Gjennom å skape en forståelse av viktigheten i forebyggende arbeid på tvers av 


seksjoner kan politiet øke sine forebyggende kapasiteter. Økt fokus på viktigheten vil 


kunne medføre bedre samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av seksjoner, hvilket 


igjen vil kunne gjøre politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. 


 


Politiet bør videre skape et økt fokus på kunnskapsbasert politiarbeid basert på 


etterretning og analyse. Gjennom en tydelig plan for den forebyggende innsats vil politiet 


kunne bli mer målrettet i sine gjøremål og slik mer effektive. 


 


Ved å opprette forebyggende seksjoner med ansvaret for politiets forebyggende arbeid 


totalt sett, ikke bare U18-saker, vil forebygging kunne utvikle seg til å bli en viktig faktor 


i alt politiarbeid. Forebygging bør i en slik sammenheng ikke anses som noe kun deler av 


politiet skal drive med innenfor egne seksjoner. Forebyggingstankegangen bør 


gjennomsyre hele politietaten. 


 


Avslutningsvis bør det vurderes økt satsning på politiets tilstedeværelse på internett, da 


kanskje i form av egen "nettpoliti". 


 


Begrensninger 


Opprettelsen av egne forebyggende seksjoner i region Follo er vurdert som en suksess. 


Samtidig kan seksjonering medføre et visst "tunnelsyn" og slik manglende 


helhetsforståelse for hvordan politiets ulike arbeidsoppgaver henger sammen. 


 


Hva som er forebyggende politiarbeid og hva som derfor skal prioriteres er nok for dårlig 


definert. Dette innebærer forskjell i praksis politidistrikt imellom. For eksempel er det i 


region Follo vurdert at de forebyggende seksjonene skal fokusere på U18-saker og ikke 


på forebygging generelt sett. 


 


Videre erfares det at forebyggende arbeid lett kan nedprioriteres i en situasjon med 


utfordringer innen budsjett, personell og økonomi. Effekter av forebyggende arbeid er 


vanskelig å måle, noe som gjør at forebyggingsarbeid fort kan nedprioriteres til fordel for 


mer målbart politiarbeid. 
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Ulike kommuner har ulik forståelse for viktigheten av samarbeid innen det forebyggende 


sporet. Dette medfører ulike rutiner og retningslinjer og slik ikke et likt 


forebyggingstilbud for innbyggerne. 


 


Forebyggende politiarbeid – region Østfold 


Styrker 


Region Østfold har både en ordning med egne forebyggende seksjoner ved 


politistasjonene Fredrikstad og Sarpsborg, og en ordning med lensmannsbetjenter som 


har forebygging som en av flere av sine arbeidsoppgaver. I tillegg har Moss og Halden 


politistasjoner egne dedikerte forebyggere som er lagt inn under 


etterforskningsseksjonen.  


 


På stasjonene med egne forebyggende seksjoner beskrives det som en styrke at en har 


egne dedikerte forebyggere. At det forebyggende arbeidet utøves på heltid skaper et 


høyt kunnskapsnivå blant forebyggerne, samtidig som samhandlingen med ulike 


samarbeidspartnere blir mer profesjonell. 


 


Videre beskrives geografisk nærhet til både samarbeidspartnere og befolkningen som 


viktig i det forebyggende arbeidet. I en slik sammenheng kan lensmannskontorenes 


nærhet til lokalsamfunnene anses som en styrke. 


 


Etterforskningen av saker gjeldende barn og unge under 18 år beskrives som profesjonell 


i region Østfold. Det fokuseres på å gi en "totaltjeneste" til barn og unge med problemer, 


hvilket er med på å skape en helhet i det statlige og kommunale forebyggende 


samarbeidet.  


 


Spesielt Fredrikstad politistasjon fremheves å prioritere det forebyggende arbeidet. Dette 


gjennom at ledelsen har tilført nødvendige stillinger for slik å skape en robust seksjon. 


 
Svakheter 


Gjennom ulik organisering på politistasjonene og lensmannskontorene skapes en 


uoversiktlig struktur. Dette kan virke forvirrende på samvirkeaktørene i det forebyggende 


arbeidet, men også internt i politiorganisasjonen. 


 


Videre er ikke implementeringen av etterretning og analyse i det forebyggende arbeidet 


godt nok etablert. Det etterlyses i den sammenheng egne analytikere tilknyttet 


forebyggerne. 
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Det etterlyses også et økt fokus på kontaktetablering innenfor flyktning- og asylmiljøer i 


forebyggende øyemed. Dette er miljøer som politiet pr. i dag har for lite innpass i. 


 


Generelt oppleves det at forebyggende arbeid ikke prioriteres tilstrekkelig i region 


Østfold. Fagfeltet har lav status og det følger lite ressurser til arbeidet. Dette medfører at 


medarbeidere ikke blir i dette arbeidet over tid, noe som igjen hindrer utviklingen av 


gode og robuste fagmiljøer. 


 


Avslutningsvis erfares det at forebyggende arbeid i for stor grad blir nedprioritert til 


fordel for andre politioppgaver. Dette forsterkes formentlig ved de enheter hvor 


forebygging ikke er underlagt en egen forebyggende seksjon. 


 


Muligheter 


Gjennom nærpolitireformen kan forebygging samles i egen seksjon. Dette vil styrke den 


faglige kompetanse, samtidig som det vil skape en mer profesjonell forebyggende 


tjeneste og et mer attraktivt arbeidsmiljø. Selv om faget er sentralisert i egen seksjon 


bør en imidlertid fortsatt fokusere på en desentralisert forebyggende tjeneste. 


 


Det kan også vurderes å opprette egne forebyggende team med kontaktansvar for én 


eller flere kommuner. Disse teamene vil da kunne løse alle oppgaver knyttet til 


samarbeid i det forebyggende sporet. 


 


Gjennom nærpolitireformen har politiet også en mulighet til å løfte forebyggende 


politiarbeid til det prioriteringsnivå hvor det hører hjemme. Dette med grunnlag i 


politiske ambisjoner, Politilov og samfunnsvitenskapelig forskning på viktigheten av 


proaktivt politiarbeid. Dette vil igjen kunne heve statusen til det forebyggende arbeidet 


og slik sikre rekruttering av dyktige medarbeidere. 


 


Avslutningsvis bør en bruke reformen til å skape en lik og sammenfallende forebyggende 


tjeneste i hele Øst politidistrikt. 


 


Begrensninger 


Økonomiske rammer og bemanningssituasjon oppleves som en begrensning for det 


forebyggende arbeidet i politiet. Slike begrensninger vil også være tydelige i en ny 


struktur med mindre forebyggerfaget "løftes" på prioriteringsskalaen. 


 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 33 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


Forskjeller kommunene imellom er en annen begrensning i det forebyggende arbeidet. 


For eksempel er ikke alle kommuner med i SLT-samarbeidet. I fremtiden må det derfor 


også settes krav til politiets samarbeidspartnere, slik de setter krav til oss. 


 


Lederstil og mannskapskultur som bygger opp under at forebygging ikke er "ordentlig 


politiarbeid" er et hinder for å skape en helhetlig forebyggingsstrategi i politiet. 


Forebygging kan ikke være noe kun et fåtall politiansatte skal drive med; det må 


gjennomsyre hele organisasjonen. 


 
Forebyggende politiarbeid – region Romerike 


Styrker 


I region Romerike fremheves en desentralisert tjenesteenhetsstruktur i form av 


lensmannskontor som en styrke. Dette spesielt med tanke på nærheten til 


lokalsamfunnet, både sosialt og geografisk. Det er de samme politibetjentene som 


håndterer en sak i initialfasen som også får oppfølgingen i fortsettelsen. En desentralisert 


struktur menes i så måte å bidra til god lokal forankring, god lokalkunnskap, god 


informasjonsflyt og god tilgjengelighet av politi i lokalsamfunnet. 


 


Det erfares videre at kort vei fra politibetjenten til leder for tjenesteenheten (for 


eksempel lensmannen) gjør at informasjon fra førstelinjen blir tatt med inn i 


samarbeidsmøter som for eksempel Politiråd. 


 


Alle tjenesteenhetene på Romerike har en eller flere forebyggende kontakter. Disse 


fokuserer på oppsøkende virksomhet ute i lokalsamfunnene, samtidig som de 


etterforsker U18-saker, gjennomfører bekymringssamtaler etc. Alle tjenesteenhetene er 


også representert i Romerikes kontaktforum for forebygging av radikalisering og voldelig 


ekstremisme. 


 


Tverretatlig samarbeid beskrives å fungere godt. Alle tjenesteenhetene er med i Politiråd 


sammen med kommunene. Nærheten til lokalsamfunnene gir imidlertid ikke bare 


formelle kontaktpunkter, men også uformelle kontaktpunkter. Dette fordi nærhet i 


geografi gjør det enkelt å møtes uten forhåndsavtaler. 


 


Avslutningsvis kan nevnes at en lensmannskontororganisering med generalister i 


førstelinjen (politibetjenter med generelt ansvar innenfor flere fagfelt) gir fleksibilitet i 


det forebyggende arbeidet. 
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Svakheter 


Det forebyggende arbeidet i region Romerike preges tidvis at manglende ressurser. 


Grunnet lav målbarhet av forebyggende arbeid blir dette tidvis nedprioritert i forhold til 


andre politigjøremål. 


 


Det er ikke egne forebyggende seksjoner på Romerike. Det er heller ingen ved 


lensmannskontorene som er ansatte fulltid som forebyggere. Dette medfører små 


fagmiljøer og derav også lite kunnskapsutveksling og kunnskapsutvikling. At det heller 


ikke er faste rutinebeskrivelser for hvordan det forebyggende arbeidet skal utføres, 


medfører at forebyggende arbeid kan variere fra tjenesteenhet til tjenesteenhet eller fra 


kommune til kommune. 


 


Fordelene lensmannskontorene har med små avstander og tydelige geografiske 


avgrensninger kan også være en svakhet hvor helhetstenkning på distriktsnivå 


vanskeliggjøres. "Min egen tue"- tankegang hindrer samarbeid på tvers av grenser og 


minsker samfunnets evne til å prioritere helhetlig. 


 


Krevende økonomi i politiet, sammenholdt med hyppige utskiftinger blant forebyggerne, 


kan medføre manglende kontinuitet i det forebyggende arbeid. Informasjon og kunnskap 


krever tillit. Tillit krever tilstedeværelse over tid, hvilket igjen krever skjerming av 


enkelte betjener fra andre politioppgaver. Generalistrollen og manglende ressurser er 


tidvis et hinder for dette. I denne sammenheng kan nevnes at de fleste tjenesteenheter 


på Romerike ikke har egne forebyggingspatruljer. 


 


Avslutningsvis kan nevnes at region Romerike i liten grad er til stede på internett og på 


sosiale medier. Forebygging på internett er derfor lite utviklet. 


 
Muligheter 


Forebyggende politiarbeid kan i større grad enn i dag prioriteres i praksis. Dette krever 


tydelig ledelse og en klart definert oppgaveportefølje. Det kan i den sammenheng 


vurderes behovet for egen dreiebok/arbeidsinstruks for forebyggende politiarbeid. Det 


bør også vurderes om det er økonomi til å ansette egne forebyggende kontakter og 


etablere faste forebyggende patruljer. 


 


Det kan legges opp til et tettere samarbeid mellom ulike tjenesteenheter og deler av 


politiet. Det kan også legges opp til et økt samarbeid med eksterne aktører, da med klare 


rolle- og ansvarsavgrensninger. Internt i politiet kan det vurderes å erstatte dagens 
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organisering innen forebygging med forebyggende team med oppfølgingsansvar for 


kommuner og lokalansvar. Den ordinære patruljestyrken (ordenspatruljene) kan også 


ansvarliggjøres innen forebyggende politiarbeid ved ledig tid. 


 


Det kan videre vurderes å etablere et fagmiljø med forebyggende spesialister i spissen. 


Disse må da få ansvaret for faglig utvikling og kunnskapsdeling i politiorganisasjonen. 


Økt fokus på faglig utvikling gjennom fagdager og seminarer kan også vurderes. Videre 


kan bedre utnyttelse av politiets intranett "Kilden" som informasjonskanal vise seg 


nyttig. 


 


Avslutningsvis kan andre måleparametere enn de tradisjonelle legges til grunn når 


forebyggende politiinnsats skal vurderes. Publikumsundersøkelser, tilbakemeldingsmøter 


etc. er eksempler her. 


 


Begrensninger 


Det er vanskelig å måle kvalitet i forebyggende politiarbeid. At en hendelse ikke 


inntreffer, eller at en person ikke havner i en kriminell løpebane, kan ha mange 


forklaringer og ikke uten videre knyttes til konkrete forebyggende tiltak. Manglende 


målbarhet kan medføre nedprioritering og gjøre det lite attraktivt å jobbe innenfor det 


forebyggende sporet. 


 


Lite helhetlig samarbeid mellom tjenesteenhetene og seksjonene i region Romerike kan 


hindre optimalisert forebyggende politiarbeid. Dette gjennom at informasjon, erfaringer 


og kunnskap ikke deles. Mange lensmannskontorer som kun tenker "egen teig" gjør at 


helhetstenkningen innen forebygging forringes. 


 


Det mangler en strategisk kompetanseplan for forebyggere i region Romerike. Dette gjør 


det mindre attraktivt å være forebygger, samtidig som det hindrer forebygging som 


karrierevei.  


 


Etterforskning og etterretning – region Follo 


Styrker 


Follo politistasjon har en spesialenhet som etterforsker alle saker innen seksuelle 


overgrep og familievold, mens den ordinære etterforskningsenheten etterforsker alle 


øvrige saker.  Ved Indre Østfold politistasjon etterforskes alle typer saker ved samme 


etterforskningsenhet. Begge etterforskningsenhetene avgir personell til å bemanne 
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kriminalvakten på dagtid lørdag og søndag. Kriminalvakten vurderes som viktig hva 


gjelder kvaliteten på etterforskningen i helgene. 


 


Ved kun 2 etterforskningsenheter i region Follo er det enkelt å få en helhetlig oversikt 


over straffesaksbildet. Dette styrker også muligheten til å se hvor belastningene er store 


og hva som således til enhver tid bør prioriteres. Ved kun 2 etterforskningsenheter i 


regionen er det også lettere for seksjonene å bistå hverandre ved behov, og det er 


enklere å samle straffesaker utført av samme gjerningsmann hos én etterforsker. 


  


Region Follo har SARA-kontakter (innen familievoldssaker) som samarbeider godt med 


begge etterforskningsenhetene. Det vurderes i en slik sammenheng som en styrke å ha 


flere fagmiljøer samlet på ett sted, da dette skaper en robust beredskap og grunnlaget 


for faglig utvikling og kunnskapsutveksling fagfeltene imellom.  


 


Etterforskningsenhetene vurderes å ha en tilfredsstillende størrelse og mange av de 


ansatte er også bosatt innenfor politistasjonenes geografiske ansvarsområder. Dette 


besørger god lokalkunnskap, samtidig som riktig dimensjonering gjør at tilgjengeligheten 


for publikum har blitt ivaretatt. Et lokalt forankret politi gjør at politiet kjenner sitt 


publikum og at publikum kjenner sitt politi. Dette antas å være en god plattform for 


tillitsbygging mellom politiet og befolkningen. Lokal forankring med god lokalkunnskap 


bidrar også til god kontakt med politiets samarbeidspartnere. 


 


Region Follo har halvannen stillingshjemmel innen etterretning. Etterretningstjenesten 


formidler informasjon og etterretningsopplysninger til ordenstjenesten gjennom blant 


annet prosjektet infoFLYT-Follo som gis ut hver 14. dag. Dette har satt fokus på aktive 


kriminelle/miljøer og kriminalitetsfenomener i distriktet.  


  


I tillegg til infoFLYT bidrar de etterretningsansvarlige med trusselvurderinger, de leder 


konkrete prosjekter hvor etterretning er en viktig faktor, de besørger kunnskapsdeling 


gjennom foredrag og paroler, samtidig som de gir beslutningsstøtte gjennom strategiske 


etterretnings- og analysedokumenter. 


 


Svakheter 


En lokalisering av etterforskningsenhetene ved kun 2 driftsenheter i region Follo har 


medført en svekkelse av lokalkunnskapen og færre informasjonskanaler inn til politiet. 


Dette vurderes som en uheldig konsekvens av omorganiseringen av Follo i 2010. 
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Påtalemyndigheten sitter fysisk samlet på politihuset i Ski. Det vurderes i den 


sammenheng som en svakhet at påtalejuristene ikke er stedsplassert ved Indre Østfold 


politistasjon. Dette da etterforskning og saksgang gjøres mindre effektiv ved at mye av 


kommunikasjonen mellom etterforskerne og påtalejuristene må gjøres via telefon.  


 


Videre er ikke etterforskningsenhetene bemannet utover ordinær arbeidstid, hvilket gjør 


politiet lite tilgjengelig for publikum på ettermiddager og kvelder. Kriminalvakten dekker 


delvis opp for dette i helgene. Samtidig ser en at det ved avgivelse av etterforskere til 


kriminalvakten "forsvinner" noe etterforskningskapasitet hva gjelder produksjon ellers i 


uken. Dette grunnet at helgearbeid medfører et krav på turnusfri. 


 


Hva gjelder etterretningsarbeid er dette arbeidet preget av dårlig bemanning og lav 


prioritet i region Follo. Dette har medført svekket tilgang til informasjon og etterretning 


fra lokalmiljøene, hvilket igjen har redusert politiets evne til å jobbe proaktivt. 


Muligheter 


Det kan vurderes om påtalemyndigheten i større grad kan integreres i den daglige 


etterforskningen. I tillegg kan det vurderes tiltak for å få mer etterretning og analyse inn 


i den daglige etterforskningen. Økt fokus på politiets kunnskapsutvikling innen data og 


teknologi vil også kunne gi oss bedre kapasitet innen de former for kriminalitet som 


utøves ved bruk av teknologiske hjelpemidler. 


 


Ved å etablere større enheter har politiet mulighet til å gjøre bruk av turnusordninger 


som gir tilstedeværelse av etterforskere både på dag og kveld. Dette vil bidra til en økt 


tilgjengelighet av polititjenester for befolkningen, samtidig som det vil kunne besørge økt 


effektivitet i politiets etterforskningsarbeid. At etterforskningskompetanse er tilgjengelig 


utover ordinær arbeidstid vil også kunne øke kvaliteten på straffesaksarbeidet, spesielt i 


initialfasen av sakene. Politiet kan også bli bedre på etterforskning "på stedet" ved for 


eksempel å ta i bruk nye teknologiske løsninger. 


 


Avslutningsvis vil økt satsning på etterretning kunne gi bedre kvalitet og effektivitet i 


politiets etterforskningsarbeid. Dette både gjennom å bidra med konkret kunnskap om 


personer og miljøer i den enkelte straffesak, men også gjennom å bidra med strategisk 


kunnskap om utviklingstrekk og samfunnsforhold viktige for politiet. 


 


Begrensninger 


Region Follo har til tider et stort sakspress. Dette kan medføre en fare for utbrenthet 


blant etterforskere. 
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Etterforskerne jobber i for stor grad reaktivt, altså etter at hendelsen har skjedd. Også 


etterforskere bør imidlertid fokusere på hvordan de kan bidra til det forebyggende arbeid. 


Dette for eksempel gjennom kunnskapsdeling med øvrige seksjoner innen politiet. 


 


Region Follo har ikke jour-tjeneste verken på etterforskningsledere og/eller etterforskere. 


Ved større hendelser eller alvorlige straffesaker har det derfor erfaringsmessig vært 


vanskelig å få tak i rett etterforskningskompetanse. Dette har igjen medført at enkelte 


saker har fått en dårlig start/initialfase. På samme måte har mangelen på 


etterretningskompetanse ved akutt oppdukkende saker gjort initialfasen skadelidende.  


 


Etterforskning i region Follo beskrives tidvis å bære preg av statisk produksjon og 


"papirflytting". Dette kan gi lav motivasjon og mindre evne til å se helheten i 


kriminalitetsbildet. Etterforskere kan slik bli sittende mye på sin egen "tue" uten 


kunnskap om hva som skjer ellers i regionen. 


 


Små etterretningsenheter er sårbare og har begrenset mulighet for erfaringsdeling, 


læring og evaluering av den jobben som gjøres. Den enkelte ansatte besitter mye 


kunnskap, men grunnet lav prioritet og få ansatte ved etterretningsenhetene dels 


kunnskapen i for liten grad med de øvrige ansatte. 


 


Etterforskning og etterretning – region Østfold 


Styrker 


Legges Politimesterens (PSV) styringsverktøy til grunn leverer region Østfold godt på de 


fleste sakstyper. Etterforskere, uavhengig om de jobber på store eller små driftsenheter, 


føler et felles mål og ansvar for å oppnå målkravene.  


 


Med unntak av fagmiljøene på Felles kriminalenhet (FKE) er etterforskerne generalister. 


Dette gir stor spennvidde/breddekunnskap samtidig som det bidrar til å holde 


engasjementet og motivasjon oppe. Motiverte generalister med god person- og 


miljøkunnskap gir god kontroll på gjengangere innenfor kriminalitetsbildet. 


 


Driftsenhetene beskrives å ha god kontakt med eksterne samarbeidsaktører som 


tollvesen, barnevern, kommuner etc. I den forbindelse letter mindre enheter dette 


samarbeidet, samtidig som mindre enheter også medfører utviklingen av gode 


holdninger, en god kultur samt et bedre arbeidsmiljø. 
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De som jobber på mer sentraliserte og større enheter får mulighet til å bygge 


spesialkompetanse. Dette gir en ensartet oppgaveløsning som gir gode forutsetninger for 


å oppfylle Statsadvokatens krav. 


 


Alle etterforskningsenhetene i Østfold har daglig videokonferanse klokka 0830 hvor 


ressurser fordeles på de innkomne straffesakene. Møtet ledes av Felles kriminalenhet 


(FKE) og alle etterforskningsledere deltar. Dette bidrar til at mange saker kan 


ferdigstilles første uka og at alvorlige straffesaker blir tatt tak i initialfasen. 


 


I region Østfold er det et godt samarbeid mellom etterforskningsavdelingene og 


påtaleenheten. Dette bidrar til kortere saksbehandlingstid. Det er i den forbindelse et 


uttalt mål at alle saker som skal henlegges eller hvor det skal skrives forelegg, avgjøres 


samme dag som de blir tatt imot. 


Hva gjelder etterretningsarbeid er det ansatt to statsvitere med fokus på strategisk 


etterretning. Dette styrker regionens evne til å foreta gode strategiske vurderinger og 


derigjennom riktige prioriteringer. 


 


Svakheter 


Politimesterens styringsverktøy (PSV) brukes i for liten grad til å sette inn ressurser på 


prioriterte områder.  


 


Videre brukes tidvis uforholdsmessig mye tid på å fordele saksansvar og arbeidsoppgaver 


mellom driftsenhetene og FKE. Alvorlige enkelthendelser fører også til at fristsaker blir 


liggende ubehandlet for lenge grunnet knapphet på ressurser.  


 


Straffesakene har en tendens til å bli etterforsket enkeltvis og ses da ikke i sammenheng 


med andre straffbare forhold. For dårlig kommunikasjon enhetene imellom styrker denne 


tendensen.  


 


En annen svakhet er at det fokuseres mer på å bygge ned restanser enn å heve 


kvaliteten i saker.   


 


Ingen etterforskningsenheter har åpent på ettermiddagen for publikum. Anmeldelser må 


leveres inn på dagtid før kl. 1530. Dette er med på å svekke tilgjengeligheten av 


polititjenester til publikum. 


 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 40 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


Fagmiljøet på FKE som etterforsker alvorlige straffesaker (slik som kroppsskade, vold i 


nære relasjoner og seksuelle overgrep) har ikke klart å rekruttere erfarne etterforskere 


og ledere. Resultatet er lang saksbehandlingstid og lav oppklaringsprosent. Enheten har 


ikke klart å skape et robust fagmiljø.  


 


Etterretningsarbeidet lider under manglende lokalkunnskap, blant annet ved at det ikke 


finnes dedikerte etterretningsmedarbeidere på de fire politistasjonene. Der det finnes 


lokale etterretningskontakter, får ikke disse tid til å jobbe med fagfeltet da de heller 


brukes til etterforskning eller patruljearbeid. 


 


De fire politistasjonene har organisert sine kriminalavdelinger forskjellig. Noen har 


narkotikaavsnitt og egne forebyggende avdelinger, mens andre ikke har ressurser til 


dette. Det skaper noe misnøye stasjonene imellom. Det er også store forskjeller på 


arbeidsbelastningen mellom de forskjellige gruppene og avdelingene, noe som kan 


forsterke en slik misnøye.  


 


Det savnes avslutningsvis bedre dialog mellom kriminalteknikere og taktikere. Teknisk 


avsnitt har lang restanse på rapporter da de hele tida må prioritere fristsaker, noe som 


gir stort etterslep på andre straffesaker. 


 


Muligheter 


Kriminalvakten vil kunne styrkes ved etablering av lengre åpningstider og faste 


etterforskere. Dette vil kunne gi bedre kvalitet i initialfasen av straffesaker, samtidig som 


det vil bidra til økt tilgjengelighet. 


 


Sakstilfanget til FKE bør vurderes endret. Slik det er i dag fanger FKE et for stort 


saksfelt. Flere saker bør i den forbindelse tilbakeføres til driftsenhetene, slik at FKE kan 


konsentrere seg om de mest alvorlige sakene. 


 


Videre kan det være hensiktsmessig å jobbe mer proaktivt innen etterretning, samt 


forbedre det tverrfaglige samarbeidet innad i politiet. En må skape robuste enheter, 


samtidig som dette ikke må gå på bekostning av informasjonsflytene enheter imellom 


eller på bekostning av nærheten til publikum. 


 


Det finnes muligheter for å bedre samarbeidet og fordele ressurser og saksmengde mer 


likt mellom de fire etterforskningsseksjonene i regionen. Det ligger også et 
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forbedringspotensial i å skape et fellesmålbilde på tvers av seksjoner og enheter hvor 


felles ansvar og helhetstenkning kommer fremfor "egen tue"-tenkning. 


 


En bedre utnyttelse av tekniske hjelpemidler, slik som Mp3-spillere i patruljebilene, er 


også en mulighet som i større grad bør gjøres bruk av i fremtiden.  


 


Begrensinger 


Dagens organisering med delt ansvar mellom seksjoner/ avdelinger er en begrensing i 


seg selv. Dette da det bidrar til "silotenkning" på sakstyper. Etterforskning har blitt en 


statisk produksjon og mye "papirflytting".  


 


Små driftsenheter gir utfordringer hva gjelder å skape et fagmiljø med fokus på 


kunnskapsdeling. Små enheter er også sårbare ved fravær på kurs og ved sykdom. 


 


Det er en begrensning at påtaleenheten ikke er samlokalisert eller har lokasjoner i 


nærheten av etterforskerne. Dette skaper avstand mellom fagfeltene. 


 


Etterforskning og etterretning – region Romerike 


Styrker 


Etterforskningsarbeidet i region Romerike er desentralisert på alle driftsenhetene. Disse 


har ansvar for egne måltall innenfor sitt geografiske virkeområde. Dette gir god 


lokalkunnskap og nærhet og eierforhold til forhold som har skjedd i eget område. 


Romerike har generelt sett god måloppnåelse, noe denne nærheten kan tenkes å bidra 


til.  


 


Ved Felles kriminalenhet (FKE) er det ansatt dedikerte etterforskningsledere som utpekes 


som etterforskningsleder i de tyngste og mest alvorlige sakene. I slike saker nedsettes 


det team på tvers av driftsenheter. 


 


Lensmannskontorene er så å si lokalisert i hver kommune, med unntak av i Hurdal, 


Gjerdrum og Rælingen. Dette bidrar til at driftsenheten har tett kontakt med sin(e) 


kommune(r), hvilket igjen gir muligheter for god lokal forankring og godt samarbeid. 


 


Politistasjonene på Lillestrøm og Gardermoen har døgnbemannede publikumsmottak. De 


øvrige driftsenhetene har åpningstider til klokka 1730 på tirsdager. Samlet sett gir dette 


en relativt god tilgjengelighet på polititjenester i region Romerike. 
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Ved dagens organisering, spesielt på lensmannskontorer, bruker man samme 


tjenestemann til etterforskning, patruljetjeneste, forebyggende politiarbeid og 


etterretningsarbeid. Dette gir en god ressursutnyttelse. Den samme 


generalistorganiseringen gir fleksible medarbeidere som kan utføre et bredt spekter av 


oppgaver.  


 


Region Romerike opprettet våren 2013 Kriminalvakt som et prøveprosjekt. Etter 


prosjektperiodens avslutning ble kriminalvaktordningen videreført som en permanent 


løsning. 


 


Det er ansatt faste krimvaktledere, noe som sikrer kontinuitet og er med på å skape et 


fagmiljø med fokus på etterforskning i initialfasen. Det sikres videre kontinuitet ved 


hospiteringsordning/planmessig tjeneste som strekker seg over seks måneder. 


Kriminalvakten har vært et fellesprosjekt i distriktet og det oppleves som at alle 


driftsenhetene føler eierskap og har nytte av krimvaktordningen. 


 


Ordningen med kriminalvakt sikrer videre etterforskningskompetanse på jobb på kvelder 


og i helg. Dette bidrar blant annet til å overholde lovkrav hva gjelder 


varetektsfanger/arrest, til å sikre en god initialfase i straffesaker, samt til å holde et 


fokus på de prioriterte sakene. Kriminalvakten er blant annet beskrevet som en viktig 


sparringspartner for operasjonsleder/innsatsleder. Kriminalvakten bidrar til at 


driftsenhetene i langt mindre grad enn tidligere trenger å kalle ut mannskaper på overtid 


på kveld/helg for å utføre etterforskning. Kriminalvakten klargjør fengslingssaker og 


samlokalisering med arrest gjør det enkelt å avhøre innsatte. 


 


SO-teamet (etterforskning av seksuelle overgrep) ved FKE er et godt eksempel på det 


som kan kalle et fagmiljø innen etterforskning. Teamet består av erfarne, dedikerte 


etterforskere som brenner for faget. Ved å arbeide med fagfeltet over tid opparbeider de 


ansatte seg høy faglig kompetanse på feltet. Det er også innen dette fagfeltet skapt rom 


for jevnlig erfaringsdeling/kompetansedeling. 


 


Med nåværende desentraliserte organisering har politiet innhentingskapasiteter innen 


etterretning i alle kommuner på Romerike. Tjenestemenn besitter personkunnskap og 


lokalkunnskap knyttet til sitt ansvarsområde og de har et eierskap til sitt nærmiljø og 


setter en slags "ære" i å ha god oversikt lokalt. Dagens organisering legger til rette for et 


godt tilfang av informasjon og samspill med publikum. Med lokasjoner i tilnærmet hver 


kommune erfares det også at publikum uoppfordret møter opp hos politiet for å meddele 
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opplysninger. Det å overbringe sensitiv informasjon til noen andre krever et tillitsforhold. 


Slike tillitsforhold finnes i Romerike i dag mye på grunn av den kontinuiteten og 


nærheten politiet har til publikum ved å være fysisk organisert. 


 
Svakheter 


Den desentraliserte organiseringen av etterforskning, der driftsenhetene har egne 


måltall, pekes på som en ulempe når det kommer til helhetstenkning og enhetlig 


prioritering av saker. Videre verner driftsenhetene i for stor grad om sine egne måltall og 


bistår ikke i tilstrekkelig grad med "naboens" utfordringer. Like sakstyper prioriteres ulikt 


på de forskjellige driftsenhetene, noe som medfører en ulikhet for publikum. Det er 


videre store forskjeller mellom driftsenheter hva angår saksmengde pr. 


etterforsker/driftsenhet.  


 


Det er for stort faglig gap i kunnskap og erfaring mellom FKE og driftsenhetene. Det 


pekes på dårlig fagkompetanse på driftsenhetene innen de alvorlige sakene, slik som for 


eksempel familievoldssaker. Sakene blir fordelt mellom mange etterforskere og ingen blir 


ordentlig gode på de vurderinger og beslutninger som må tas i slike saker. Barnevern i 


kommunene har uttrykt at de opplever stor forskjell når de henvender seg til SO-


teamet(fagmiljø) i forhold til generalistetterforskeren på et lensmannskontor. 


Barnevernet opplever i denne sammenheng at SO-temaet er en god diskusjonspartner på 


bakgrunn av sin erfaring og opparbeidede fagkompetanse. 


 


Region Romerike er ikke gode nok hva gjelder kunnskap om teknologisk utvikling innen 


kriminaliteten, som for eksempel internettrelatert kriminalitet. Regionen har også "en del 


å gå på" når det gjelder erfaringsdeling på tvers av driftsenheter innen ulike fagområder. 


Internt på enkelte enheter kan dette være bra, men den helhetlige erfaringsdelingen og 


kompetansehevingen savnes. 


 


Fravær av dedikert etterforskningsledelse er en faktor som det pekes på spesielt i 


mellomstore/store saker. Det oppleves ikke at driftsenheten alene er slagkraftige nok til 


å håndtere saker i nevnte sjikt på grunn av manglende ressurser, kompetanse og 


etterforskningsledelse. 


 


Integrert påtale fungerer i vekslende grad. På FKE og Lillestrøm politistasjon fungerer det 


i større grad enn på øvrige driftsenheter. Dette skyldes at etterforsker og påtale er 


lokalisert i samme bygg. For mange driftsenheter oppleves påtaleenheten som lite 


tilgjengelige og juristenes involvering i etterforskninger forgår stort sett over telefon. 
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Etterretning må forstås i lys av etterretningsdoktrinen for politiet, som er besluttet som 


rammeverk for politiets etterretningsvirksomhet. Etterretningsdoktrinen er ikke foreløpig 


en innarbeidet metode i politiet og kunnskapen om etterretning og hvordan det skal 


anvendes fremstår som lav. Det finnes få eksempler der etterretningsprodukt har blitt 


benyttet som grunnlag for å iverksette tiltak (forebyggende, etterforskning, 


patruljetjeneste).  


 


Dagens etterretningsproduksjon på Romerike fremstår som tilfeldig og er i liten grad en 


ledelsesstyrt prosess. Det er mye innhenting av informasjon knyttet til bestemte 


saksområder og det er opptil den enkelte tjenestemann å bestemme hvilket miljø han vil 


hente informasjon fra og hva som er relevant. En utfordring hva gjelder 


informasjonsinnhenting er at denne aktiviteten har vært knyttet til enkeltpersoner. Når 


disse slutter eller begynner med noe annet følger kunnskapen med og må derfor 


opparbeides på nytt. I tillegg er det vanskelig å organisere og drifte målrettet og 


systematisk innhentning uten dedikert personell. 


 


Muligheter 


Ved å bruke Politimesterens styringsverktøy (PSV) aktivt kan de prioriterte sakene får lik 


prioritet på tvers av driftsenheter. 


 


Kriminalvakten vil forbedres ytterliggere ved lengre åpningstider og fast dedikert 


mannskap. 


 


Det kan utarbeides tiltakskort til bruk under etterforskning av ulike saker. Dette vil 


spesielt kunne gi bedre kvalitet i initialfasen av saker utenom ordinær arbeidstid, da det 


primært er førstelinjen som utfører etterforskningsoppgavene på disse tidspunktene. 


 


Ved å styrke etterretningsfunksjonen ved FKE med funksjoner i henhold til 


etterretningsdoktrinen, samt rendyrke etterretningskontaktene lokalt, vil det kunne 


skapes gode forutsetninger for en desentralisert og effektiv etterretningsenhet. 


 


Begrensninger 


De færreste etterforskere jobber turnus noe som gjør det vanskelig for publikum å treffe 


etterforskere på ettermiddag/kveld/natt. Økonomi- og ressurssituasjonen gjør at det ikke 


er rom for å jobbe utover ordinær arbeidstid.  


 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 45 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


Etterforskning har i for stor grad blitt statisk produksjon og papirflytting. Dette på 


bekostning av oppsøkende "detektivvirksomhet". Mange driftsenheter er forholdsvis små, 


noe som gir utfordringer rundt det å skape et fagmiljø, kunnskapsdeling og 


erfaringsdeling. Etterforsker jobber mye alene og det blir lite tid til deling av 


kompetanse/erfaringer. Det er tilfeldig hvem som får etterforskningsansvaret i ulike 


saker. 


 


Alle etterforskerne på driftsenhetene inngår i vakt og patruljeordningen. Dette medfører 


også at de må delta på obligatoriske treninger, noe som går utover 


etterforskningskapasiteten på de ulike driftsenhetene.  
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4 Vurdering av alternativer 
 
I dette kapittelet vil ulike alternativer for lokal struktur i fremtidens Øst politidistrikt 


presenteres. De alternativer som fremkommer vil drøftes i forhold til hverandre og opp 


mot dagens struktur og organisering. Målsettingen er at det gjennom kapittelet vil bli 


tydelig for leseren hvilke drøftelser som har ligget til grunn for de ulike alternativene og 


således hvilken prosess og hvilke kriterier den endelige anbefalingen er tuftet på.  


 


Med bakgrunn i drøftelsene i kapittel 4 vil arbeidsgruppen i kapittel 5 komme med en 


anbefaling til fremtidens lokale struktur i politidistriktet. Det alternativ som til slutt 


anbefales er det som i størst mulig grad ivaretar nærpolitireformens krav og som 


samtidig fremstår som det mest realistiske hva gjelder oppfyllelse av reformens 


målsettinger. De rammer, målsettinger og retningslinjer som er presentert i rapportens 


kapittel 2 har hatt avgjørende betydning i så måte. 


4.1 Beskrivelse av alternative strukturer 


4.1.1 Alternativ 1 
 
Alternativ 1 består av 3 geografiske driftsenheter (GDE). Disse er Romerike 


(stedsplassert i Lillestrøm), Follo (stedsplassert i Ski) og Nedre Glomma (stedsplassert 


i Sarpsborg). Under GDE Romerike ligger følgende tjenestesteder (TS): Ullensaker, 


Årnes og Bjørkelangen. Under GDE Follo ligger følgende tjenestesteder (TS): Indre 


Østfold (Askim) og Moss. Under GDE Nedre Glomma ligger følgende tjenestesteder 


(TS): Fredrikstad og Halden. 


 


Alternativ 1 gir 3 geografiske driftsenheter og 7 tjenestesteder. De 3 geografiske 


driftsenhetene sammenfaller med tjenesteenheter. Det vil si at alternativ 1 ikke har noen 


tjenesteenheter som ikke samtidig er geografiske driftsenheter. Alternativ 1 gir en 


reduksjon i politilokasjoner fra dagens 22 til 10 i fremtiden. 


 


I alternativ 1 vil GDE Romerike få ansvaret for 274.786 innbyggere. GDE Follo vil få 


ansvaret for 241.615 innbyggere, mens GDE Nedre Glomma vil få ansvaret for 185.545 


innbyggere. Hva gjelder straffesaker hadde GDE Romerike 21.601 straffesaker i 2015. 


GDE Follo hadde 15.196 straffesaker, mens GDE Nedre Glomma hadde 14.620 


straffesaker. Ser vi på PO-meldinger (hvor Gardermoen da er tatt ut) hadde GDE 
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Romerike 32.650 PO-meldinger i 2015. GDE Follo hadde 34.338, mens GDE Nedre 


Glomma hadde 29.63715. 


4.1.2 Alternativ 2 
 
Alternativ 2 består av 2 geografiske driftsenheter (GDE); Romerike (stedsplassert i 


Lillestrøm) og Nedre Glomma (stedsplassert i Sarpsborg). Under GDE Romerike ligger 


tjenesteenhet (TE) Ullensaker. Under GDE Nedre Glomma ligger tjenesteenhetene (TE) 


Follo og Fredrikstad, samt tjenestestedene (TS) Moss, Indre Østfold (Askim) og 


Halden.  


 


Alternativ 2 gir 2 geografiske driftsenheter, 3 tjenesteenheter og 3 tjenestesteder. Det vil 


si at alternativ 2 inneholder alle de 3 nivåene som er beskrevet i oppdragsbrevet fra 


Politidirektoratet (Politidirektoratet, 2016a). Alternativ 2 gir en reduksjon i 


politilokasjoner fra dagens 22 til 8 i fremtiden. 


 


I alternativ 2 vil GDE Romerike få ansvaret for 274.786 innbyggere, mens GDE Nedre 


Glomma vil få ansvaret for 427.160 innbyggere. Hva gjelder straffesaker hadde GDE 


Romerike 21.601 straffesaker i 2015. GDE Nedre Glomma hadde 29.816 straffesaker. 


Ser vi på PO-meldinger (hvor Gardermoen da er tatt ut) hadde GDE Romerike 32.650 


PO-meldinger i 2015, mens GDE Nedre Glomma hadde 63.97516. 


4.1.3 Alternativ 3 
 
Alternativ 3 består av 4 geografiske driftsenheter (GDE). Disse er Øvre Romerike 


(stedsplassert i Ullensaker), Nedre Romerike (stedsplassert i Lillestrøm), Follo 


(stedsplassert i Ski) og Nedre Glomma (stedsplassert i Sarpsborg). GDE Øvre Romerike 


og GDE Nedre Romerike vil ikke ha noen tjenesteenheter (TE) eller tjenestesteder (TS) 


under seg. GDE Follo vil ha Indre Østfold (Askim) og Moss under seg som 


tjenestesteder (TS). GDE Nedre Glomma vil ha Fredrikstad og Halden under seg som 


tjenestesteder (TS). 


 


Alternativ 3 gir 4 geografiske driftsenheter og 4 tjenestesteder. De 4 geografiske 


driftsenhetene sammenfaller med tjenesteenheter. Det vil si at alternativ 3 ikke har noen 


                                           
 
 
15 Se vedleggsrapport (deloverskrift 4.1) for kart og grafer som viser alternativ 1. 
16 Se vedleggsrapport (deloverskrift 4.2) for kart og grafer som viser alternativ 2. 
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tjenesteenheter som ikke samtidig er geografiske driftsenheter. Alternativ 3 gir en 


reduksjon i politilokasjoner fra dagens 22 til 8 i fremtiden. 


 


I alternativ 3 vil GDE Øvre Romerike få ansvaret for 100.210 innbyggere. GDE Nedre 


Romerike får ansvaret for 174.576 innbyggere. GDE Follo vil få ansvaret for 241.615 


innbyggere, mens GDE Nedre Glomma vil få ansvaret for 185.545 innbyggere. Hva 


gjelder straffesaker hadde GDE Øvre Romerike 10.250 straffesaker i 2015. GDE Nedre 


Romerike hadde 11.351 straffesaker. GDE Follo hadde 15.196 straffesaker, mens GDE 


Nedre Glomma hadde 14.620 straffesaker. Ser vi på PO-meldinger (hvor Gardermoen da 


er tatt ut) hadde GDE Øvre Romerike 11.874 PO-meldinger i 2015. GDE Nedre Romerike 


hadde 20.776 PO-meldinger. GDE Follo hadde 34.338, mens GDE Nedre Glomma hadde 


29.637 PO-meldinger17. 


4.2 Analyse av strukturalternativene 
 
De 3 alternativene som er beskrevet ovenfor vil i det følgende analyseres. Dette slik at 


den påfølgende drøftelsen kan tuftes på en helhetlig forståelse av de ulike alternativer og 


deres konsekvenser for fremtidens polititjeneste. De 3 alternativene vil fremlegges så 


nøytralt og objektivt som mulig uten vektinger verken for eller imot underveis i analysen. 


Vurderingen av hvilket alternativ som fremstår som best egnet til å imøtekomme 


nærpolitireformens krav og målsettinger bør derfor utsettes til etter at også drøftingene 


er lest. 


 


De tre alternativene er valgt med bakgrunn i hvilke alternativer som fremstår som mest 


realistiske hva gjelder potensielt gevinstuttak ved ny strukturering av Øst politidistrikt, 


samt en vurdering av hvilke alternativer som med størst grad av sannsynlighet kan 


imøtekomme de krav og målsettinger som følger av nærpolitireformen. 


Bakgrunnsmaterialet for analysene følger av datainnhentingen i kapittel 3. 


4.2.1 Alternativ 1 
 
Konsekvenser knyttet til personell 


En reduksjon av lokasjoner som foreslått i alternativ 1 vil berøre ca. 160 fast ansatte 


hvorav 117 politiansatte. Av disse bor 41 politiansatte og 26 sivilt ansatte i samme 


kommune som arbeidsstedet. 76 politiansatte og 17 sivilt ansatte bor utenfor kommunen 


                                           
 
 
17 Se vedleggsrapport (deloverskrift 4.3) for kart og grafer som viser alternativ 3. 
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de jobber. På grunn av samling og sentralisering av enkelte fagfelt vil også ytterligere 


ansatte kunne bli berørt.  


 


96 av 117 politistillinger har stillingskode Pb1, Pb2, Pb3 eller politiførstebetjent og antas 


å kunne settes inn i ordenstjeneste, forebyggende tjeneste eller etterforskning på større 


avdelinger. 19 ledere med stillingskode lensmann og politioverbetjent frigjøres som følge 


av reduksjon i antall enheter. I tillegg vil 20 ledere med stillingskode politistasjonssjef, 


lensmann og overbetjent frigjøres som følge av reduksjon av ledernivå ved bestående 


tjenestesteder. Totalt frigjøres 39 ledere som følge av dette alternativet. 


  


Uavhengig av hvilke enheter som består vil sivilt ansatte bli berørt grunnet forslag om en 


sentralisering av fagfeltene sivil og forvaltning. Dette vil igjen få betydning for enheter 


som består da det kan være snakk om at flere tjenesteenheter ikke vil ha 


publikumstjenester i form av forvaltning/utlendingsforvaltning/sivil rettspleie. 


  


I en overgangsperiode vil det kunne tilkomme kostnader knyttet til erstatning for lengre 


reisevei og omskolering, jf. omstillingsavtalen.  


 


Det er i forbindelse med arbeidsgruppens analyser undersøkt hvorvidt overgangen fra en 


3-skiftsturnus for hele den operative styrken til en differensiert 2-skifts- og 3-skiftsturnus 


vil kunne påvirke muligheten for frigjøring av personell. Det ble undersøkt hvorvidt det 


ville være en gevinst av at et mindretall av den operative styrken gikk 3-skiftsturnus, 


mens flertallet gikk 2-skiftsturnus bestående av dag-, kveld- og helgearbeid (hver tredje 


helg).  


 


Målsettingen med undersøkelsene var å kunne redusere antall ansatte på jobb på netter i 


ukedager (da det til disse tider erfaringsmessig er lite politioppdrag) og styrke 


bemanningen på dagtid, kveldstid og i helgene. Dette igjen for å kunne bemanne flere 


"nærpolitipatruljer" på dag og kveld. Undersøkelsene viste imidlertid at det var lite å 


hente på en differensiert turnusordning. 


 


Konsekvenser knyttet til EBA 


Ved beregning av utgiftsreduksjon knyttet til EBA er det forutsatt at det ved alternativ 1 


gjøres gjenbruk av lokaler på Lørenskog og Vansjø. Det er videre lagt til grunn at det ved 


en samling av fagmiljøene sivil rettspleie og forvaltning/utlendingsforvaltning vil være 


mulig å si opp leieavtaler knyttet til namsfogden i Fredrikstad og namsmannen i Moss. 
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Det vil slik være et økonomisk innsparingspotensial i alternativ 1 på maksimalt kr. 


9.014.707 (2016 kroner). 


 


En innsparing i denne størrelsesorden vil kreve relokalisering av flere fagmiljøer. 


Eksempelvis kan dette gjøres ved å flytte sivil rettspleie i Østfold til Vansjø og/eller lage 


et forvaltningssenter i Sarpsborg (for region Østfold og hele eller deler av forvaltningen i 


region Follo). På den måten kan distriktet si opp lokalene til namsfogden i Fredrikstad og 


namsmannen i Moss. Tilsvarende kan det etableres et senter for sivil rettspleie på 


Lørenskog i Romerike og et forvaltningssenter på Lillestrøm. Dette vil skape rom for å 


flytte politiansatte fra nedlagte driftsenheter inn på de store politistasjonene.  


 


Flere eksisterende politilokasjoner vil likevel kunne få plassmangel, samtidig som noen 


lokasjoner vil måtte utredes nærmere hva gjelder kapasitet og eventuelle muligheter for 


utvidelse. Det er mulig å innplassere 64 politiansatte på Grålum og 48 politiansatte på 


Lillestrøm under forutsetning at 11 sivilt ansatte på Lillestrøm blir relokalisert. Samtidig 


er det plass til 65 til 75 sivilt ansatte på Sarpsborg politistasjon. Hva gjelder Grålum og 


Lillestrøm må det tas i betraktning at nedbemanning/bortfall av administrativ avdeling og 


OPS vil medføre fristilling av lokaler/kontorplasser. 


 


Utfordringene rundt plasseringen av personellressurser kan formentlig imøtekommes ved 


eksempelvis følgende tiltak: (i) bedre utnyttelse av allerede eksisterende bygningsmasse, 


(ii) vurdere andre turnusordninger for enkelte ansattkategorier, for eksempel 


etterforskere (2-skiftsordninger), samt (iii) utbygging eller leie av nye lokaliteter. 


 


Det anses som hensiktsmessig at distriktet klarer å utnytte allerede eksisterende 


bygningsmasse best mulig. Blant annet kan det være fornuftig å vurdere hvorvidt det er 


et behov for at ansatte har sine egne personlige kontor. Løsninger med låsbare reolskap 


som kan flyttes med til ledig kontor vil for eksempel kunne redusere behov for 


kontorplasser. Lørenskog har en slik ordning pr. i dag.  


 


Videre vil en 2-skiftsordning på etterforskningsavdelingene kunne gi bedre 


publikumsservice samtidig som det vil redusere behovet for antall kontorplasser. Et av 


hovedmålene med reformen er også å styrke førstelinjen og slik få flere ansatte "ut i bil".  


Summen av disse tiltakene vil således kunne medføre et redusert behov for nye 


lokaliteter.   
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Kjøretøy 


Øst politidistrikt har pr. i dag totalt 267 kjøretøy (87 uniformerte og 180 sivile biler): 


Romerike 36/63, Follo 21/47 og Østfold 30/70. En vridning mot publikumsorientert 


virksomhet kan gi et økt behov for kjøretøy. Ved nedleggelse av 11 enheter (Nannestad 


og Gjerdrum, Fet og Rælingen, Eidsvoll og Hurdal, Nittedal, Sørum, Rakkestad, Aremark, 


Marker og Rømskog, Hvaler, Namsfogden i Fredrikstad og namsmannen i Moss) vil 11 


uniformerte og 18 sivile kjøretøy kunne omdisponeres og brukes på andre enheter. 


Opprettelse av en bil-pool på de store enhetene vil også kunne føre til gevinst ved at 


man utnytter den bilflåten man har på en bedre måte enn i dag. 


 


Konsekvenser for lokal forankring  


Lokal forankring handler om politiets nærhet til befolkningen. Da ikke bare, eller 


nødvendigvis, den fysiske nærheten, men like mye den sosiale og opplevde nærheten. 


Gjennom kontinuitet i den lokale forankring skapes tillit og derigjennom en plattform for 


informasjonsutveksling og lokalkunnskap. 


 


Alternativ 1 foreslår 10 politilokasjoner i nye politidistrikt Øst. Dette må anses som en 


vesentlig reduksjon fra dagens 22. Alternativet beholder kun lensmannskontorene på 


Årnes og Bjørkelangen, hvilket medfører en delvis nedleggelse av lensmannsetaten i 


politidistriktet. Disse lensmannskontorene vil heller ikke opprettholdes i sin opprinnelige 


form i alternativ 1, men som tjenestesteder. 


 


Alternativet medfører en fysisk distansering fra mange lokalsamfunn i politidistriktet. 


Steder der det til nå har vært politilokasjoner i form av politihus, vil i fremtiden være 


uten et slikt politinærvær. En slik form for fysisk sentralisering av politiet kan medføre en 


svekket lokal tilstedeværelse. Dette kan videre påvirke det tillitsforhold som fremheves 


som vel etablert ved dagens lensmannskontorer, og slik også svekke politiets 


kontaktnettverk, ulike samarbeidsordninger og derigjennom politiets informasjonstilgang 


og kunnskapsnivå. 


 


Konsekvenser for forebygging 


Valg av alternativ 1 vil imøtekomme kravet om robuste fagmiljøer innen forebyggende 


politiarbeid. Alternativet muliggjør oppbygging av store fagmiljøer ved alle de 3 


geografiske driftsenhetene. Her kan dagens organisering av region Follo brukes som 


eksempel, hvor 2 forebyggende seksjoner på henholdsvis Indre Østfold politistasjon og 


Follo politistasjon leverer forebyggende polititjenester til i alt 13 kommuner.  
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Fagmiljøene ved de geografiske driftsenhetene må imidlertid styrkes og deres fokus må 


endres i fremtiden. Forebyggende politiarbeid er i dagens organisasjon i for stor grad 


ensbetydende med forebygging blant barn og unge. Fremtidens politidistrikt må 


imidlertid se mer helhetlig på hva forebyggende politiarbeid innebærer. Dette slik at 


politiet evner å være forebyggende i alt det gjør.  


 


Det er et mål at fremtidens Øst politidistrikt har noe færre leder enn i dag. Alternativ 1 


kan bidra til dette da ledernivåer som følger av tjenesteenheter er tatt bort. Færre ledere 


og ledernivåer kan bidra til frigitte ressurser som kan benyttes i politiets førstelinje, blant 


annet innen det forebyggende politiarbeid. 


 


Det er flere store kommuner på Romerike. Dette kan tale for en fremtidig struktur med 


flere tjenestesteder enn det absolutte minimum. Alternativ 1 tar dette delvis innover seg. 


Flere tjenestesteder vil da kunne sikre god kontakt med befolkningen i de ulike 


lokalsamfunn, samt et godt og forutsigbart samspill mellom politi og kommuner. 


 


Alternativ 1 vil trolig fra oppstart kunne sikre kontinuitet i politiets tilstedeværelse i 


lokalsamfunnene. Ved å beholde så mange tjenestesteder som mulig åpnes det for at de 


samme politibetjentene som arbeider med forebyggende politiarbeid pr. i dag, også vil 


kunne fortsette med dette i ny struktur. Et større antall tjenestesteder enn det som 


minimum kreves kan slik bidra til å opprettholde lokal forankring, lokalkunnskap, 


informasjonsflyt og tilgjengelighet på polititjenester innen blant annet forebygging.  


 


En utfordring med for mange tjenestesteder og samtidig et ønske om reduksjon i antall 


ledere, kan være at det skapes ulike kulturer og ulik arbeidspraksis tjenestestedene 


imellom. I alternativ 1 legges det opp til fjernledelse hvor leder ikke er samlokalisert med 


alle sine medarbeidere. En slik form for lederskap kan da være med på å forsterke de 


ulikhetene som er vokst frem.  


 


Konsekvenser for politiets tilgjengelighet, synlighet, vakt og beredskap 


Det er i det følgende lagt til grunn dagens antall stillingshjemler innen ordenstjeneste 


(247 ekskludert innsatsledere og hundeførere), samt at en tredjedel av 


lensmannsbetjentene som pr. i dag har oppgaver både innen orden, etterforskning og 


forebygging går inn i ordenspatruljen ved ny organisering.  


 


Slik alternativene presenteres har vi innberegnet utkjøring av patruljer fra alle 


lokasjonene. Vi har lagt til grunn at leder for hver geografisk driftsenhet skal ha lik 
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kompetanse å spille på. Det betyr at spesialkompetansen som er organisert under 


Funksjonell enhet for operative tjenester (FOT), fordeles likt på de geografiske 


driftsenhetene.  


 


De 3 alternativene er forholdsvis like hva gjelder antall lokasjoner. Ser vi på responstid 


mener vi derfor det hovedsakelig vil være andre faktorer enn sted for utkjøring av 


patruljestyrken som vil påvirke responstiden. OPS er stedsplassert i Ski og vil måtte ha 


samme tilnærming til den operative styrken uavhengig av de 3 alternativene. 


 


Alternativ 1 gir 3 geografiske driftsenheter. Forslaget legger til grunn utkjøring av 


patruljer fra 10 lokasjoner. Innsatsledere, hundeførere og IP3-mannskaper foreslås likt 


fordelt på de 3 geografiske driftsenhetene.  


 


Med dagens stillingshjemler vil IP3-kategorien kunne levere mannskaper til en 


døgnkontinuerlig patruljetjeneste. Dette vil ikke være tilfellet for innsatsledere og 


hundeførere, som er for få til å levere patruljetjeneste 24/7 ved alle de 3 geografiske 


driftsenhetene. Med en omfordeling av IP4-mannskapene vil man kunne etablere 


utkjøring 24/7 fra alle lokasjoner. Dette vil imidlertid gi mindre robuste enheter, hvilket 


medfører at det må påregnes noe kjøring mellom tjenestestedene for å fylle patruljene 


ved akutte fravær.  


 


Alternativet vil kunne muliggjøre publikumsekspedisjon med fleksible åpningstider ved 


for eksempel 5 av 11 politilokasjoner. Befolkningens tilgang på polititjenester vil slik 


kunne bedres gjennom utvidet åpningstilbud på ettermiddager og kvelder. Hvor det 


legges publikumsekspedisjon tilknyttet sivil- og forvaltningsoppgaver vil imidlertid spille 


inn her. Fremtidens lokalisering av disse tjenestene utredes av egen arbeidsgruppe. 


 


Ved alternativ 1 vil det være sentralarrester ved GDE Romerike (stedplassert i Lillestrøm) 


og ved GDE Nedre Glomma (stedsplassert på Grålum). Det vil ikke være sentralarrest 


ved GDE Follo, men det kan vurderes å opprettholde arresten i Ski som en 


sekundærarrest til bruk ved behov. 


 


Konsekvenser for etterforskning og etterretning 


Alternativ 1 medfører sentralisering og samlokalisering av etterforskningen sett i forhold 


til dagens struktur. Ved dette alternativet vil en kunne få mulighet til å skape 


kompetente og slagkraftige etterforskningsmiljøer som er bedre i stand til å møte 


morgendagens kriminalitetsutfordringer enn hva de er i dag. Et sentralt premiss i 
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nærpolitireformen er at flere saker skal etterforskes på de geografiske driftsenhetene, 


hvilket innebærer at hver geografisk driftsenhet må ha en robust etterforskningsseksjon 


med tilstrekkelig ressurspådrag. 


 


Alternativet er det som samlet sett gir mest likhet i størrelsesforholdet de ulike 


geografiske driftsenhetene imellom. Dette kan anses som en fordel hva gjelder ledelse og 


styring. Blant annet vil dette kunne gi likhet i ressurstilfang, prioriteringsmulighet og 


lederspenn. 


 


Tjenestestedene Årnes og Bjørkelangen har pr. i dag vesentlig færre straffesaker enn 


tjenestestedene Ullensaker, Fredrikstad, Halden, Moss og Indre Østfold. De alvorligste og 


prioriterte sakene i Romerike vil sannsynligvis bli sentralisert til Ullensaker og Lillestrøm, 


hvilket medfører at det kan bli et begrenset sakstilfang igjen som tilfaller Årnes og 


Bjørkelangen. Dette kan gi skjevheter i arbeidsmengde politilokasjonene imellom, 


samtidig som det på sikt kan medføre utfordringer hva gjelder rekruttering til 


tjenestestedene Årnes og Bjørkelangen.  


 


Innunder GDE Nedre Glomma er det foreslått tjenestesteder i de 2 byene Fredrikstad og 


Halden. Forskjellen fra dagens organisering blir da at de 2 tjenestestedene er underlagt 


samme geografiske driftsenhet. Dette gjør det mulig å bygge robuste 


etterforskningsmiljøer. Ved å opprette en sentral enhet i denne regionen med både 


budsjett-, resultat- og personalansvar kan det bli lettere å ressurssette tjenesten etter 


behov.   


 


Etterretning er i liten grad prioritert i dagens organisering. Ved å etablere 


etterretningsseksjoner på hver av de 3 geografiske driftsenhetene, da med ansvar for 


etterretningsproduksjon innenfor enhetens geografiske ansvarsområde, kan det bli 


enklere å besørge målrettet innhenting/bearbeiding av viktig informasjon.  


 


Konsekvenser for ledelse og styring 


Ledelse og styring handler om lederens evne, mulighet og kapasitet til å gi føringer og 


sette retning på organisasjonen. Nærhet/avstand til egne medarbeidere, antall ansatte 


og rekkevidde/dimensjon på lederansvaret er viktige faktorer innen ledelse og styring. 


 


Alternativ 1 foreslår 10 politilokasjoner i nye politidistrikt Øst. 3 av disse er geografiske 


driftsenheter og 7 av dem er tjenestesteder. Alternativet er det som samlet sett gir mest 


likhet i størrelsesforholdet mellom de ulike geografiske driftsenhetene, hvilket kan anses 
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som en fordel hva gjelder ledelse og styring. Blant annet vil dette kunne gi likhet i 


ressurstilfang, prioriteringsmulighet og lederspenn. 


 


Alternativ 1 inneholder ingen tjenesteenheter, kun geografiske driftsenheter og 


tjenestesteder. Dette vil kunne redusere antall ledere i organisasjonen ved at det på 


tjenestestedene ikke nødvendigvis er behov for alle de lederledd som en har på 


henholdsvis tjenesteenheter og geografiske driftsenheter. 


 


Alternativet vil kunne gi ledere tilstrekkelig med lederspenn, altså et tilstrekkelig antall 


ansatte som de har styring over. Lederspenn er avgjørende for lederens mulighet for 


utøvelse av lederskap gjennom prioriteringer, ressurssetting og helhetstenking. 


 


Alternativet nødvendiggjør fjernledelse. I dette ligger det at lederen har ansvaret for 


ansatte han eller hun ikke er samlokalisert med. Fjernledelse vil kunne gjøre det 


vanskeligere å følge opp prioriteringer og gjøremål, samtidig som det vil kunne 


vanskeliggjøre kulturbygging og holdningsskapende arbeid. 


 


Konsekvenser for sivil- og forvaltningsoppgaver 


Arbeidsgruppene Sivil rettspleie og Forvaltning foreslår, uavhengig av beslutning om 


antall geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, en betydelig 


sentralisering av de sivile oppgavene. Man begrunner forslag om sentralisering med blant 


annet større fagmiljøer, mindre sårbarhet og større rettssikkerhet. Det forventes at en 


samling av ressurser vil kunne gi en effektiviseringsgevinst. SAP-uttrekk pr. 01.09.16 


viser at Øst politidistrikt har 206,5 sivilt ansatte knyttet til sivile gjøremål (forvaltning, 


utlendingssaker og sivil rettspleie). I tillegg kommer politistillinger knyttet til 


utlendingsforvaltning og noen lederstillinger med politistillingskode. 


 


En samling av ressursene vil kunne gi en gevinst i form av økt effektivitet, men det 


bemerkes at fagfeltene har hatt en vesentlig økning i antall saker de siste årene samtidig 


som det ikke har vært rom for oppbemanning av faggruppene.  


4.2.2 Alternativ 2 
 
Konsekvenser knyttet til personell 


En reduksjon av lokasjoner som foreslått i alternativ 2 vil berøre ca. 195 fast ansatte 


hvorav 139 politiansatte. Av disse bor 53 politiansatte og 32 sivilt ansatte i samme 


kommune som arbeidsstedet. 86 politiansatte og 24 sivilt ansatte bor ikke i samme 
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kommune som de jobber. På grunn av samling og sentraliseringer av enkelte fagfelt vil 


ytterligere ansatte kunne bli berørt.  


 


113 av 139 politistillinger har stillingskode Pb1, Pb2, Pb3 eller politiførstebetjent og antas 


å kunne settes inn i ordenstjeneste, forebyggende tjeneste eller etterforskning på større 


avdelinger. 23 ledere med stillingskode lensmann og politioverbetjent frigjøres som følge 


av reduksjon i antall enheter. I tillegg vil 10 ledere med stillingskode politistasjonssjef, 


lensmann og overbetjent frigjøres som følge av reduksjon av ledernivå ved bestående 


tjenestesteder. Totalt frigjøres 33 ledere som følge av dette alternativet. 


 


Uavhengig av hvilke enheter som består vil sivile bli berørt i form av at det vil foreslås 


sentralisering av fagfeltene.  Det vil igjen få betydning for enheter som består da det kan 


være snakk om at flere tjenesteenheter ikke vil ha publikumstjenester i form av 


forvaltning/utlendingsforvaltning/sivil rettspleie. 


 


I en overgangsperiode vil det tilkomme kostnader knyttet til erstatning for lengre reisevei 


og omskolering, jf. omstillingsavtalen. 


 


Konsekvenser knyttet til EBA 


Ved beregning av utgiftsreduksjon knyttet til EBA er det forutsatt at det ved alternativ 2 


gjøres gjenbruk av lokaler på Lørenskog og Vansjø. Det er videre lagt til grunn at ved en 


samling av fagmiljøene sivil rettspleie og forvaltning/utlendingsforvaltning vil det være 


mulig å si opp leieavtaler knyttet til namsfogden i Fredrikstad og namsmannen i Moss. 


Det vil slik være et økonomisk innsparingspotensial i alternativ 2 på kr 11.348.723 (2016 


kroner). En innsparing i denne størrelsesorden vil kreve relokalisering av flere fagmiljøer 


(for videre analyse, se under samme deloverskrift på alternativ 1). 


 


Kjøretøy 


Øst Pd har pr. i dag totalt 267 kjøretøy (87 uniformerte og 180 sivile biler): Romerike 


36/63, Follo 21/47 og Østfold 30/70. Det bør utredes hvorvidt en vridning mot 


publikumsorientert virksomhet vil gi økt behov for kjøretøy. Ved nedleggelse av 13 


enheter (Aurskog-Høland, Nes, Nannestad og Gjerdrum, Fet og Rælingen, Eidsvoll og 


Hurdal, Nittedal, Sørum, Rakkestad, Aremark, Marker og Rømskog, Hvaler, Namsfogden i 


Fredrikstad og namsmannen i Moss) vil 15 uniformerte og 22 sivile kjøretøy kunne 


omdisponeres og brukes på andre enheter. Opprettelse av bil-pool på de store enhetene 


vil også kunne føre til gevinst ved at man utnytter den bilflåten man har bedre enn i dag.  
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Konsekvenser for lokal forankring 


Alternativ 2 foreslår 8 politilokasjoner i nye politidistrikt Øst. Dette må anses som en 


vesentlig reduksjon fra dagens 22. Alternativet beholder ingen av lensmannskontorene 


fra dagens struktur, hvilket medfører en nedleggelse av lensmannsetaten i 


politidistriktet. 


 


Alternativet medfører en fysisk distansering fra mange lokalsamfunn i politidistriktet. 


Steder der det til nå har vært politilokasjoner i form av politihus, vil i fremtiden være 


uten en slik form for politinærvær. En slik form for fysisk sentralisering av politiet kan 


medføre en svekket lokal tilstedeværelse. Dette kan videre påvirke det tillitsforhold som 


fremheves som vel etablert ved dagens lensmannskontorer, og slik også svekke politiets 


kontaktnettverk, ulike samarbeidsordninger og derigjennom politiets informasjonstilgang 


og kunnskapsnivå. 


 


Ved å samle politiressursene på færre lokasjoner kan politiet imidlertid besørge lokal 


tilstedeværelse også etter åpningstidene på lensmannskontorene. Den lokale 


tilstedeværelse og forankring som i dag besørges av desentraliserte lensmannskontorer 


kan derfor i fremtiden tenkes erstattet av aktiv flåtestyring av patruljemannskaper med 


tildelte patruljesoner. Tilgjengeligheten på politiet i lokalsamfunnene kan derfor reelt sett 


bedres på kveld og natt ved ny struktur. 


 


Konsekvenser for forebygging 


Alternativ 2 vil kunne sikre et større fagmiljø enn hva som er tilfellet pr. i dag. Dette ved 


at en kan samle den faglige kompetansen ved sentrale enheter i distriktet. I og med at 


alternativet inneholder 5 tjenesteenheter (da inkludert de to geografiske driftsenhetene), 


vil alternativet imidlertid ikke gi den samme robustheten i fagmiljøet som alternativ 1.  


 


Alternativet vil også medføre et ekstra nivå i distriktstrukturen ved at tjenesteenheter er 


tatt med. Flere nivåer i strukturen vil kunne medføre flere ledere og mer byråkrati. 


Samtidig vil også dette kunne skape en større nærhet mellom lederen og hans 


beslutninger og de lokalsamfunn beslutningene påvirker. 


 


For mange strukturnivå vil likevel kunne skape noe forvirring hos politiets 


samarbeidspartnere. Det vil ikke uten videre være klart for alle samfunnsaktører hvilket 


nivå som skal adresseres og hvilken del av organisasjonen det skal samarbeides med i 


det forebyggende sporet. Dette kan medføre at kvaliteten på den totale 
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samfunnsforebyggingen forringes. En ordning med faste politikontakter for politiets 


samarbeidspartnere må derfor opprettes. 


 


Alternativ 2 kan avslutningsvis føre til at det forebyggende politiarbeidet ikke får den 


oppmerksomheten det fortjener. Dersom helhetstenkning på distriktsnivå vanskeliggjøres 


på grunn av for mange strukturnivå og uklare ansvarsavgrensninger, kan dette bli en 


hemsko for den forebyggende tjenesten totalt sett.  


 


Konsekvenser for politiets tilgjengelighet, synlighet, vakt og beredskap 


Alternativ 2 gir 2 geografiske driftsenheter. En kan slik tenke seg at dette gir det største 


lederspennet av de 3 alternativene. I og med at alternativet består av til sammen 5 


tjenesteenheter vil imidlertid dette formentlig ikke bli tilfellet. Å dele organisasjonen inn i 


flere ledernivå vil redusere den enkelte leders handlingsrom til å styre tjenesten dit hvor 


behovet til enhver tid er størst.  


 


Alternativet bryter opp gammel struktur hvilket kan være nyttig for en leder dersom det 


er et behov for endring av kultur, holdninger og arbeidspraksiser. Alternativet medfører 


imidlertid et behov for fjernledelse, hvilket på sin side kan vanskeliggjøre lederes 


muligheter for reell påvirkning på sine ansatte. 


 


Innsatsledere, hundeførere og IP3-personell fordeles ved dette alternativet på 2 


geografiske driftsenheter. Dette vil gi mulighet for døgnkontinuerlig tjeneste for alle 3 


personellkategorier. Ved en nivådeling mellom geografiske driftsenheter, tjenesteenheter 


og tjenestesteder kan man i større grad enn ved de andre alternativene differensiere 


fordelingen av IP4-mannskaper for slik å skape riktig ressurstilgang døgnet og uken 


igjennom. Slik kan politiet imøtekomme kritikken om at førstelinjen har færrest ansatte 


på jobb til de tider hvor samfunnets behov for polititjenester er størst. 


 


Alternativet vil kunne muliggjøre publikumsekspedisjon med fleksible åpningstider ved 


for eksempel 5 av 9 politilokasjoner. Befolkningens tilgang på polititjenester vil slik 


kunne bedres gjennom utvidet åpningstilbud på ettermiddager og kvelder. Hvor det 


legges publikumsekspedisjon tilknyttet sivil- og forvaltningsoppgaver vil imidlertid spille 


inn her. Fremtidens lokalisering av disse tjenestene utredes av egen arbeidsgruppe. 


 


Ved alternativ 2 vil det være sentralarrester ved begge de geografiske driftsenhetene. 


Dette henholdsvis i Lillestrøm og på Grålum. Arresten i Ski kan vurderes opprettholdt 


som en sekundærarrest til bruk ved behov. 
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Konsekvenser for etterforskning og etterretning 


Alternativ 2 medfører en sentralisering av etterforskningen i forhold til dagens struktur. 


Ved dette alternativet vil en få muligheter til å skape mer kompetente og slagkraftige 


etterforskningsmiljøer enn i dag, noe som igjen vil gjøre politiet bedre stand til å møte 


morgendagens kriminalitetsutfordringer.  


 


Ved å opprette 2 geografiske driftsenheter vil disse enhetene kunne bli et tyngdepunkt i 


politidistriktet. At alternativet også inneholder tjenesteenheter vil imidlertid kunne 


redusere robustheten på de 2 geografiske driftsenhetene noe. Forskjellene i sakstilfang, 


innbyggertall og PO-meldinger/oppdrag ved dette alternativet vil også kunne gi noen 


utfordringer hva gjelder ressurstilfang, prioritering og ledelse.  


 


Ved en organisering etter alternativ 2 vil en ha politilokasjoner og etterforskningsmiljøer i 


de områder av distriktet som er tettest befolket og hvor antall straffesaker også er 


størst.  


 


Etterretning er i liten grad prioritert i dagens organisering. Ved å etablere 


etterretningsseksjoner på hver av tjenesteenhetene, da med ansvar for 


etterretningsproduksjon innenfor enhetens geografiske ansvarsområde, kan det bli 


enklere å besørge målrettet innhenting/bearbeiding av viktig informasjon. 


 


Ved å endre på dagens struktur vil en avslutningsvis kunne bryte opp i kulturelle 


forskjeller og subkulturer som har fått utvikle seg over tid i dagens organisasjon.  


 


Konsekvenser for ledelse og styring 


Alternativ 2 foreslår 8 politilokasjoner i nye politidistrikt Øst. 2 av disse er geografiske 


driftsenheter, 3 er tjenesteenheter og 3 er tjenestesteder. Alternativet gir noen 


utfordringer hva gjelder likhet i størrelsesforholdet mellom de ulike geografiske 


driftsenhetene, hvor Romerike har et befolkningsgrunnlag på 152.374 færre innbyggere 


enn Nedre Glomma samt nær sagt halvparten av PO-meldingene/oppdragene. Dette kan 


være en ulempe hva gjelder ledelse og styring. Blant annet vil dette kunne skape 


forskjeller i ressurstilfang, prioriteringsmulighet og lederspenn. 


 


Alternativ 2 inneholder både geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og 


tjenestesteder. Dette vil kunne kreve et større antall ledere i organisasjonen og således 


mer byråkrati. Å ta i bruk alle de 3 nivåene vil en også kunne få konsekvenser for 
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samhandlingen med de funksjonelle enhetene, hvilket vil synliggjøres under delpunktet 


HMS-risikovurdering. 


 


Alternativet gir ikke samme mulighet for lederspenn som alternativ 1. Lederspenn er 


avgjørende for lederens mulighet for utøvelse av lederskap gjennom prioriteringer, 


ressurssetting og helhetstenking. 


 


Alternativet nødvendiggjør fjernledelse. I dette ligger det at lederen har ansvaret for 


ansatte han eller hun ikke er samlokalisert med. Fjernledelse vil kunne gjøre det 


vanskeligere å følge opp prioriteringer og gjøremål, samtidig som det vil kunne 


vanskeliggjøre kulturbygging og holdningsskapende arbeid. 


 
Konsekvenser for sivil- og forvaltningsoppgaver 


Arbeidsgruppene Sivil rettspleie og Forvaltning foreslår, uavhengig av beslutning om 


antall geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, en betydelig 


sentralisering av de sivile oppgavene. Man begrunner forslag om sentralisering med blant 


annet større fagmiljøer, mindre sårbarhet og større rettssikkerhet. Det forventes at en 


samling av ressurser vil kunne gi en effektiviseringsgevinst. SAP-uttrekk pr. 01.09.16 


viser at Øst politidistrikt har 206,5 sivilt ansatte knyttet til sivile gjøremål (forvaltning, 


utlendingssaker og sivil rettspleie). I tillegg kommer politistillinger knyttet til 


utlendingsforvaltning og noen lederstillinger med politistillingskode. 


 


En samling av ressursene vil kunne gi en gevinst i form av økt effektivitet, men det 


bemerkes at fagfeltene har hatt en vesentlig økning i antall saker de siste årene samtidig 


som det ikke har vært rom for oppbemanning av faggruppene.  


4.2.3 Alternativ 3 
 
Konsekvenser knyttet til personell 


En reduksjon av lokasjoner som foreslått i alternativ 3 vil berøre ca. 195 fast ansatte 


hvorav 139 politiansatte. Av disse bor 53 politiansatte og 32 sivilt ansatte i samme 


kommune som arbeidsstedet. 86 politiansatte og 24 sivilt ansatte bor utenfor kommunen 


de jobber i. På grunn av samling og sentraliseringer av enkelte fagfelt vil ytterligere 


ansatte kunne bli berørt.  


 


113 av 139 politistillinger har stillingskode Pb1, Pb2, Pb3 eller politiførstebetjent og antas 


å kunne settes inn i ordenstjeneste, forebyggende tjeneste eller etterforskning på større 


avdelinger. 23 ledere med stillingskode lensmann og politioverbetjent frigjøres som følge 
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av reduksjon i antall enheter. I tillegg vil 13 ledere med stillingskode politistasjonssjef, 


lensmann og overbetjent frigjøres som følge av reduksjon av ledernivå ved bestående 


tjenestesteder. Totalt frigjøres 36 ledere som følge av dette alternativet. 


 


Uavhengig av hvilke enheter som består vil sivile bli berørt i form av at det vil foreslås 


sentralisering av fagfeltene.  Det vil igjen få betydning for enheter som består da det kan 


være snakk om at flere tjenesteenheter ikke vil ha publikumstjenester i form av 


forvaltning/utlendingsforvaltning/sivil rettspleie.  


 


I en overgangsperiode vil det tilkomme kostnader knyttet til erstatning for lenger reisevei 


og omskolering, jf. omstillingsavtalen.  


 
Konsekvenser knyttet til EBA 


Ved beregning av utgiftsreduksjon knyttet til EBA er det forutsatt at det ved alternativ 3 


gjøres gjenbruk av lokaler på Lørenskog og Vansjø. Det er videre lagt til grunn at ved en 


samling av fagmiljøene sivil rettspleie og forvaltning/utlendingsforvaltning vil det være 


mulig å si opp leieavtaler knyttet til namsfogden i Fredrikstad og namsmannen i Moss. 


Det vil slik være et økonomisk innsparingspotensial i alternativ 3 på kr 11.348.723 (2016 


kroner). En innsparing i denne størrelsesorden vil kreve relokalisering av flere fagmiljøer 


(for ytterligere analyse, se under samme deloverskrift på alternativ 1). 


 


Kjøretøy 


Øst Pd har pr. i dag totalt 267 kjøretøy (87 uniformerte og 180 sivile biler): Romerike 


36/63, Follo 21/47 og Østfold 30/70. Det bør utredes hvorvidt en vridning mot 


publikumsorientert virksomhet gir økt behov for kjøretøy. Ved nedleggelse av 13 enheter 


(Aurskog-Høland, Nes, Nannestad og Gjerdrum, Fet og Rælingen, Eidsvoll og Hurdal, 


Nittedal, Sørum, Rakkestad, Aremark, Marker og Rømskog, Hvaler, Namsfogden i 


Fredrikstad og namsmannen i Moss) vil 15 uniformerte og 22 sivile kjøretøy kunne 


omdisponeres og brukes på andre enheter. Opprettelse av bil-pool på de store enhetene 


vil også kunne føre til gevinst ved at man utnytter den bilflåten man har.  


 


Konsekvenser for lokal forankring 


Alternativ 3 foreslår 8 politilokasjoner i nye politidistrikt Øst. Dette må anses som en 


vesentlig reduksjon fra dagens 22. Alternativet beholder ingen av lensmannskontorene 


fra dagens struktur, hvilket medfører en nedleggelse av lensmannsetaten i 


politidistriktet. 
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Alternativet medfører en fysisk distansering fra mange lokalsamfunn i politidistriktet. 


Steder der det til nå har vært politilokasjoner i form av politihus, vil i fremtiden være 


uten en slik form for politinærvær. En slik form for fysisk sentralisering av politiet kan 


medføre en svekket lokal tilstedeværelse. Dette kan videre påvirke det tillitsforhold som 


fremheves som vel etablert ved dagens lensmannskontorer, og slik også svekke politiets 


kontaktnettverk, ulike samarbeidsordninger og derigjennom politiets informasjonstilgang 


og kunnskapsnivå. 


 


Ved å samle politiressursene på færre lokasjoner kan politiet imidlertid besørge lokal 


tilstedeværelse også etter åpningstidene på lensmannskontorene. Den lokale 


tilstedeværelse og forankring som i dag besørges av desentraliserte lensmannskontorer 


kan derfor i fremtiden tenkes erstattet av aktiv flåtestyring av patruljemannskaper med 


tildelte patruljesoner. Tilgjengeligheten på politikapasitet i lokalsamfunnene kan derfor 


reelt sett bedres på kveld og natt ved ny struktur. 


 


Konsekvenser for forebygging 


Alternativ 3 vil kunne gi mulighet for robuste fagmiljøer ved de ulike geografiske 


driftsenhetene, samt sikre fokus på det viktige samarbeidet mellom politiet og 


kommunene. Få, men store politilokasjoner vil kunne skape et fundament for faglig 


utvikling, kunnskapsdeling og derigjennom økt profesjonalitet i den forebyggende 


tjenesten. 


 


Ved at alternativet er uten tjenestesteder under to geografiske driftsenhetene på 


Romerike, vil det imidlertid være en fare for at dette går utover den lokale forankringen 


og slik også det forebyggende arbeidet. Det er i dette alternativet viktig å merke seg at 


både Moss og Halden som tjenestesteder har færre innbyggere enn for eksempel 


Lørenskog.  


 


Alternativ 3 vil stille større krav til fokus både på proaktiv tilstedeværelse og reaktivt 


politiarbeid i form av etterforsking etc. enn et alternativ inneholdende flere 


tjenestesteder. Spesielt på Romerike vil alternativ 3 kreve ulike kompenserende tiltak 


som "tvinger" politiet mer ut til befolkningen, slik at det forebyggende politiarbeidet kan 


ivaretas selv med færre og mer sentraliserte enheter.  


 


Alternativ 3 vil imidlertid kunne skape bedre forutsetninger for samarbeid de 


forebyggende seksjoner imellom, samt for et bedre samarbeid mellom de ulike seksjoner 
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i distriktet generelt. Alternativet kan i en slik sammenheng sikre god informasjonsflyt og 


samarbeid internt i politiorganisasjonen.  


 


Konsekvenser for politiets tilgjengelighet, synlighet, vakt og beredskap 


Alternativ 3 gir 4 geografiske driftsenheter med til dels store ulikheter innen 


organisering, antall ansatte og handlingsrom (lederspenn). Dette kan vurderes som lite 


hensiktsmessig ut fra tanken om "Ett politi". Alternativet bryter imidlertid opp gammel 


struktur, hvilket kan være positivt når 3 veletablerte politidistrikt skal bli til ett stort 


distrikt med sammenfallende kultur.  


 


Leder for GDE Nedre Romerike og GDE Øvre Romerike er geografisk plassert sammen 


med sine medarbeidere. Dette kan gi en reell mulighet til å påvirke kultur, holdninger og 


tjenesteutførelse. Disse to lederne vil imidlertid ha et mindre handlingsrom (lederspenn) 


totalt sett enn hva som er tilfellet for lederne av de 2 andre geografiske driftsenhetene.  


 


Ser vi isolert på ordenstjenesten vil den være robust nok med utkjøring fra bare 2 steder 


nord i politidistriktet (Romerike). Det vil ikke være tjenestesteder under de 2 geografiske 


enhetene på Romerike, til sammenligning med GDE Follo og GDE Nedre Glomma som vil 


ha 2 tjenestesteder hver under seg.  


 


I alternativ 3 vil IP3-kategorien kunne levere mannskaper til patrulje 24/7 fra alle de 


geografiske driftsenhetene. Innsatsledere og hundeførere er for få til å levere patrulje 


24/7 ved alle de 4 geografiske driftsenhetene. Videre kan fagmiljøet for disse 2 


personellgruppene bli påvirket av en organisering lik den dette alternativet tilsier. Dette 


primært fordi ansatte innenfor disse personellkategoriene da vil bli spredt på 4 


lokasjoner, noe som igjen kan vanskeliggjøre opprettholdelsen av et godt og utviklende 


fagmiljø. 


 


Alternativet vil kunne muliggjøre publikumsekspedisjon med fleksible åpningstider ved 


for eksempel 5 av 9 politilokasjoner. Befolkningens tilgang på polititjenester vil slik 


kunne bedres gjennom utvidet åpningstilbud på ettermiddager og kvelder. Hvor det 


legges publikumsekspedisjon tilknyttet sivil- og forvaltningsoppgaver vil imidlertid spille 


inn her. Fremtidens lokalisering av disse tjenestene utredes av egen arbeidsgruppe. 


 


Ved alternativ 3 vil det være sentralarrester ved GDE Nedre Romerike (stedplassert i 


Lillestrøm) og ved GDE Nedre Glomma (stedsplassert på Grålum). Det vil ikke være 
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sentralarrest ved GDE Follo eller ved GDE Øvre Romerike, men det kan vurderes å 


opprettholde arresten i Ski som en sekundærarrest til bruk ved behov. 


 


Konsekvenser for etterforskning og etterretning 


Alternativ 3 har lik oppbygging som alternativ 1 når det gjelder geografisk driftsenhet 


Nedre Glomma og geografisk driftsenhet Follo. Den eneste forskjellen fra alternativ 1 er 


at det er opprettet 2 geografiske driftsenheter på Romerike, henholdsvis nedre Romerike 


og øvre Romerike. Disse har ingen underliggende tjenesteenheter eller tjenestesteder. 


De 2 geografiske driftsenhetene ligger cirka 30 minutter fra hverandre. 


 


Det kan anses som en svakhet ved dagens organisering at alle driftsenhetene i Øst 


politidistrikt har sine egne måltall de skal levere på. Dette da det kan vanskeliggjøre et 


samarbeid på tvers av grenser. Ved å opprette 2 geografiske driftsenheter på Romerike 


kan dette videreføre noen av dagens utfordringer ved at de hver for seg har et 


selvstendig budsjett-, resultat- og personalansvar. En geografisk driftsenhet skal være 


mest mulig selvstendig ved å ha eierskap til nødvendig ressurser og etterforske de fleste 


saker innen sitt område. For mange geografiske driftsenheter kan således bidra til å 


opprettholde grenser som snarere bør bygges ned. 


 


Ved alternativ 3 vil GDE Øvre Romerike være vesentlig mindre enn de øvrige hva gjelder 


straffesaker, befolkningsgrunnlag og PO-meldinger/oppdrag. Dette kan være en ulempe 


hva gjelder ledelse og styring. Blant annet vil dette kunne skape forskjeller i 


ressurstilfang, prioriteringsmulighet og lederspenn.  


 


Hva gjelder etterretningsarbeidet gir alternativ 3 mulighet for å etablere 


etterretningsseksjoner på hver av de geografiske driftsenhetene. Disse vil da ha ansvaret 


for etterretningsproduksjon innenfor enhetens geografiske ansvarsområde. Med få 


lokasjoner kan det bli enklere å styre etterretningsarbeidet i retning av mer målrettet 


informasjonsinnhenting og bearbeiding. 


 


Konsekvenser for ledelse og styring 


Alternativ 3 foreslår 8 politilokasjoner i nye politidistrikt Øst. 4 av disse er geografiske 


driftsenheter og 4 av dem er tjenestesteder. Alternativet gir noen utfordringer hva 


gjelder likhet i størrelsesforholdet mellom de ulike geografiske driftsenhetene, hvor Øvre 


Romerike har et befolkningsgrunnlag på 141.405 færre innbyggere enn Follo samt kun 


en tredjedel av PO-meldingene/oppdragene til GDE Follo eller GDE Nedre Glomma. Dette 
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kan være en ulempe hva gjelder ledelse og styring. Blant annet vil dette kunne skape 


forskjeller i ressurstilfang, prioriteringsmulighet og lederspenn. 


 


Alternativ 3 inneholder ingen tjenesteenheter, kun geografiske driftsenheter og 


tjenestesteder. Dette vil kunne redusere antall ledere i organisasjonen ved at det på 


tjenestestedene ikke nødvendigvis er behov for alle de lederledd en har på henholdsvis 


tjenesteenheter og geografiske driftsenheter. 


 


Alternativet kan anses som en mellomvariant hva gjelder lederspenn, altså hvilket antall 


ansatte lederen har styring over. Lederspenn er avgjørende for lederens mulighet for 


utøvelse av lederskap gjennom prioriteringer, ressurssetting og helhetstenking. 


 


Alternativet nødvendiggjør fjernledelse i mindre grad enn de andre alternativene. Nærhet 


til et større antall medarbeidere vil kunne styrke lederens evne til å følge opp 


prioriteringer og gjøremål, samt påvirke kultur, holdninger og arbeidsutførelse. 


 
Konsekvenser for sivil- og forvaltningsoppgaver 


Arbeidsgruppene Sivil rettspleie og Forvaltning foreslår, uavhengig av beslutning om 


antall geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, en betydelig 


sentralisering av de sivile oppgavene. Man begrunner forslag om sentralisering med blant 


annet større fagmiljøer, mindre sårbarhet og større rettssikkerhet. Det forventes at en 


samling av ressurser vil kunne gi en effektiviseringsgevinst. SAP-uttrekk pr. 01.09.16 


viser at Øst politidistrikt har 206,5 sivilt ansatte knyttet til sivile gjøremål (forvaltning, 


utlendingssaker og sivil rettspleie). I tillegg kommer politistillinger knyttet til 


utlendingsforvaltning og noen lederstillinger med politistillingskode. 


 


En samling av ressursene vil kunne gi en gevinst i form av økt effektivitet, men det 


bemerkes at fagfeltene har hatt en vesentlig økning i antall saker de siste årene samtidig 


som det ikke har vært rom for oppbemanning av faggruppene.  


4.2.4 HMS-risikovurdering av strukturalternativene 


Det er foretatt en HMS-risikovurdering av forskjellene mellom alternativene. I dette 


ligger det at det ikke er foretatt en helhetlig risikovurdering mellom dagens situasjon og 


de foreslåtte alternativene, men en vurdering av forskjellene og de implikasjoner 


forskjellene vurderes å ha på helse, miljø og sikkerhet. 
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Det er identifisert fire punkter hvor forslagene avviker fra hverandre og hvor disse 


avvikene vurderes å ha konsekvenser for HMS-begrepet. Til hvert av punktene beskrives: 


1. Effekten av forskjellen 


2. Vurdering og begrunnelse 


3. Eventuelle risikoreduserende tiltak 


Deltagere: Arne Rønningen, undergruppe vakt og beredskap, Marianne Tesaker, 


arbeidsgruppe Felles operative tjenester og Geir Solem, leder arbeidsgruppe lokal 


struktur. Risikovurderingen er sendt for innspill til vernetjenesten sin representant i 


arbeidsgruppe lokal struktur; Fredrik Bay. 


 


Personalmessige konsekvenser 


Alternativene skiller seg i begrenset grad fra hverandre hva gjelder de personalmessige 


konsekvensene som følge av flytting av mannskaper ved sammenslåing/nedleggelse. 


Alternativene inneholder 8-10 lokasjoner. 


Alternativ 1 er det eneste som inneholder 10 lokasjoner. Dimensjoneringen av disse to 


lokasjonene (Nes og Bjørkelangen) får personellmessige konsekvenser som skiller dette 


alternativet fra de andre, men dette er ikke store konsekvenser. 


 


1. Effekten av forskjellen 


Dersom Årnes og Bjørkelangen i alternativ 1 bemannes som politiposter med begrensede 


tjenestetilbud og eventuelt begrensede åpningstider så vil alternativet innebære at 


medarbeidere fra disse tjenestestedene må flyttes til øvrige enheter på Romerike. Færre 


ansatte må bytte arbeidssted enn hva som er tilfelle i alternativ 2 og 3. 


Dersom lokasjonene i alternativ 1 bemannes med "fullverdig tjenestetilbud" 


(vakt/beredskap, forebyggende og etterforskning) innebærer dette at enhetene blir 


styrket fra dagens bemanning med personell fra sammenslåtte enheter. Dette innebærer 


at svært få av dagens ansatte på disse to enhetene må bytte arbeidssted.  


 


2. Vurdering og begrunnelse 


De aktuelle enhetene har i forhold til øvrige enheter i Øst politidistrikt relativt få 


politiansatte pr. i dag (Nes 13 ansatte og Aurskog Høland 10 ansatte). De 


personalmessige konsekvensene både av positiv og negativ art vil derfor være små sett i 


forhold til flytting til nytt arbeidssted i reformen totalt sett. 
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3. Eventuelle risikoreduserende tiltak 


Ingen. 


 


Robuste enheter 


Enhetene på Årnes og Bjørkelangen vil være betydelig mindre enn øvrige enheter i 


politidistriktet med mindre de tilføres et ansvarsområde som dekker flere kommuner og 


gjennom dette flere ressurser.  


 


1. Effekten av forskjellen 


Uten tilføring av et større ansvarsområde er enhetene i dag på henholdsvis 13 og 10 


politiansatte. Sammenlignet med Halden (34 ansatte) og Moss (37 ansatte) blir dette 


små enheter. Konsekvensene av dette er mange, men i et HMS-perspektiv antas det å 


bety økt behov for å sette sammen patruljer på tvers av enheter hva gleder vakt og 


beredskap. 


 


2. Vurdering og begrunnelse 


Uten tilføring av et større ansvarsområde og derigjennom flere ressurser blir enhetene 


små og sårbare hva gjelder bærekraftige fagmiljøer. 


 


3. Eventuelle risikoreduserende tiltak 


Tjenesteordninger kan redusere risikoen. 


 


Påvirkningsmulighet på strategisk nivå 


Alle alternativene innebærer store geografiske driftsenheter. Den enkelte medarbeiders 


mulighet til å påvirke organisasjonen vil være svært ulik fra eksempelvis 


kommunikasjonsstab til en geografisk driftsenhet. 


 


1. Effekten av forskjellen 


Alternativ 2 vil innebære en geografisk driftsenhet som er tilnærmet dobbelt så store 


som enhetene i alternativ 3. Dette vil påvirke driftsenhetsleders "representasjon" i 


ledergruppen. 
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2. Vurdering og begrunnelse 


Kort vei fra idé, forslag og innspill fra førstelinjen til beslutningstakere på strategisk nivå 


har vært en styrke i flere av de gamle politidistriktene. Ny organisering vil utfordre dette. 


Opplevelsen av å bli hørt og ha påvirkning på beslutninger kan ha effekt på 


arbeidsmiljøet. 


 


De geografiske driftsenhetene vil uansett alternativ bli store sammenlignet med dagens 


driftsenheter. Det er derfor knyttet usikkerhet til hvor store de reelle konsekvensene 


mellom alternativ 2 og 3 vil bli.  


 


3. Eventuelle risikoreduserende tiltak 


Bevissthet rundt påvirkningsmulighet og opprettelse av relevante fora på lavere nivå i 


organisasjonen, eksempelvis lokal IDF, kan kompensere noe for dette. 


 


Samhandling og koordinering med FDE 


For å lette samhandling og koordinering mellom funksjonelle driftsenheter og geografiske 


driftsenheter kan det være en fordel at beslutningsmyndighet og lederansvar er 


gjenkjennbart. Utfordringer innenfor samhandling og koordinering kan få negative følger 


for det psykososiale arbeidsmiljøet. De ulike alternativene plasserer den operasjonelle 


ledelsen på ulike ledernivåer. 


 


1. Effekten av forskjellen. 


I alternativ 1 og 3 er den operasjonelle ledelsen plassert på nivå 3 som seksjon under 


driftsenhetsleder. Dette er sammenfallende med tilsvarende nivå på de funksjonelle 


driftsenhetene. I alternativ 2 plasseres det operasjonelle ledernivået på hver 


tjenesteenhet (TE) og dermed på nivå 4.  


 


2. Vurdering og begrunnelse 


Dersom det operasjonelle ledernivået på GDE plasseres på nivå 4 vil dette samsvare med 


et taktisk ledernivå på de funksjonelle enhetene. Dette vil kunne gi koordinerings- og 


samhandlingsutfordringer. De geografiske og de funksjonelle enhetene vil ved en slik 


løsning få ulike og ikke gjenkjennbare ledernivå. Det er grunn til å anta at koordinerings- 


og samhandlingsutfordringer vil kunne ha negativ påvirkning på det psykososiale 


arbeidsmiljøet. 
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3. Eventuelle risikoreduserende tiltak. 


Fokus på utfordringen og utvikling av hensiktsmessige samhandlingsarenaer på tvers av 


ledernivå kan redusere risikoen. 


4.3 Drøfting av strukturalternativene 
 
Gjennom analysen har forskjellige sider ved de ulike alternativene blitt synliggjort. Med 


dette som grunnlag vil alternativene nå drøftes i forhold til hverandre og opp mot dagens 


struktur. Både styrker og svakheter ved de ulike alternativene vil bli belyst. Drøftelsene 


vil forhåpentligvis gi leseren innsikt i hvordan arbeidsgruppen har kommet frem til sin 


anbefaling for politidistriktets fremtidige struktur. Drøftelsene vil kretse rundt de samme 


temaene som er redegjort for i analysen. 


 


Konsekvenser knyttet til personell 


Våre medarbeidere er den viktigste ressursen politietaten har. Det er derfor viktig at 


omorganiseringsprosessen er i tråd med gjeldende regelverk og de HMS-vurderinger som 


anbefales. For å ivareta disse sider ved endringsarbeidet har arbeidsgruppen derfor 


involvert vernetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene Norsk politilederlag og Politiets 


fellesforbund. 


 


Endringer i den lokale struktur vil komme til å påvirke de ansatte. Endringene kan få 


følger for oppmøtested, kollegialt miljø, arbeidsoppgaver og reisevei – for å nevne noe. 


Ser en til de ulike alternativene arbeidsgruppen har fremlagt for ny struktur, er imidlertid 


den generelle konklusjonen at kun et mindretall av det totalt antall ansatte vil bli direkte 


berørt av strukturendringene.  


 


I alternativ 1 vil en reduksjon i antall lokasjoner fra 22 til 10 medføre endringer i 


oppmøtested for cirka 160 fast ansatte. En kan da anta at disse vil måtte påregne en 


lenger (eller i hvert fall annen) reisevei til jobb i fremtiden. Ser en i SAP-systemet 


fremkommer det imidlertid at 93 av disse 160 uansett ikke bor i den kommunen de 


jobber i pr. i dag. Deres reisevei kan således også bli kortere. 


 


I alternativ 2 og 3 reduseres antall lokasjoner fra 22 til 8, hvilket vil berøre cirka 195 


ansatte. Av disse bor 110 medarbeidere i en annen kommune enn den de jobber i pr. i 


dag. 
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Hva gjelder de sivilt ansatte vil disse uansett utfall av denne arbeidsgruppens virke måtte 


påregne en sentralisering. Dette hvis en skal legge andre, funksjonelle arbeidsgruppers 


anbefaling til grunn. 


 


Endringer av oppmøtested og arbeidsmiljø kan være krevende for enkelte medarbeidere. 


En del medarbeidere vil også måtte påregne å få nye arbeidsoppgaver og andre 


stillingsbeskrivelser i fremtidens Øst politidistrikt. Dette kan for noen være både 


demotiverende og vanskelig å takle. På den annen side vil strukturendringer og ny 


organisering av politidistriktet også gi mange muligheter. Nye arbeidsoppgaver vil 


komme til og gode fagmiljøer vil vokse frem. Videre vil de 3 ulike alternativene totalt sett 


kun påvirke et mindretall av kollegaer direkte gjennom behov for endring av 


oppmøtested og arbeidsplass. Flesteparten av de ansatte i distriktet vil således kunne 


fortsette å arbeide ved den politilokasjonen de er ansatt ved pr. i dag. Samlet sett 


vurderes derfor de personellmessige utfordringene knyttet til nedleggelser av 


politilokasjoner som forsvarlige (jf. også HMS-risikovurdering). 


 


Alternativ 1 vil frigjøre 19 lensmenn og politioverbetjenter. Sett i sammenheng med de 


117 politiansatte som også blir frigjort i alternativ 1, medfører alternativet at 136 


tjenestepersoner kan frigjøres til andre politioppgaver. 96 av disse har en stillingskode 


som medfører at de formentlig kan settes direkte inn i førstelinjearbeid. 


 


Alternativ 2 og 3 vil frigjøre 23 lensmenn eller politioverbetjenter. Når vi legger dette til 


de 139 politiansatte som også vil bli frigjort, medfører alternativene at 162 


tjenestepersoner kan frigjøres til andre politioppgaver. 113 av disse har en stillingskode 


som medfører at de formentlig kan settes direkte inn i førstelinjearbeid. 


 


Hvis de nevnte tallene ses i forhold til nærpolitireformens målsetting om 


gevinstrealisering av personell ser en at alternativ 2 eller 3 vil frigjøre flest 


medarbeidere. Spesielt relevant for en slik gevinstrealisering vil da antall frigjorte ledere 


være. Medarbeiderne som frigjøres er på mange måter kun av sekundær interesse, da de 


fleste av disse også i dag jobber i politiets førstelinje. 


 


Ytterligere frigjøring av ledere vil kunne realiseres i spesielt alternativ 1 og 3 da disse 


forslagene går langt i å fjerne flere ledernivåer ved ikke å inkludere tjenesteenheter i ny 


struktur. Ved alternativ 1 vil 20 ledere kunne frigis ved fjerning av ledernivå. Alternativ 2 


gir en reduksjon på 10 og alternativ 3 gir en reduksjon på 13. 
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Delvurdering – konsekvenser knyttet til personell 


Endringer av dagens struktur vil uansett hvilket alternativ som anbefales i større eller 


mindre grad påvirke politidistriktets medarbeidere. Når en ser til antallet som vil bli 


direkte berørt ved at deres arbeidsplass blir nedlagt, dreier dette seg imidlertid kun om 


et mindretall av våre ansatte. 


 


Alternativ 1 fremstår som det forslag som har størst potensial for gevinstrealisering i 


form av frigivelse av ledere. Tar en bort tjenestestedene Årnes og Bjørkelangen fra 


strukturen anbefalt i alternativ 1, vil gevinstpotensialet også øke noe mer. 


 


Konsekvenser knyttet til EBA 


Arbeidsgruppens analyser viser at det kan være mulig å realisere et gevinstpotensial ved 


å redusere antall politilokasjoner. Ved alternativ 1 vil denne gevinsten maksimalt være 


på 9.014.707 kroner, mens den ved alternativ 2 eller 3 vil være på maksimalt 


11.348.723 kroner. 


 


Med et budsjett på 1.317.387.666 kroner i 2016 må en kunne si at differansen i 


eventuelle besparelser mellom de ulike alternativene er å anse som små. Besparelser i 


den størrelsesorden som beskrives har også med seg mange avhengigheter, hvilket 


medfører at potensielle gevinster raskt kan bli "spist opp". For det første vil lengden på 


leieavtalene være styrende for når gevinsten eventuelt kan realiseres. Ser vi på de 


eksiterende leieavtalene vil det si at gevinstene kan realiseres innen 6 år, men også 


tidligere hvis distriktet kan komme seg ut av de lengste avtalene. 


 


For det andre avhenger besparelsene av at mange fagmiljøer flyttes på innad i 


politidistriktet, hvilket kan være negativt i et HMS-perspektiv. Våre analyser viser også at 


forslaget vil utfordre arealkapasiteten på Lillestrøm, Grålum og Ullensaker. Hva gjelder 


de to førstnevnte vil utbyggingsbehov påvirkes av hvor mange som skal flytte ut som 


følge av samlokalisering av operasjonssentral og administrative funksjoner. Hva gjelder 


Ullensaker vil Gardermoen potensielt kunne avlaste og dermed redusere behovet.  


 


For det tredje avhenger besparelsene av behovet for fortetting av kontorlandskaper, og 


for det fjerde avhenger besparelsene av at enkelte ansattkategorier går fra rent 


dagtidarbeid til en turnus fordelt på dag og kveld. Det er også dyrere å leie og bygge i 


urbane strøk en i rurale strøk, hvilket betyr at eventuelle gevinster raskt kan bli "spist 


opp" av utgifter hvis utbygging eller inngåelse av nye leieavtaler er nødvendig. Behovet 
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for en ny etasje til operasjonssentralen i Ski er for eksempel en utgift som allerede nå 


må påregnes. 


 


På den annen side må Øst politidistrikt være flinke til å spare der en kan. Eventuelle 


besparelser på 9 eller 11 millioner må derfor ikke ses bort fra fordi summene i en 


budsjettmålestokk fremstår som små. Det er også et grunnleggende mål med 


nærpolitireformen at publikum skal oppleve en økt tilgjengelighet på polititjenester, noe 


som er tenkt realisert blant annet ved å få flere kollegaer ut i bil og ut der folk er, samt 


at for eksempel etterforskere er tilgengelige for å ta imot anmeldelser og ta avhør også 


på de tider av døgnet som "folk flest" ikke selv er på jobb. Slik situasjonen ved mange 


politihus er i dag, står kontorene tomme store deler av døgnet. Ved å besørge at flere 


kontorer er i bruk flere timer av døgnet enn hva de er pr. i dag, vil også behovet for 


utbygging kunne reduseres. 


 


Å få flere politifolk ut i bil for å øke tilgjengeligheten og synligheten har også sine 


konsekvenser for bilbehovet. For det første vil flere tjenestepersoner ut i førstelinjen bety 


et økt behov for kjøretøy. For det andre vil en reduksjon i antall enheter fra 22 til 


henholdsvis 10 eller 8 medføre lengre kjørevei for at politiet skal være tilstede i 


lokalsamfunnene. Økt bruk medfører igjen et behov for større utskiftingstakt på bilene. 


For det tredje vil det ved en innføring av vaktovertakelse "ute i teig" (for å ivareta 


beredskap og responstid) skapes et ytterligere behov for flere tilgjengelige tjenestebiler.  


 


Distriktet har ikke noen helhetlig oversikt over alder og standard på dagens tjenestebiler. 


Hvor mange biler av de 267 som distriktet i dag disponerer som er i ferd med å bli 


utrangert vites derfor ikke.  


 


For å nå nærpolitireformens målsettinger må en imidlertid akseptere økte utgifter på 


enkelte budsjettposter. Hvis Øst politidistrikt lykkes i å styrke førstelinjen og dets arbeid 


ute blant folk, så bør ikke manglende bilpark sette en stopper for dette. Videre har region 


Follo gode erfaringer med bruk av bil-pool hvor biler reserveres ved hjelp av Outlook. 


Erfaringene her er at hver enkelt bil brukes mer og står mindre ved bruk av et slikt pool-


system. Slike effektiviseringsløsninger må distriktet i sin helhet bli flinkere til å 


identifisere enn hva vi er i dag. 
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Delvurdering – konsekvenser knyttet til EBA 


Differansen i potensielle besparelser ved de ulike alternativene fremstår som små. De 


potensielle besparelsene er størst ved alternativ 2 og 3. Dette da grunnet et behov for 


færre lokasjoner enn i alternativ 1.  


 


Hva gjelder kjøretøy, vil alle de 3 alternativene formentlig medføre et økt behov for 


kjøretøy, eller i hvert fall økt bruk og slitasje på kjøretøyene. Alternativ 1 vil i en slik 


sammenheng kunne medføre noen ressursbesparelser. Dette siden flere enheter 


medfører noe redusert reisevei. 


 


Konsekvenser for lokal forankring 


I begrepet lokal forankring ligger mye av kjernen i nærpolitireformen. Det er gjennom å 


skape et lokalt, synlig og tilstedeværende politi, som er tilgjengelig for befolkningen der 


hvor de bor, at reformens grunnkrav kan bli innfridd. Samtidig er det også rundt 


begrepet lokal forankring at mange av de tyngste diskusjonene i arbeidsgruppen og 


ellers i organisasjonen har foregått. For hvordan kan en ivareta den lokale forankringen 


ved å legge ned og sentralisere politienheter? 


 


På den ene siden kan en si at politiets lokale forankring er avhengig av en fysisk lokasjon 


i lokalsamfunnet i form av et politibygg. Lensmannskontoret eller politistasjonen i bygda 


blir da befolkningens garanti for et lokalt tilstedeværende politi som kjenner samfunnet, 


befolkningen og de lokale utfordringene godt. På samme måte vil politibygget minne 


innbyggerne på politiets tilstedeværelse og slik også ha en symbolsk verdi som en fysisk 


konkretisering av polititjenesten i et samfunn. 


 


Følger vi ovenfornevnte argumentasjon vil alternativ 1 fra rapportens analyse være den 


riktige anbefaling for fremtidens Øst politidistrikt. Dette da det alternativ med flest 


politilokasjoner ifølge en slik argumentasjon også bør være det som anbefales. Tas 


argumentasjonen lengre kan en si at heller ikke alternativ 1 ivaretar politiets lokale 


forankring, da også dette alternativet er en sentralisering fra dagens struktur. Hvis 


politibyggene er garantistene for den lokale forankringen bør en slik sett ikke legge ned 


noen av dagens 22 enheter, men kanskje snarere opprette flere. 


 


Det er imidlertid ikke politibyggene i seg selv som sikrer politiets forankring til de mange 


lokalsamfunnene i distriktet; det er det politifolkene og de sivilt ansatte ved 


lensmannskontorene og politistasjonene som gjør. Ved å jobbe tett på lokalsamfunnet 


opplever både ansatte i politiet, våre samarbeidspartnere og formentlig også 
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befolkningen at politiet har en lokal forankring. Dette gjennom å ha kunnskap om 


hverandre og om de lokale forhold, gjennom forutsigbar tilstedeværelse, samt ved at det 


er de samme politifolkene som møter på skolebesøk, utfører trafikkontroller og kaller inn 


til avhør eller bekymringssamtaler. 


 


På den annen side kan en argumentere for at politiets lokale forankring ikke er avhengig 


av verken politibygg eller faste oppmøtesteder for de politiansatte. Ved å sette fokus på 


tjenesten som skal leveres snarere enn på hvor den leveres fra kan også andre måter å 


strukturere politidistriktet på bli aktuelle. Ved å tenke grunnleggende annerledes om 


hvordan vi kan sikre en god polititjeneste ut til befolkningen – der de trenger det; når de 


trenger det – kan også flere av arbeidsgruppens strukturalternativer bli interessante. 


 


Ved å se til andre land og hvordan de har valgt å organisere sin polititjeneste, ser vi at 


antall politilokasjoner ikke er avgjørende for politiets tilgjengelighet, tilstedeværelse eller 


nærhet til lokalsamfunnene. Ved å ansvarliggjøre politiets førstelinje som kontaktpunkter 


ut mot både befolkning og samarbeidspartnere, har for eksempel England, USA og 


Canada klart å ivareta den lokale forankring selv i de store millionbyene. Ser en videre til 


Nederland eller Japan finner en eksempler på hvordan dette gjøres i praksis ved at den 


enkelte betjent har et stort kontaktansvar innenfor et begrenset geografisk område, slik 


som et kvartal eller en gate (Balvig & Holmberg, 2004, s. 18, 19, 27, 28; Skogan, 2006, 


s. 37). Disse eksemplene er i tråd med tankene bak Community policing, eller 


"nærpolitiet", og er fundert i forskning på hva som skaper trygghet, tillit og tilfredshet 


hos befolkningen (Skogan, 2006, s. 31; Balvig & Holmberg, 2004, s. 25-29; Garland, 


2001, s. 114; Bjørgo & Carlsson, 1999, s. 218).  


 


Ser en til Norge kan en slik ansvarliggjøring av politiets førstelinje bidra til å kompensere 


for en sentralisering av antall politilokasjoner. Dette ved at dedikerte "nærpolitibetjenter" 


deles inn i team med kontaktansvar for den enkelte av distriktets 38 kommuner. En slik 


ordning med nærpolitibetjenter eller kontakter vil kunne ta over mange av de oppgavene 


som tilligger lensmannskontorene og politistasjonene i dag og slik redusere behovet for 


fysiske politilokasjoner.  


 


Skal en evne å realisere tanken om nærpolitikontakter kreves imidlertid et ressurspådrag 


i politiets førstelinje, hvilket betyr at en må se på strukturmodeller som muliggjør en 


omdisponering av mest mulig personell. Alternativ 1 vil i en slik sammenheng kanskje 


ikke være å anbefale da dette er den som binder flest folk til gammel struktur. Alternativ 


2 reduserer antall politilokasjoner, men vil på grunn av nivåinndeling trolig kreve flere 
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ledere og noe mer byråkrati. Alternativ 3 fjerner nivåproblematikken som følger 


tjenesteenheter samtidig som den holder antall politilokasjoner på et minimum. 


Imidlertid vil det ved 4 geografiske driftsenheter, i stedet for 2 eller 3, også ved dette 


alternativet bli behov for lederstøtte og noe byråkrati. 


 


Delvurdering – konsekvenser knyttet til lokal forankring 


Oppsummert: følger man tankegangen om førstelinjen som nærpolitikontakter bør en 


velge det alternativ som i størst mulig grad evner å frigi personell. Nedleggelse av 


politilokasjoner er i en slik sammenheng ikke et poeng i seg selv, men like fullt en 


nødvendighet for å kunne muliggjøre det ressurspådraget som trengs for å kunne skape 


et nærpoliti. 


 


Alternativ 1, med 3 geografiske driftsenheter og ingen tjenesteenheter, er nok det beste 


alternativet i så måte, men da uten de 2 tjenestestedene på Årnes og Bjørkelangen med i 


anbefalingen. 


 


Konsekvenser for forebygging 


Forebygging er definert som en av politiets viktigste oppgaver og forebygging er tiltenkt 


å skulle være førende for politiet i alle dets gjøremål (Politiloven, 1995, s. 1). Et økt 


fokus på det forebyggende politiarbeid er derfor en viktig forutsetning i 


nærpolitireformen. 


 


Forebygging bør imidlertid i fremtiden utvide sitt fokus fra et primært satsningsområde 


på barn og unge, til å gjelde forebygging av alle former for kriminalitet og uønskede 


hendelser. Tanker rundt hvem som skal drive med forebygging i politiet bør også endres, 


slik at forebygging ikke kun er tiltenkt noen få, dedikerte forebyggere, men snarere er 


noe alle politiansatte skal få et ansvar for. Dette i tråd med forskning og blant annet 


Politihøgskolens høringssvar til Politianalysen (Gundhus, 2014, s. 201, 202; 


Politidirektoratet, 2013, s. 31). 


 


Arbeidsgruppens kartlegging og analyser viser at det forebyggende politiarbeidet i 


dagens Øst politidistrikt drar nytte av den lokalkunnskap våre medarbeidere besitter i 


kraft av å jobbe tett på lokalsamfunnene. Lokal forankring i form av en desentralisert 


tjenestestruktur bidrar slik til tillit mellom politi og befolking og derigjennom god 


informasjonsflyt og kunnskapsdeling. Kunnskapen som tilfaller politiet kan så brukes i det 


forebyggende arbeidet. Også politiets samarbeid med andre forebyggende aktører 
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beskrives som godt, hvilket også kan tenkes at har med nærhet og kjennskap til 


hverandre å gjøre. 


 


Ser en til region Follo erfares det imidlertid at også en mer sentralisert forebyggende 


tjeneste har sine fordeler. Der det fra regioner med lensmannskontor rapporteres om at 


det forebyggende arbeidet primært begrenser seg til eget geografisk ansvarsområde, har 


Follo evnet å se på tvers av kommunegrenser og regioner i det forebyggende arbeidet. 


Politiets "klientell" forholder seg i mindre grad til grenser, hvilket betyr at også politiet 


må evne å se mer helhetlig på det forebyggende arbeidet. Blant annet rapporteres det 


fra en intervjuundersøkelse i forbindelse med Master i politivitenskap at lokalt forankret 


forebyggende arbeid fungerer bra når aktørene det gjelder er lokalt forankret. Et slikt 


fokus virker imidlertid mot sin hensikt når aktørene er grenseoverskridende i sin 


virksomhet (Loe, 2015). Politiet må derfor i fremtiden evne å se helhetlig på det 


forebyggende arbeidet, både geografisk, hva gjelder kunnskap, samt når det kommer til 


prioriteringer og ressurssetting. For mange politienheter som tenker "sin egen tue" vil i 


et slikt perspektiv være lite hensiktsmessig. 


 


Videre erfares det i region Follo at samlokalisering av forebyggere i egne seksjoner har 


medført et økt faglig fokus. Dette har igjen ført til økt kompetanse, økt profesjonalisering 


og bedre forebyggende kapasitet. Å samle det forebyggende arbeidet på egne seksjoner 


har også ført til større prioritering av det forebyggende arbeidet, blant annet gjennom at 


seksjonsleder har fått påvirkningskraft gjennom å sitte i politistasjonssjefens 


ledergruppe. I ny organisering er det sannsynlig at leder for funksjonell enhet for 


forebygging vil sitte i politimesterens ledergruppe. 


 


Ser en til arbeidsgruppens ulike strukturalternativer har de forskjellige kvaliteter ved seg. 


Disse må vurderes opp mot hva som er best for det forebyggende arbeidet. Alternativ 1 


vil i en slik sammenheng medføre den struktur som i størst grad ivaretar dagens 


forebyggingsarbeid. Dette ved å bestå av 10 lokasjoner, hvorav 7 av dem er 


tjenestesteder. Alternativet vil også kunne besørge gode fagmiljøer som kan vokse ut fra 


de 3 geografiske driftsenhetene, samtidig som disse også kan ivareta et 


helhetsperspektiv i det forebyggende arbeidet. 


 


Hva gjelder alternativ 2 vil nivåinndelingen med geografiske driftsenheter, 


tjenesteenheter og tjenestesteder kunne gjøre praktiseringen av det forebyggende 


arbeidet noe mer komplisert. Dette med tanke på hvor de ulike funksjonene og 


arbeidsoppgavene innen forebygging skal plasseres. Tar en med at de geografiske 
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driftsenhetene også skal samspille med en funksjonell forebyggende enhet, kan 


nivådelingen i alternativ 2 bli unødvendig komplisert. 


 


Alternativ 3 vil besørge en god fordeling av kompetanse og antall forebyggere mellom de 


4 geografiske driftsenhetene. Ved kun 4 tjenestesteder og ingen av disse på Romerike, 


er det imidlertid en risiko for at de verdier en i dag ser av en lokal tilstedeværelse i det 


forebyggende arbeidet, vil kunne forringes. Alternativ 3, og i større eller mindre grad 


også alternativ 1 og 2, krever således noen kompenserende tiltak for å opprettholde 


nivået på det forebyggende arbeidet også i fremtidens politidistrikt. 


 


Som argumentert for tidligere er det gjennom en frigivelse av personell til bruk i politiets 


førstelinje at nærpolitireformens krav kan imøteses. De samme politikontaktene som 


beskrevet ovenfor skal således også være de som har det forebyggende kontaktansvaret. 


Gjennom å utvikle team med et kontaktansvar basert på geografiske grenser vil en 


kunne ivareta de kvaliteter som en desentralisert struktur har ved seg pr. i dag. Den 


kunnskap og informasjon som tilfaller nærpolitipatruljene ved å arbeide ute i 


lokalsamfunnene må imidlertid også tilfalle andre deler av politiorganisasjonen. Dette slik 


at kunnskap hos den enkelte medarbeider blir til felles kunnskap; at felles kunnskap blir 


til prioriteringer; at prioriteringer blir til planer; og at planer blir til iverksatte ordrer for 


politiets daglige virke. 


 


Tanken om informasjonsdeling og prioriteringer som skissert ovenfor krever en styrket 


etterretningsavdeling i distriktet. Denne må evne å gjøre førstelinjens kunnskap om til 


gjenkjennbare mønstre, og slik besørge en helhetsoversikt som beslutninger kan fattes 


på. Arbeidsmetodikken i problemorientert politiarbeid har gode egenskaper ved seg som 


kan besørge den nødvendige analyse i så måte (Goldstein, 1979; Knutsson & Søvik, 


2005). Likhetene mellom denne metodikken og etterretningsdoktrinen er mange, hvilket 


muliggjør å bygge videre på arbeidsmetoder allerede innført i politiet. 


 


De kriminalitetsmønstre som blir tydeliggjort gjennom etterretningsavdelingenes arbeid 


må så materialiseres i planer for hvordan førstelinjen skal utføre sitt arbeid. Her finnes 


det patruljestrategier som muliggjør et kunnskapsstyrt politiarbeid tuftet på kunnskap 


om hvor og når kriminalitet og uønskede hendelser sannsynligvis kan skje. Erfaringer fra 


både USA, Danmark og Sverige med såkalt "Hot spots policing" (på norsk for eksempel 


"punktpatruljering") viser at politiets tilstedeværelse på visse steder til visse tidspunkt, 


da med bakgrunn i gode analyser, har en åpenbar forebyggende effekt (Knutsson, 1995, 


s. 22-25; Gundhus, 2014, s. 191; Weisburd & Braga, 2006, s. 225, 229, 232; Erstad, 
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1997, s. 124; Felson & Boba, 2010, s. 45). Gjennom å flåtestyre patruljetjenesten etter 


en kunnskapsfundert plan kan politiet derfor i fremtiden evne oftere å være på rett sted 


til rett tid i sitt forebyggende arbeid, hvilket også må anses som en mer effektiv styring 


av ressursene. Dette vil i så fall være i samsvar med nærpolitireformens krav og 


målsetting. 


 
Delvurdering – konsekvenser knyttet til forebygging 


Oppsummert: forebyggende politiarbeid er avhengig av lokalkunnskap og 


informasjonstilgang. Dette sikres gjennom kontinuitet og tilstedeværelse i lokalsamfunn 


og blant samarbeidspartnere. Helhetlig forebygging krever imidlertid også sterke 


fagmiljøer og et helhetsperspektiv i prioriteringene. Dette nødvendiggjør en viss 


sentralisering.  


 


Uansett alternativ krever det forebyggende arbeidet at dagens struktur kompenseres 


med andre måter å arbeide på. Eksempler på dette er beskrevet i drøftelsen. Derfor blir 


det avgjørende for politiets forebyggende arbeid hvor mye personell strukturelle 


endringer evner å frigi, hvilket tilsier en anbefaling av alternativ 1, men da uten Årnes og 


Bjørkelangen. 


 


Konsekvenser for politiets tilgjengelighet, synlighet, vakt og beredskap 


Politiets beredskapsressurser er pr. i dag fordelt på 22 politilokasjoner i politidistrikt Øst. 


Dette gir nærhet til de mange lokalsamfunnene i distriktet, samtidig som de 


patruljemannskapene som bemanner politibilene er godt kjent i området de har ansvaret 


for. Dagens struktur gir videre en god beredskap på dagtid av patruljeressurser. På 


dagtid er alle politistasjonene og lensmannskontorene bemannet, og personell godkjent 


for operativ tjeneste er tilgjengelig ved behov.  


 


Dagens struktur gir imidlertid ikke tilgjengelighet god nok. Patruljemannskapene som 


ikke er spesifikt avsatt til patruljetjeneste, hvilket er et fåtall av politienhetenes ressurser 


på dagtid, lytter ofte ikke på radiosambandet og har ofte ikke pakket opp sitt utstyr i et 


kjøretøy. Det betyr at de ikke er en reell ressurs for operasjonssentralen. Fordelen med 


spredte politilokasjoner, for eksempel sett opp mot responstid, vil derfor ofte ikke 


materialisere seg til det fulle i dagens struktur. 


 


Videre er det slik at dagens struktur medfører at beredskapen som er god på dagtid, blir 


vesentlig forringet etter politienhetenes stengetid. Da er det distriktsovergripende 


patruljer som tar seg av beredskapen for hele distriktet. Men fordi mange av de ansatte 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 79 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


har jobbet med andre oppgaver enn patruljearbeid på dagtid, er ikke disse tilgjengelig på 


kveld og natt. Dette medfører derfor tidvis dårlig politiberedskap gjennom døgnet og 


uken. 


 


Arbeidsgruppens kartlegging og analyse viser at ved å slå sammen lokasjoner og skape 


færre, men større enheter, vil det være mulig å styrke den operative beredskapen noe. 


Ved å opprette egne seksjoner for operativt patruljearbeid, slik det allerede er gjort på 


politistasjonene i distriktet, vil de som arbeider i patruljen også få mer kompetanse og 


ferdigheter innen faget, samtidig som de slippe å oppleve krysspress ved å jobbe 


innenfor flere fagfelt samtidig. Sentraliserte enheter har også i region Follo styrket 


fagmiljøene og derigjennom gitt en mer profesjonell patruljetjeneste etter 


omorganiseringen der i 2010 (Politidirektoratet, 2012; Loe, 2015). 


 


Alternativ 1 gir muligheten for å etablere robuste seksjoner som ikke er sårbare for 


sykemeldinger og frafall. Alternativet vil også kunne medføre at behovet for støttelister 


med mannskap fra andre seksjoner, bortfaller. Fra et beredskapsperspektiv kunne en 


også tenke seg enda færre tjenestesteder å kjøre ut ifra en hva alternativ 1 foreslår. 


Dette for å unngå problematikken ved å måtte slå sammen patruljepersonell på tvers av 


politilokasjoner. Dette er ønskelig både ut fra et rent effektivitets- og 


responstidsperspektiv, men også ut fra et praktisk perspektiv på hvordan for eksempel 


paroler skal gjennomføres. 


 


Alternativ 2 imøtekommer ønsket om færre og mer robuste enheter innen et 


beredskapsperspektiv hvis det kun kjører ut patruljer fra de geografiske driftsenhetene 


og tjenesteenhetene. Alternativet vil imidlertid fjerne utkjøringen av patruljeressurser fra 


2 tjenestesteder et stykke fra nærmeste geografiske driftsenhet eller tjenesteenhet 


(Bjørkelangen og Årnes), hvilket kan påvirke responstid og akuttberedskap. Samme 


problematikk gjør seg også gjeldende i alternativ 3, hvor det for region Romerike sin del 


kun finnes sentralt plasserte geografiske driftsenheter. 


 


Skal alternativ 2,3 og delvis alternativ 1 kunne anbefales må det derfor ses på noen 


kompenserende tiltak for nedleggelsen av politilokasjoner. Slike tiltak har arbeidsgruppen 


gått bredt ut i politiorganisasjonen for å identifisere, hvilket også har medført flere 


adekvate forslag. 


 


For det første kan en sentralisering av utkjøringsstedene for beredskapsressursene / 


patruljene kompenseres ved flåtestyring fra operasjonssentralen. Dette innebærer at de 
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forskjellige patruljene vil få sine patruljesoner de skal være innenfor, hvilket vil være 


med på å sikre responstid ved akutt oppdukkende oppdrag. Patruljesoner vil også sikre 


tilgjengelighet og synlighet av patruljeressurser jevnt utover distriktet. Flåtestyringen må 


underbygges av etterretning og kunnskap om hvor og når det er sannsynlig at ulike 


hendelser skjer, jf. drøftelsen ovenfor vedrørende Hot spots policing/punktpatruljering. 


 


Videre ser vi at beredskapsutfordringene vil være størst ved vaktskifter. Ved få, 


sentraliserte enheter vil dette skape et politivakuum i områdene langt fra 


politilokasjonene når ett vaktlag går av vakt og ett nytt på. Ved å flytte overlappen fra 


politilokasjonen og ut i "teig" vil en imidlertid kunne kompensere for denne 


beredskapsutfordringen. Det vil i så fall kreve noe lengre overlapp enn hva vi har i dag, 


samtidig som det blir et spørsmål om tilgjengelige patruljebiler i overlappen. 


 


Det er også sett på hvordan opprettelsen av egne transport- og fremstillingspatruljer, 


utført av arrestmannskap, kan frigi politiressurser og slik gi økt tilgjengelighet av 


patruljer i distriktet. Det er i den forbindelse også sett på mobile arrestpatruljer som kan 


overta varetektsfanger og innbrakte slik at politiressursene ikke trenger å forlate sin 


patruljesone for å levere arrestant i sentralarrestene. Her må det imidlertid anføres at 


ressurser i ny organisasjon som brukes til dette, nødvendigvis vil være ressurser som må 


tas fra noe annet. 


 


Til slutt er det sett på differensierte vaktlister slik at deler av patruljestyrken går en 3-


skiftsturnus, mens en annen del av styrken går en 2-skiftsturnus. En slik fordeling vil 


kunne forhindre at store politiressurser er på jobb til de tider i uken hvor det skjer minst, 


samtidig som det vil kunne styrke bemanningen i de tidsrom behovet for politiets 


tjenester er størst. En slik differensiert turnusordning vil også kunne gi et overskudd av 


personell til bruk som nærpolitiressurs på dagtid og kveld i ukedagene, og slik 


kompensere for tap av lokal forankring som drøftet tidligere i rapporten.  


 


Som nevnt tidligere i rapporten fant imidlertid ikke arbeidsgruppen tilstrekkelig med 


gevinster av en slik differensiert turnusordning til å kunne anbefale den. Likevel 


anbefales det at politidistriktet jobber videre med utforskning av vaktlister for slik å 


kunne gi best tilgjengelighet på polititjenester til de tider hvor også samfunnets behov 


for politiet er størst. 
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Delvurdering – konsekvenser knyttet til vakt og beredskap etc. 


Oppsummert: vakt- og beredskapsressursene er i dag fordelt utover på 22 


politilokasjoner. Dette gir god lokal forankring og god lokalkunnskap i førstelinjen. 


Dagens struktur hindrer imidlertid en effektiv, robust og tilgengelig patruljestyrke døgnet 


igjennom. Endringer anses derfor som nødvendig. 


 


I et vakt- og beredskapsperspektiv er det ønskelig med så mye robusthet som mulig. 


Dette besørges primært av få, men store enheter. Alternativene med færrest enheter blir 


derfor å anbefale i så måte. De utfordringer som følger av sentraliserte enheter må 


imidlertid kompenseres, hvilket det er redegjort for ulike tiltak som kan bidra til. 


 


Konsekvenser for etterforskning og etterretning 


Etterforskning og etterretning vil i de følgende drøftes under ett. Der hvor fagfeltene i 


drøftelsen skiller seg fra hverandre, vil dette anføres i teksten. 


 


Dagens struktur med 22 enheter besørger at etterforskere på grunn av sin lokale 


forankring også har god kunnskap om de miljøer og personer som er under 


etterforskning. Dette er en fordel spesielt i saker med lokalt tilknyttende aktører, noe 


som ofte er tilfellet ved for eksempel mengdekriminalitet. Blant annet viser forskning at 


om lag 80 prosent av all kriminalitet begås av personer med tilknytning til det området 


hvor den kriminelle handling skjer (Jasch, 2009, s. 200).  


 


En ulempe med dagens organisering er imidlertid at etterforskerne ved 


lensmannskontorene i distriktet også utfører patruljetjeneste og forebyggende arbeid. 


Dette gjør at saker kan bli liggende unødvendig lenge uten å bli arbeidet med. Erfaringer 


fra intervjuundersøkelse i region Follo understøtter dette (Loe, 2015). 


 


Kriminalitetsbildet er i endring. Til tross for at en ser en nedgang i kriminalitetstallene 


innenfor de største lovbruddkategoriene, ser en samtidig en profesjonalisering av 


kriminaliteten. De kriminelle miljøene som politiet står overfor i dag er i økende grad 


mobile og løsere tilknyttet lokalsamfunnene (se for eksempel Gundhus & Larsson, 2014, 


s. 279-285 for dette fenomenet). Det er i dag også et større fokus på for eksempel 


alvorlige voldshandlinger og seksuelle overgrep, hvilket utfordrer dagens struktur med 


spredte etterforskningsressurser på 22 enheter. En omfattende økning i bruk av internett 


som plattform for straffbare handlinger utfordrer politiets kompetanse ytterligere. Skal 


politiet evne å henge med i samfunnsutviklingen, må vi også endre oss. Vi kan ikke forbli 
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i gammel struktur hvis dette ikke anses som hensiktsmessig for å løse vårt 


samfunnsoppdrag. Dette er en viktig grunn til at nærpolitireformen også krever endring. 


 


Datainnhenting og analyse utført av arbeidsgruppen tilsier at dagens organisering 


innenfor etterforskning og etterretning er til hinder for en helhetlig satsning på 


fagområdene. Det er til dels store forskjeller i hvilke saker som prioriteres, samtidig som 


det rapporteres om stor variasjon i arbeidsmengde mellom de ulike enhetene. I praksis 


betyr dette at noen enheter har kapasitet til å etterforske mindre alvorlige straffbare 


forhold, mens andre enheter i samme distrikt må henlegge alvorlige straffesaker eller 


ikke klarer å levere på frist i slike saker. Dette anses som uheldig. 


 


Ved å sentralisere etterforskningstjenesten vil en kunne skape robuste enheter som ut 


fra et helhetsperspektiv kan prioritere saker i tråd med prioriteringsmatriser og 


Politimesterens styringsverktøy (PSV). Dette vil medføre at befolkningen i enkelte deler 


av distriktet vil få en dårligere tjeneste innen etterforskning, men dette anses som 


nødvendig for å kunne levere en bedre og likere tjeneste i distriktet som helhet. 


 


Øst politidistrikt har imidlertid erfaringer som tilsier at slike robuste enheter ikke må bli 


for store. Erfaringer fra Felles kriminalenhet (FKE) i region Østfold tilsier at hvis 


sakstilfanget blir for stort og fristsakene for mange, vil enheten ikke evne å levere etter 


hensikt. Ser en til de erfaringer region Romerike har gjort seg ved å sentralisere SO-


saker (saker omhandlende seksuelle overgrep) på egen seksjon, blir det imidlertid tydelig 


at det også er potensielle gevinster av å samle fagmiljøer. Dette synliggjøres da både på 


saksbehandlingstid og kvaliteten på det arbeidet som utføres. 


 


En utfordring ved for store sentraliseringer er imidlertid at personell med avgjørende 


spesialkompetanse ikke ønsker å følge med inn i ny struktur. Disse vil da i stedet velge å 


bli ved sitt gamle arbeidssted med andre arbeidsoppgaver snarere enn å flytte inn til 


spesialiserte fagmiljøer hvor deres spesialkompetanse er tiltrengt. Dette er en erfaring 


fra FKE i Østfold. De samme utfordringene gjorde seg også gjeldende ved 


sentraliseringen av det danske politiet i 2010 (Balvig, Holmberg & Nielsen, 2011, s. 29; 


Prop. 61 LS, 2014-2015, s. 23). 


 


Ser en til etterretningsarbeidet beskrives dette som mangelfullt i dagens Øst politidistrikt. 


Det fremstår generelt som for tilfeldig hvorvidt det satses på etterretningsarbeid eller 


ikke, samtidig som kunnskap frembrakt ved hjelp av lokal kunnskap og etterretning ikke 


foredles og omgjøres til kunnskap som organisasjonen kan prioritere sin virksomhet 
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etter. De argumenter som ble drøftet i forbindelse med behovet for en styrket 


etterretningsgruppe under deloverskrift om forebygging, er like aktuell her. Det vises 


derfor til denne drøftingen. 


 


Ser en til arbeidsgruppens ulike alternativer for ny struktur tegner det seg et bilde av 


behovet for robuste enheter med tilstrekkelig kompetanse. Alle alternativene 


imøtekommer dette behovet hvis en sammenligner med dagens struktur. Alternativ 3 vil 


imidlertid kunne bli noe lite robust, spesielt hva gjelder GDE Øvre Romerike. Sakstilfang 


og størrelse på denne enheten gjør den kanskje noe svak sammenlignet med de andre 


geografiske driftsenhetene. 


 


Alternativ vil 1 og 2 skape den nødvendige robusthet på GDE-nivå. Alternativ 2 og 3 vil 


imidlertid risikere en noe svakere lokal forankring, hvilket i så fall må kompenseres på 


andre måter enn ved fysiske lokasjoner. Alternativ 1 ivaretar flere fysiske lokasjoner i 


form av tjenestesteder, men vil på sin side kunne risikere å få 2 tjenestesteder på Årnes 


og Bjørkelangen uten særlig sakstilfang eller kapasitet. Sistnevnte kan kompenseres for 


ved at disse 2 tjenesteenhetene får ansvaret for mengdesaker også fra andre områder av 


distriktet. Dette kan imidlertid vurderes som noe uhensiktsmessig hvis en tar i 


betraktning at publikum da må reise gjennom områder med politilokasjoner for å komme 


til de aktuelle tjenestestedene. 


 


Det er av arbeidsgruppen identifisert en rekke kompenserende tiltak som kan forebygge 


eventuelle negative konsekvenser av en sentralisering av etterforsknings- og 


etterretningsressursene i distriktet. For eksempel kan en fremskutt mobil politipost 


vurderes for tilstedeværelse og levering av tjenester til ulike tider og steder i distriktet. 


Denne kan også brukes i konkrete saker, blant annet som etterforsknings-KO 


(kommandoplass), til avhør eller i beredskapsøyemed. 


 


Videre vil egne etterforskningspatruljer kunne styrke etterforskningsarbeidet i 


førstelinjen, blant annet ved å bidra med kompetanse i konkrete saker ute i felt. 


Prosjekter som "Etterforskingsløftet" og "Politiarbeid på stedet" vil også besørge økt 


kompetanse på etterforskning i førstelinjen, hvilket forhåpentligvis vil redusere behovet 


for lang saksbehandlingstid på typiske mengdesaker. Felles straffesaksinntak og utvidet 


bruk av kriminalvakt etter ordinær åpningstid har også vist seg hensiktsmessig for å få 


ned saksbehandlingstid. 
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Delvurdering – konsekvenser knyttet til etterforskning og etterretning 


Oppsummert: dagens organisering har tydelige fordeler hva gjelder ansattes kunnskaper 


rundt de personer og miljøer de etterforsker. Dette kan besørge raske oppklaringer og 


effektiv sakshåndtering. Dagens organisering har likevel også sine svakheter. Det er 


blant annet for store forskjeller i hvilke saker som prioriteres, for stor skjevhet i 


arbeidsbelastning, samt for lite robusthet sett opp mot evnen til å etterforske alvorlig og 


kompleks kriminalitet. 


 


Arbeidsgruppens ulike alternativer vil alle være en bedring sett i forhold til dagens 


situasjon. Alternativ 1 og 2 skiller seg imidlertid ut i positiv retning hva gjelder å skape 


robuste fagmiljøer.  


 


Konsekvenser for ledelse og styring 


Dagens struktur med 22 enheter i Øst politidistrikt gir lederne nærhet til sine ansatte. 


Dette er positivt hva gjelder ledernes mulighet for å påvirke kultur, holdninger og 


arbeidsrutiner. Forskning på organisasjon og ledelse underbygger verdien av en slik 


nærhet, blant annet ved å påpeke at ledernes mulighet for faktisk påvirkning ligger i 


deltakelse på arbeidsplassens mer uformelle arenaer (Ekman, 2004). Dette krever i så 


fall at lederen er til stede og lærer sine ansatte å kjenne. 


 


Dagens struktur gir også de ansatte gode muligheter til å påvirke ledernes prioriteringer 


og beslutninger, hvilket kan virke positivt på medarbeidernes motivasjon og faglige 


innsats. Nærheten til egne ansatte reduserer også behovet for fjernledelse, noe som 


gjennom analysen på flere områder er påpekt som bra. 


 


Dagens struktur fører imidlertid også med seg noen utfordringer. Med 22 enheter i 


distriktet kan for det første antall ledere tenkes å være for høyt. Hver enhet har sin 


øverste leder, en lensmann eller en politistasjonssjef. Under denne lederen igjen er det 


gjerne flere seksjonsledere i form av politioverbetjenter. På enkelte enheter er det så 


delledere under disse igjen, da for eksempel i form av divisjonsledere eller gruppeledere. 


 


For det andre, og i forlengelsen av forrige avsnitt, vil lederspennet med så mange sjefer 


være redusert. Hver leder har et begrenset handlingsrom å utøve sitt lederskap på, 


hvilket tidvis gir få styringsmuligheter over egen virksomhet i praksis. Mange ledere fører 


også med seg unødvendig mye byråkrati. Dette blir for eksempel synlig gjennom behovet 


for å avklare beslutninger mange ledere imellom. I stedet for at én leder sitter med 
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handlingsrommet alene, ser vi for ofte med dagens struktur at flere ledere har 


innvirkning og interesse i én og samme beslutning. 


 


For det tredje viser analysen at det er for store forskjeller enhetene imellom. Dette både 


i størrelse og sakstilfang, men også når det kommer til hva som prioriteres og hva som 


legges bort. Enhetslederne kan i dagens struktur virke for opptatt av å levere innenfor 


sitt eget geografiske ansvarsområde; dette da på bekostning av helheten i 


tjenesteleveransen i politidistriktet. Ved færre ledere med større handlingsrom 


(lederspenn) vil en slik helhetstenking i prioriteringene formentlig kunne ivaretas på en 


bedre måte enn i dag. Dette blant annet gjennom ledernes utvidede muligheter for å 


kraftsamle og forskyve ressursene ved behov. Dette fremheves i analysen som en styrke 


ved sammenslåingen av Follo politidistrikt i 2010 (se også Loe, 2015). 


 


Arbeidsgruppens ulike alternativer gir seg forskjellige utslag hva gjelder ledelse og 


styring. Alternativ 1 og 3 vil gi sterke ledere på de geografiske driftsenhetene. Disse vil 


få store handlingsrom gjennom å ha ansvaret for mange ansatte og store geografiske 


områder. Alternativ 1 og 3 vil på den annen side øke behovet for fjernledelse, hvilket 


også kan ha noen negative konsekvenser. Disse er det redegjort grundig for tidligere i 


analysen og drøftelsen. 


 


Alternativ 2 skaper flere ledernivåer og medfører således at ledernes mulighet for nærhet 


til egne ansatte, styrkes. Fordelene med dette er også beskrevet tidligere i rapporten. 


Flere ledernivå med mer byråkrati vil imidlertid redusere antall stillinger som kan 


frigjøres til arbeid i førstelinjen, hvilket arbeidsgruppen vurderer som uheldig sett opp 


mot nærpolitireformens målsetting.  


 


Delvurdering – konsekvenser for ledelse og styring 


Oppsummert: Dagens struktur gir nærhet mellom ledere og medarbeidere. Nærhet gir 


kjennskap, trygghet og tillit. Nærhet gir også ansatte gode muligheter for påvirkning, 


samtidig som det gir lederen kunnskap om de ansattes styrker og svakheter. Dette kan 


lederen bruke aktivt i sitt lederskap for å sikre best mulig resultat. 


 


Dagens struktur fremstår imidlertid å være til hinder for helhetstenkning og gode 


prioriteringer i et distriktsperspektiv. Mange ledere fører til ulik prioriteringspraksis 


enhetene imellom, samtidig som byråkratiet blir unødvendig stort. Hver leder får også et 


begrenset handlingsrom, hvilket kompliserer beslutningsprosesser unødig mye. 
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Ser en til reformens målsetting om gevinst i form av nærpolitiressurser bør det alternativ 


velges som i størst mulig grad evner å fjerne unødige lederledd og lederstillinger. 


Alternativ 1 og 3 skiller seg ut positivt i så måte. Hvis en i tillegg ser på den enkelte 


leders mulighet handlingsrom fremstår alternativ 1 som det som bør anbefales. 


 


Konsekvenser for sivil- og forvaltningsoppgaver 


Arbeidsgruppene Sivil rettspleie og Forvaltning foreslår, uavhengig av denne 


arbeidsgruppens anbefaling, en betydelig sentralisering av de sivile oppgavene. Hvis 


dette får gjennomslag vil det få konsekvenser for hvilke tjenester som skal leveres ved 


de ulike politilokasjonene. 


 


Uavhengig av hvilket av de 3 av arbeidsgruppens alternativer som anbefales vil en 


sentralisering av sivil- og forvaltningsoppgaver påvirke behovet for publikumstjenester. 


Dette da spesielt ved distriktets tjenestesteder. Selv om det er mange årsaker til at 


befolkningen oppsøker et politihus, er det grunn til å anta at et flertall av de som 


oppsøker oss på eget initiativ gjør dette for å søke tjenester innen sivil- og 


forvaltningskategoriene. De kommer for å levere våpensøknad, for å fornye sine 


kjøresedler eller for å få nytt pass – for å nevne noe. Ved at disse tjenestene 


sentraliseres kan en anta at antallet publikummere som blir å oppsøke fremtidens 


tjenesteder vil reduseres. Ved et økt fokus på bookingsystemer, utførelse av tjenester på 


internett, samt utvidet bruk av internett som oppdatert informasjonskanal, kan en se for 


seg at behovet for å oppsøke tjenestesteder uten sivil- og forvaltningsoppgaver vil 


reduseres ytterligere. 


 


En sentralisering av ansatte tilknyttet sivil- og forvaltningsoppgavene vil ikke bare kunne 


påvirke behovet for publikumsmottak på tjenestestedene. En slik sentralisering vil også 


påvirke hvem som skal bemanne publikumsskranken. Ved en reduksjon i antall sivilt 


ansatte ved tjenestestedene vil en måtte påregne å bemanne skranken med 


politiansatte. Dette kan ha sine fordeler, men fører også med seg en diskusjon av 


hvorvidt det er riktig bruk av politiressurser å bruke politiutdannende i skranketjeneste. 


 


Delvurdering – konsekvenser knyttet til sivil- og forvaltningsoppgaver 


En sentralisering av de sivilt ansatte i politiet vil kunne medføre at tjenestesteder uten 


sivil- og forvaltningsoppgaver vil få færre besøkende. Behovet for lange åpningstider 


hver dag kan i så fall minskes. Et bortfall av de sivilt ansatte ved en del tjenestesteder vil 


også kunne medføre at politiansatte i større grad enn før må bemanne 


publikumsmottaket.  
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En sentralisering av sivil- og forvaltningsoppgavene vil videre medføre lengre reisevei for 


publikum når de skal søke tjenester innenfor disse fagfeltene. Sentraliserte og robuste 


enheter vil imidlertid gi muligheter for utvidede åpningstider. Dette kan igjen medføre at 


publikum får en opplevelse av økt tilgjengelighet da tjenestene også kan mottas utenfor 


ordinær arbeidstid. 


 


5 Oppsummering; arbeidsgruppens anbefaling 
5.1 Beskrivelse av anbefalt alternativ for ny struktur 


Generelt 


I det følgende vil arbeidsgruppens anbefaling til ny struktur presenteres. Først kommer 


en kortfattet beskrivelse av vår anbefaling. Deretter følger en mer detaljert redegjørelse 


for dens innhold samtidig som årsakene til hvorfor aktuelle anbefaling er valgt blir 


synliggjort.  


 


Generelt grunner arbeidsgruppens anbefaling i en vurdering av hvilket alternativ til ny 


struktur som samlet sett og på best mulig måte vil kunne imøtekomme de målsettinger, 


rammer og retningslinjer som følger av nærpolitireformen. 


 


Arbeidsgruppens anbefaling 


Arbeidsgruppens anbefaling består av 3 geografiske driftsenheter (GDE). Disse er 


Romerike (stedsplassert i Lillestrøm), Follo (stedsplassert i Ski) og Nedre Glomma 


(stedsplassert i Sarpsborg). Under GDE Romerike ligger Ullensaker som tjenestested 


(TS). Under GDE Follo ligger Indre Østfold (Askim) og Moss som tjenestesteder. Under 


GDE Nedre Glomma ligger Fredrikstad og Halden som tjenestesteder (TS).  


 


Anbefalingen gir 3 geografiske driftsenheter og 5 tjenestesteder. De 3 geografiske 


driftsenhetene sammenfaller med tjenesteenheter. Det vil si at anbefalingen ikke har 


noen tjenesteenheter som ikke samtidig er geografiske driftsenheter. Anbefalingen gir en 


reduksjon i politilokasjoner fra dagens 22 til 8 i fremtiden. Anbefalingen sammenfaller 


med arbeidsgruppens alternativ 1, men da ekskludert tjenestestedene Årnes og 


Bjørkelangen. 


 


I tillegg til de 3 geografiske driftsenhetene og de 5 tjenestestedene vil politidistriktet 


også plassere enkelte polititjenester ved andre lokasjoner. Strukturen vil imidlertid 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 88 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


fortsatt være den samme. At noen tjenester legges til andre steder handler således om å 


utnytte allerede eksisterende lokaliteter på best mulig måte også i fremtiden. 


 


Som et første tillegg til "grunnstrukturen" i arbeidsgruppens anbefaling kommer 


Gardermoen. Denne lokasjonen utredes i et eget delprosjekt med leveringsfrist tentativt 


15.10.16. Gardermoens særegenheter som Norges hovedflyplass medfører at denne 


formentlig vil bestå uavhengig av arbeidsgruppens anbefaling. 


 


Dernest følger grenseovergangene på Svinesund og Ørje, samt potensielt på Moss 


lufthavn Rygge. Uavhengig av arbeidsgruppens anbefaling er det grunn til å tro at også 


disse lokasjonene vil bestå i en eller annen form i fremtiden. Disse vil trolig ikke bestå 


som egne tjenestesteder, men som lokasjoner under andre tjenestesteder. 


 


Til slutt følger forvaltningsenhetene og eventuelt egne enheter innenfor sivil rettspleie. 


Arbeidsgruppen har synliggjort mulige plasseringer av disse i allerede eksiterende 


lokaliteter i henholdsvis Sarpsborg, Råde, Lillestrøm og på Lørenskog. 


 


Hva gjelder arrest vil det i arbeidsgruppens anbefaling være sentralarrest i Lillestrøm og 


på Grålum. GDE Follo vil således ikke ha egen sentralarrest. Grunnet allerede etablerte 


og moderne arrestfasiliteter i Ski kan det imidlertid vurderes å benytte denne arresten 


som en sekundærarrest ved behov. Arbeidsgruppen har i sine analyser og drøftinger lagt 


til grunn forslag til ny arrestinstruks. Blir denne endret må det derfor på ny gjøres 


analyser og drøftinger av hvor mange sentralarrester det skal være i distriktet og hvor 


disse skal være stedsplassert. 


 


I anbefalingen vil GDE Romerike få ansvaret for 274.786 innbyggere. GDE Follo vil få 


ansvaret for 241.615 innbyggere, mens GDE Nedre Glomma vil få ansvaret for 185.545 


innbyggere. Hva gjelder straffesaker hadde GDE Romerike 21.601 straffesaker i 2015. 


GDE Follo hadde 15.196 straffesaker, mens GDE Nedre Glomma hadde 14.620 


straffesaker. Ser vi på PO-meldinger (hvor Gardermoen da er tatt ut) hadde GDE 


Romerike 32.650 PO-meldinger i 2015. GDE Follo hadde 34.338, mens GDE Nedre 


Glomma hadde 29.63718. 


 


                                           
 
 
18 Se vedleggsrapport (deloverskrift 5.1) for kart og grafer som viser arbeidsgruppens anbefaling. 
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Hva gjelder ressurssetting av vår anbefaling vises det til nedsatte ressursgruppe og deres 


mandat. Vi har i vår anbefaling vist behovet for en robust ressurssetting av politiets 


førstelinje for å ivareta nærpolitireformens målsetting om lokal tilstedeværelse og 


forankring. Vi vil i det følgende også beskrive hvordan disse ressursene kan utnyttes på 


best mulig måte i et nærpolitiperspektiv. Den faktiske ressurssettingen må imidlertid 


overlates til ressursgruppen. 


5.2 Redegjørelse for anbefalt alternativ og hvorfor dette er valgt 


Generelt 


Kravet til arbeidsgruppens valg av alternativ er i utgangspunktet enkelt formulert: det 


alternativet som i størst grad imøtekommer behov, mål og kriterier og kommer best ut i 


vurderingen av økonomiske og administrative konsekvenser, skal velges. I tillegg skal 


det alternativ som anbefales også fremstå som realistisk.  


 


I det følgende vil vi redegjøre for arbeidsgruppens anbefaling samt hvorfor vi mener 


denne imøtekommer de definerte målkrav. Deloverskriftene som brukes er hentet fra de 


krav og målsettinger som er formulert i forbindelse med nærpolitireformen. 


 


Ny struktur skal bidra til et operativt og synlig nærpoliti 


Gjennom våre analyser og drøftelser har vi vist hvordan vår anbefaling kan bidra til et 


operativt og synlig nærpoliti. For det første vil vår anbefaling kunne bidra til dette 


gjennom en reduksjon i antall ledere. Ved å etablere en distriktstruktur med en betydelig 


reduksjon i antallet politilokasjoner sammenlignet med dagens struktur, vil også antall 


ledere reduseres. Dette gjelder da både politistasjonssjefer og lensmenn, men også 


politioverbetjenter. Våre analyser viser i den forbindelse at til sammen 23 


politilederstillinger vil frigis som følge av en reduksjon i antall politilokasjoner fra 22 til 8. 


 


Videre er vår anbefaling uten nivået som er definert som tjenesteenhet. Dette reduserer 


antall ledere i fremtidens Øst politidistrikt ytterligere. Indre Østfold tjenestested kan her 


brukes som eksempel. I dag ledes Indre Østfold politistasjon av en politistasjonssjef. 


Under seg har han blant annet seksjonssjefer for etterforskning, forebyggende og 


ordenstjeneste, alle 3 politioverbetjenter. Ser vi videre på etterforskningsseksjonen har 


etterforskningslederen 3 gruppeledere under seg igjen, også disse politioverbetjenter. 


Først under her kommer produksjonsleddet/førstelinjen som er i direkte kontakt med 


befolkningen. 
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I vår anbefaling vil politistasjonssjefen sitte ved GDE Follo, stedsplassert i Ski. Det 


samme vil seksjonssjefene. Ved Indre Østfold tjenestested vil en derfor kutte 


ledernivåene stasjonssjef og seksjonsleder og kun sitte igjen med gruppeledere eller 


avsnittsledere. Gjennomføres samme regnestykke i hele den strukturen som er anbefalt 


frigjøres 16 lederstillinger alt i alt. Sammenholdt med de lederstillinger som frigjøres 


grunnet reduksjon i antall politilokasjoner får vi 39 frigjorte lederstillinger som følge av 


endringer i distriktets lokale struktur. 


 


Arbeidsgruppens anbefaling er at de lederstillinger som frigjøres så fort som mulig skal 


erstattes med førstelinjestillinger. Slik vil en reduksjon i behovet for antall ledere kunne 


styrke førstelinjen og således imøtekomme en viktig målsetting i nærpolitireformen. Et 


økt ressurspådrag i førstelinjen vil dernest kunne brukes til å bygge opp en 


patruljetjeneste etter en nærpolititankegang. Når dette ressurspådraget kan realiseres 


avhenger imidlertid av når de frigitte lederne går over i andre stillinger slik at 


grunnstillingen kan skyves ut i førstelinjen. 


 


Ser vi tilbake til rapportens drøftelser ble tankene rundt Community policing presentert. 


Community policing som patruljestrategi fokuserer på førstelinjen som kontaktpunkter ut 


mot lokalsamfunnene og ansvarliggjør disse patruljebetjentene som politikontakter 


(Skogan, 2006; Balvig & Holmberg, 2004; Erstad, 1997; Newburn, 2002). For at en 


nedleggelse av 14 politilokasjoner skal kunne besørge et operativt og synlig nærpoliti 


etter nærpolitireformens målsetting, og samtidig evne å opprettholde eller styrke den 


lokale forankring som dagens struktur besørger, mener arbeidsgruppen vi er avhengige 


av å tenke annerledes. Opprettelsen av egne nærpolitipatruljer i tillegg til ordinære 


ordenspatruljer vil i en slik sammenheng kunne erstatte de kvaliteter en risikerer å miste 


ved å endre dagens struktur.  


 


Bruk av nærpolitipatruljer som kontaktpunkter ut mot de mange lokalsamfunnene vil 


igjen kunne gi en økt fleksibilitet i den tjenesten som leveres, en fleksibilitet som delvis 


fremstår å være mangelvare ved dagens struktur. Tanken er at nærpolitipatruljene skal 


ivareta det kontaktansvar som pr. i dag tilligger de ulike politilokasjonene, og at de 


gjennom en forutsigbar, planlagt tilstedeværelse i distriktets 38 kommuner skal sikre den 


nødvendige kontaktflaten. Kravet som nærpolitireformen stiller om etableringen av 


politikontakter i ny struktur vil på denne måten kunne ivaretas. 


 


Politiets fellesforbund har gjennom representasjon i arbeidsgruppen presentert et forslag 


som har i seg mange av de samme kvalitetene som vi ser i nærpolititankegangen. De 







Sluttrapport – Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Øst politidistrikt 
Skrevet av Arb.gr. Lokal struktur v. Pob. Erik Loe Dato: 01.10.2016 Side 91 av 100 
 
 
 


Prosjektnummer/dokumentreferanse: 201600001/201602089 
 


ønsker seg patruljeteam bestående av for eksempel 4 betjenter med et ansvarsområde 


på 20.000 innbyggere. Disse betjentene skal da ivareta nærpolitireformens krav om 


politikontakter i hver kommune. Arbeidsgruppen ser ingen hindringer for at 


nærpolitipatruljene kan organiseres i slike team, men er noe usikre på hvorvidt den 


foreslåtte ressursbeskrivelsen med 4 betjenter pr. 20.000 innbyggere er den riktige. 


 
Ny struktur skal bidra til bedre ressursutnyttelse 


Nærpolitireformen setter krav til at de geografiske driftsenhetene skal være tilstrekkelig 


ressurssatt, samt besitte riktig og tilstrekkelig med kompetanse for å kunne yte en 


fullverdig polititjeneste. Videre heter det seg at en skal søke stordriftsfordeler der det er 


mulig. Et tredje krav er at hoveddelen av politiarbeidet i fremtiden skal utføres på de 


geografiske driftsenhetene og at de funksjonelle driftsenhetene kun skal støtte opp under 


disse. 


 


Ved å plassere dagens 22 politilokasjoner på 8 steder i fremtiden vil utfordringer rundt 


samarbeid og ressurssammenslåing på tvers av geografiske ansvarsområder reduseres. 


Videre vil, som nevnt, samme antall medarbeidere kunne ledes av færre sjefer. Dernest 


vil en ved å samle ulike fagfelt som dekker større geografiske områder lettere kunne 


styre ressursene i den retning hvor behovet til enhver tid er størst. Da uten å måtte 


klarere ressursbruken med mange andre ledere. 


 


Tanken med nærpolitipatruljene er at også disse vil kunne skape en større fleksibilitet i 


ressursutnyttelsen. Der de 22 lokasjonene i dag kun arbeider innenfor sine geografiske 


ansvarsområder, vil en ved bruk av nærpolitipatruljer kunne etablere en mer dynamisk 


modell. Selv om nærpolitipatruljene vil utføre sin tjeneste med de geografiske 


ansvarsområdene som utgangspunkt, vil disse imidlertid også kunne benyttes andre 


steder i distriktet hvis behovet der på et tidspunkt er større. Slik vil nærpolitipatruljene 


kunne bidra positivt i et helhetlig distriktsperspektiv. Nærpolitipatruljene anbefales i all 


hovedsak også å være operativt godkjente slik at de kan være en gripbar 


beredskapsressurs for operasjonssentralen ved større/akutte hendelser. 


 


Gjennom analysene og drøftelsene har arbeidsgruppen også vist hvordan politidistriktet 


kan muliggjøre besparelser innen EBA (eiendom, bygg og anlegg), noe som også kan 


bidra til bedre ressursutnyttelse alt i alt. 
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Ny struktur skal bidra til økt tilgjengelighet og service overfor publikum 


Arbeidsgruppens anbefaling vil medføre lengre reisevei for deler av distriktets befolkning. 


Våre analyser viser imidlertid at anbefalingen til ny struktur med god margin ivaretar 


kravet om maksimalt 45 minutters reisevei for minimum 90 prosent av befolkningen.  


 


Videre vil vår anbefaling kunne gi et tilsvarende og formentlig også bedre tjenestetilbud 


enn i dag hva gjelde tilgjengelighet etter ordinær åpningstid. Det vil ved de 3 geografiske 


driftsenhetene, samt ved Gardermoen og for eksempel TS Fredrikstad, i sum kunne 


etableres utvidede åpningstider opptil fire dager i uken. Dernest vil en ved et økt fokus 


på internettjenester kunne redusere befolkningens behov for å oppsøke politilokasjonene, 


samtidig som utvidelse av ordninger med bookingsystemer vil kunne begrense kø og 


ventetid når befolkningen først møter opp ved en geografisk driftsenhet eller et 


tjenestested. 


 


Videre vil befolkningen kunne oppleve en økt tilgjengelighet av polititjenester når de 


trenger det, da mer uavhengig av tid på døgnet. Ved etablering og videreutvikling av 


ordningen med kriminalvakt etter ordinær åpningstid vil befolkningen kunne få tilgang til 


etterforskningstjenester i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag.  


 


Befolkningen vil også kunne oppleve økt tilgjengelighet på polititjenester i form av 


patruljeressurser. Ved å samle patruljeressursene og fjerne ordningen med 


lensmannsbetjenter med ansvar innenfor flere fagfelt samtidig, viser våre analyser at 


tilgjengeligheten på politipatruljer døgnet igjennom vil kunne øke. I dag vil de ulike 


lokalsamfunnene kanskje kunne oppleve en god tilgjengelighet på patruljeressurser i de 


deler av døgnet hvor deres lokale politilokasjon er åpen. Etter stengetid er det imidlertid 


ingen lokale patruljeressurser igjen i mange av distriktets kommuner. Gjennom aktiv 


flåtestyring av en mer distriktsovergripende patruljetjeneste kan derfor den reelle 


tilgjengeligheten av patruljeressurser for befolkningen bli bedre. Flåtestyringen må da 


være basert på kunnskap om hvor og når hendelser som krever politi vil kunne inntreffe, 


noe vi vil komme tilbake til lenger ned i rapporten. 


 


Som et siste tiltak for å gi økt tilgjengelighet og service til publikum må politidistriktet i 


fremtiden endre fokus fra at befolkningen skal komme til politiet, til at politiet skal 


komme til dem. Som beskrevet tidligere i rapporten kan dette ivaretas ved etableringen 


av egne etterforskningspatruljer, mer politiarbeid på stedet, samt forsøksordninger med 


mobile politiposter. 
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Ny struktur skal bidra til økt kvalitet i forebygging, etterforsking og beredskap 


Arbeidsgruppens analyser og drøftelser har vist verdien av robuste fagmiljøer. Ser en til 


de krav som er satt til geografiske driftsenheter i nærpolitireformen fremkommer det at 


slike fagmiljøer skal ha et tilstrekkelig sakstilfang til å kunne etablere, vedlikeholde og 


videreutvikle kunnskap og kompetanse. 


 


Både innen forebygging, etterforskning og vakt/beredskap vil det være viktige med slike 


fagmiljøer. Arbeidsgruppens anbefaling samler denne kompetansen på egne seksjoner 


ved 3 geografiske driftsenheter for å besørge den nødvendige størrelse og robusthet. 


Samtidig opprettholder anbefalingen 5 tjenestesteder slik at avstanden til det 


omkringliggende samfunnet ikke skal bli for stor. Tanken er at tjenesten i stor grad skal 


utøves på tjenestestedene, mens deres tilknytning til de mer sentraliserte fagmiljøene 


skal sikre et godt faglig nivå. 


 


Forebygging og etterretning 


Innen det forebyggende fagfelt har analysene og drøftelsene frembrakt verdien av 


helhetstenkning. Forebyggende arbeid bør i fremtiden i mindre grad enn i dag innebære 


et hovedfokus på barn og unge, men også ta innover seg behovet for forebygging 


innenfor flere av politiets ansvarsområder. Det er poengtert at det forebyggende arbeidet 


fremover bør baseres på analyser og kunnskap, for derigjennom å kunne besørge økt 


kvalitet i det forebyggende arbeidet. 


 


Arbeidsgruppen har i denne sammenheng fremhevet egenskaper ved arbeidsmetodikken 


innen Problemorientert politiarbeid og samtidig vist til likhetstrekkene mellom denne og 


etterretningsdoktrinen i politiet. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at fremtidens 


forebyggende politiarbeid organiseres slik at den informasjon og kunnskap 


nærpolitipatruljene og øvrige politiansatte kommer i besittelse av blir delt med en 


kompetent etterretningsseksjon. Etterretningsmedarbeiderne må så analysere den 


innkomne informasjonen og derigjennom skape en økt fenomenforståelse. Denne 


kunnskapen må så ses i sammenheng med andre trender, hendelser og utviklingstrekk, 


og slik danne grunnlaget for lederes kunnskapsbaserte beslutninger. Til slutt må disse 


beslutningene bli til planer og ordrer som er styrende for de politiansattes arbeid 


fremover. Dette i tråd med "etterretningshjulet" (Politidirektoratet, 2014, s. 26)19. 


 


                                           
 
 
19 Se vedleggsrapport (deloverskrift 5.3) for en illustrasjon som viser etterretningshjulet. 
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Etterforskning 


Hva gjelder etterforskning har analysene og drøftelsene vist verdien av de allerede 


beskrevne fagmiljøene som arbeidsgruppens anbefaling legger opp til. Større seksjoner 


vil i en slik sammenheng gi bedre fleksibilitet, en bedre prioritering av innkomne saker, 


samt en jevnere arbeidsbelastning politietterforskerne imellom. Felles straffesaksinntak 


og utvidet bruk av kriminalvakt vil videre sikre bedre kvalitet spesielt i initialfasen av 


saker, samt utenfor ordinær arbeidstid, samtidig som disse tiltakene vil sikre større 


forutsigbarhet for befolkningen gjennom likere tjenester i distriktet som helhet. I likhet 


med det som ble skrevet hva gjelder tilgjengelighet, kan mer politiarbeid på stedet, egne 


etterforskningspatruljer og en forsøksordning med egne mobile politiposter også være 


med på å øke kvaliteten i det produktet som leveres til befolkningen i et 


etterforskningsperspektiv. 


 


Beredskap 


Nærpolitireformen setter som krav at fremtidens geografiske driftsenheter skal ha en 


hensiktsmessig vaktordning med evne til å levere kontinuerlig operativ beredskap. 


Samtidig skal de ha fleksibilitet nok til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet. 


 


Arbeidsgruppens anbefaling ivaretar dette beredskapskravet ved å sentralisere dagens 


patruljeressurser fra 22 til 8 politilokasjoner. Dette skaper en robust beredskap som i 


mindre grad enn i dag er sårbar for sykdom, frafall, kursing og pålagt trening, samtidig 


som den også er robust og profesjonell nok til å møte de mer ekstraordinære hendelsene 


politidistriktet kan stå overfor. En styrke med arbeidsgruppens anbefaling i denne 


sammenheng er at også nærpolitipatruljene, som primært skal ivareta lokal forankring 


og kommunekontakt, også er å anse som viktige beredskapsressurser skulle behovet 


først melde seg. 


 


Arbeidsgruppen har videre gjennom sine analyser og drøftelser vist til patruljestrategier 


som gjør at politidistriktet i fremtiden kan bli mer treffsikker i sin patruljeform og slik 


også mer effektivt. I forlengelsen av etterretningsdoktrinen og Problemorientert 


politiarbeid (som beskrevet ovenfor) må patruljetjenesten derfor i fremtiden styres etter 


en plan basert på hvor og når det er sannsynlig at samfunnet har behov for politiets 


bistand.  


 


Gjennom forskning på kriminalitet og lokasjon er patruljestrategien "Hot spots policing" 


etablert som en kunnskapsbasert og velrennomert strategi flere steder i den vestlige 


verden (Weisburd & Braga, 2006, s. 225-239). Ved bruk av denne patruljestrategien, 
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som for eksempel kan benevnes punktpatruljering eller patruljering ved bruk av 


patruljesoner, vil politiet kunne evne oftere å være på rett sted til rett tid i fremtiden. 


Dette vil gi en mer effektiv patruljetjeneste, samtidig som politiets operasjonssentral i 


større grad vil få et verktøy å flåtestyre sine patruljer etter. Aktiv flåtestyring og bruk av 


patruljesoner eller punktpatruljering vil slik også kunne ivareta politiets responstidskrav, 


noe region Follo er et eksempel på at lar seg gjøre selv med 2 politilokasjoner med et 


ansvar for 13 kommuner. 


 


Ny struktur skal bidra til økt fleksibilitet og helhetlig styring og ledelse i 


politidistriktet 


Arbeidsgruppens anbefaling til ny struktur vil som tidligere beskrevet gi en gevinst i form 


av et behov for færre ledere og færre ledernivå. Våre analyser og drøftelser viser at dette 


har flere styrker ved seg. Dagens struktur har blant annet blitt beskrevet til å være et 


reelt hinder for den ønskede fleksibilitet og effektivitet i politiorganisasjonen, samtidig 


som den har vanskeliggjort muligheten for helhetlig styring og ledelse. 


 


Arbeidsgruppens anbefaling er ment å skulle gi lederne det nødvendige 


handlingsrom/lederspenn til å styre politiorganisasjonen i riktig retning. Tilstrekkelig med 


handlingsrom vil gi økt fleksibilitet, samtidig som det vil gi lederne mulighet til å 


kraftsamle ressurser på tvers av geografiske områder når dette skulle være nødvendig. 


Økt handlingsrom/lederspenn vil slik kunne skape mindre byråkrati, på samme måte som 


det også vil være tidsbesparende når viktige beslutninger skal tas. 


 


Nærpolitireformen stiller som krav til fremtidens geografiske driftsenheter at disse evner 


å håndtere større saker og prosjekter over tid. Dette krever ikke bare de allerede 


beskrevne robuste fagmiljøene, men også ledernes mulighet til over en periode å sette 


økt fokus på enkelte satsningsområder på bekostning av andre. Strukturen i 


arbeidsgruppens anbefaling har en styrke ved seg i så måte, ved at lederne ved de 


geografiske driftsenhetene kan spille på ressurser fra flere tjenestesteder samtidig. I 


tillegg til å gi rom for håndtering av større saker og prosjekter vil arbeidsgruppens 


anbefaling også redusere koordineringsbehov når slike saker skal ressurssettes. 


 


Arbeidsgruppens analyser viser et behov for til sammen 7,5 årsverk i lederstøtte, da 2,5 


årsverk pr. geografiske driftsenhet. Av de 3 alternativene som har vært drøftet er dette 


det laveste tallet, hvilket er med på å besørge optimal ressursutnyttelse og minimalt med 


byråkrati. 
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Oppsummering 


Arbeidsgruppens anbefaling til ny struktur i Øst politidistrikt er nå i sin helhet lagt frem. 


Anbefalingen følger av et omfattende kartleggingsarbeid, tidkrevende analyser og av 


mange og lange diskusjoner og drøftelser i gruppen og tilhørende undergrupper. 


 


Arbeidsgruppen mener det kan leveres en bedre polititjeneste i Øst politidistrikt enn hva 


det gjøres i dag. Vi mener videre at endring av struktur kan bidra til de endringer som er 


nødvendig og at vi gjennom vår anbefaling vil besørge en effektivisering av 


ressursbruken i så måte. 


 


Ved å redusere antall enheter vil politidistriktet gjennom vår anbefaling kunne frigjøre 


lederstillinger. En reduksjon i antall ledernivå vil forsterke denne effekten ytterligere. 


Færre ledere og ledernivå vil igjen gi større handlingsrom og lederspenn, samtidig som 


det vil lette koordineringsbehov og styrke muligheten til å gjøre gode prioriteringer. En 


sentralisering av tjenesten vil erfaringsmessig også kunne medføre en økt 


profesjonalisering gjennom et bedre fagmiljø og større robusthet. 


 


Arbeidsgruppen anbefaler at de potensielle gevinster av effektiviseringstiltakene brukes 


til å styrke førstelinjen og nærpolititjenesten. De gevinstene som kommer av endringer i 


den lokale strukturen er slik å regne som "banken" vi henter de nødvendige ressursene 


fra. En reduksjon i antall politilokasjoner har i en slik sammenheng vært nødvendig for å 


kunne skape det ressurspådrag som trengs for å realisere det nye nærpolitiet i Øst 


politidistrikt. 


 


Gruppens anbefaling er ikke en enstemmig, men består av synet til flertallet i 


arbeidsgruppen. Et mindretall (3 stk.) har bedt om at deres dissensnotat vedlegges 


hovedrapporten (se vedleggsoversikt). Dissensen er knyttet til antall enheter på 


Romerike og spesielt antall enheter på Romerike Øst. 


 


Det er i forbindelse med arbeidsgruppens anbefaling utarbeidet HMS-risikovurdering og 


Risiko og sårbarhetsvurdering. Dette dokumentet er lagt ved rapporten som eget 


vedlegg. 
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6 Vedlegg 
 
Følgende dokumenter er vedlagt oppgaven: 


 


Sluttrapport – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder – 


VEDLEGGSDOKUMENT – Øst politidistrikt. 


 


Organisasjonskart Øst politidistrikt (anbefaling av ny lokal struktur). 


 


Risikovurdering av anbefalt lokal struktur, godkjent i arbeidsgruppen 28.09.16.  


 


Dissensdokumenter – 3 stk. 
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1 Sammendrag 
 
Denne rapporten er en vedleggsrapport til Sluttrapport – Effektivisering av 


tjenesteenheter og tjenestesteder. Øst politidistrikt. Rapporten inneholder 


bakgrunnsmateriale, datagrunnlag, analyseskjemaer, kart og andre visualiseringer. 


 


Vedleggsrapporten er bygget opp etter de samme kapitlene som sluttrapporten slik at 


det skal være lett å finne frem til de opplysningene som søkes samtidig som man leser 


selve sluttrapporten. 


 


2 Innledning 
 


2.1 Rammer og føringer som har vært styrende for arbeidsgruppen 
 
Politiske dokumenter 
 


• Stortingsproposisjon 1 S (2014-2015) 
• Stortingsproposisjon 61 LS (2014-2015). Endringer i politiloven mv. (trygghet i 


hverdagen - nærpolitireformen) 
• Avtalen mellom regjeringspartiene (Frp og Høyre) og Venstre om grunnlaget for et 


fremtidsrettet, robust politi 
• Innstilling 306 S (2014-2015), inkludert samledokument for enighet mellom 


Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om 
nærpolitireformen 


• Innstilling 307 L (2014-2015) 
• Stortingsproposisjon 1 S (2015-2016) 


 
Dokumenter fra Politidirektoratet 
 


• Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikter 
• Gjennomføring av nærpolitireformen (Oppdragsbrev del 1 – 19/2015) 
• Gjennomføring av nærpolitireformen (Oppdragsbrev del 2 – 26/2015) 
• Gjennomføring av nærpolitireformen (Oppdragsbrev del 3 – 3/2016) 
• Arbeidspakke 9: Foreslå effektivisering av politidistriktenes lokale struktur: 


tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt), tjenestesteder, 
geografiske driftsenheter 


Dokumenter fra Øst politidistrikt 
 


• Mandat – lokal struktur 
• Overordnet fremdriftsplan – organisering av Øst pd 
• Styringsdokument Nytt Politidistrikt Øst 
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2.2 Koordinering mellom undergrupper og funksjonelle arbeidsgrupper 
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3 Dagens situasjon 
3.1 Kart med kommuneoversikt og antall innbyggere pr. kommune 
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3.2 Kart over politihusene i dagens Øst politidistrikt og tilknyttede EBA-


kostnader 
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3.3 Antall lovbrudd pr. kommune og lovbruddkategorier 
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3.4 SWOT-analysene – samlerapporter 
 
Vakt og beredskap 
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Etterforsking og etterretning 
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Forebyggende 
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4 Vurdering av alternativer 
4.1 Kart og grafer over alternativ 1 
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4.2 Kart og grafer over alternativ 2 
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4.3 Kart og grafer over alternativ 3 
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5 Oppsummering; arbeidsgruppens anbefaling 
5.1 Kart og grafer over anbefalte alternativ 
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5.2 Organisasjonskart 
 


 


5.3 Etterretningshjulet 
 
 


 




























0 POLITIET


øst politidistrikt


Deres referanse: Vr referanse: Sted, dato
201600001/201602089 Ski, 14.10.2016


HØRING AV POLTIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL
STRUKTUR I ØST POLTIDISTRIKT


Vedlagt følger mitt foreløpige forslag til lokal struktur med inkludert:


Jeg ber om tilbakemeldinger p forslaget til ny organisering av den lokale strukturen i øst
politidistrikt slik det er beskrevet i rapporten, spesielt om følgende forhold:


• Polititilbudet i det enkelte politistasjons- og lensmannsdistrikt
• Inndelingen i nye politistasjons- og lensmannsdistrikt
• Geografisk plassering av nye politistasjons- og lensmannsdistrikt
• Navn p de nye politistasjons- og lensmannsdistrikt
• tnndelingen i nye geografiske driftsenheter (GDE)
• Geografisk plassering av hovedsetene i nye geografiske driftsenheter (GDE)
• Navn p de nye geografiske driftsenhetene (GDE)


Ut over dette, står dere selvsagt fritt til anføre andre forhold dere mener er av betydning.


Høringssvar sendes:
Politimesteren i øst politidistrikt
Pb. 3390
1402 Ski
Eller per e-post: post.follopolitiet.no


Frist for innspill og tilbakemeldinger: Mandag 2$. november 2016


li


)on Steven Hasselda
Politimester


Ved/egg:
Høringsrapport - politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder
Sluttrapport fra arbeidsgruppe lokal struktur med ved/egg


POLITIMESTEREN


Politihuset i Ski Telefon: (+47) 64 85 16 00 Org.nr. 915 429 785
Post: Pb. 3390, 1402 Ski Servicenr: 02800
Besøk: vestveien 16, 1400 Ski E-post: post.follo@politiet.no www.politi.no














