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Diskusjonsgrunnlag – Effektivisering av politidistriktets lokale struktur 

 

1. Innledning 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette 

politidistriktenes lokale struktur. Det er fastsatt ulike prosesskrav og beslutningsløp for 

endringene i tjenesteenheter og tjenestesteder, og de geografiske driftsenhetene. Endringene i 

tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes i Politidirektoratet, mens de geografiske 

driftsenhetene skal besluttes etter lokale forhandlinger i politidistriktene. 

 

1.1 Sentrale begreper 

 

Driftsenhet: En driftsenhet kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder. 

Driftsenhetsleder er også tjenestestedsleder. 

 

Tjenesteenhet: Lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. En tjenesteenhet kan bestå 

av flere tjenesteder. 

 

Tjenestested:  Lokasjon hvor politiet yter tjeneste til publikum (kontorsted). 

 

 

2. Overordnede målsettinger 

 

Målet med nærpolitireformen er: 

 

Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å 

forebygge, etterforske og påtale 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 å møte dagens og morgendagens 

kriminalitetsutfordringer. 

Nærpolitireformen skal bidra til økt kvalitet i oppgaveløsningen, mer effektiv ressursbruk og 

en frigjøring av personell til prioriterte oppgaver. Politiressursene skal slik rettes mer mot 

politiets kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati 

og virker kostnadsdrivende. Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på 

politidistriktsnivå og ved de geografiske driftsenhetene.  

Mål for lokal struktur: 

 

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig, 

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

 

Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik 

at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene. 

 

Hensikten med å etablere geografiske driftsenheter vil i tillegg til mer enhetlig organisering, 

være å bidra til å skape en god polititjeneste lokalt selv på steder med større variasjoner i 

kapasiteten ved de enkelte tjenestestedene. Dette bidrar til bedre kapasitetsutnyttelse og økt 

fleksibilitet lokalt til å løse politiets oppgaver. 
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Effektivisering av politidistriktene lokale struktur skal sikre at publikum opplever et 

tilgjengelig og nært politi.  

 

2.1 Vurderingskriterier for effektivisering av lokal struktur 

Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale struktur skal gjøres ut fra følgende 

vurderingskriterier, basert på målene for nærpolitireformen, kravene og føringer som er gitt 

for tjenesteenheter og tjenestesteder og de geografiske driftsenhetene. 

 

Hensynet til: 

 

 tilgjengelighet og service overfor publikum 

 kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap 

 effektiv ressursbruk i politidistriktet 

 helhetlig styring og ledelse i politidistriktet 

 fleksibilitet i politidistriktet 

 

 

3. Forslag om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder 

 

Med "tjenesteenhet" menes lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Med "tjenestested" 

menes lokasjon hvor politiet yter tjeneste til publikum (kontorsted). 

 

Med effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder menes konkret: 

 Ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter 

 Sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner 

 

Det følger av Politiloven § 16 annet ledd at politidistriktene skal inndeles i lensmanns- og 

politistasjonsdistrikter. Myndigheten til inndeling i lensmannsdistrikter, mansfogddistrikter og 

politistasjonsdistrikter er delegert til Politidirektoratet ved Justis- og 

beredskapsdepartementets brev av 18. februar 2016. 

 

3.1 Tjenesteenhetenes oppgaver 

 

Tjenesteenhetene skal i vareta følgende oppgaver: 

 Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten 

 Ha publikumsekspedisjon 

 Kriminalitetsforebyggende arbeid 

 Etterforske det store flertall av straffesaker 

 Ha kontakt med samarbeidspartnere 

 Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver 

 

Tjenesteenhetene må ha tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver. Tjenestestedene skal 

yte polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de geografiske 

driftsenhetene. 

 

3.2 Kvalitetskrav til tjenesteenhetene 

 

Tjenesteenhetene skal ivareta følgende kvalitetskrav: 
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 Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning om 

politiets tjenestetilbud 

 Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet  

 Tjenestestedene har fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos 

politiet utenfor kontortid minst én dag i uken  

 Tjenestestedene lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har 

maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested 

 

4. Organisering av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag politidistrikter 

 

Tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag politidistrikter hadde ved etableringen av 

Trøndelag politidistrikt noe forskjellig organisasjonsmodell. 

 

Nord-Trøndelag politidistrikt var inndelt i tre geografiske driftsenheter bestående av et antall 

lensmannskontorer og politistasjoner. I Sør-Trøndelag politidistrikt var hvert lensmannskontor 

og politistasjon en selvstendig driftsenhet. I tillegg var det i Sør-Trøndelag inndeling i 

samarbeidsregioner, som hver for seg besto av flere driftsenheter (lensmannskontor eller 

politistasjon). 

 

 

5. Grunnlag for forslagene 

 

Det foreligger klare politiske føringer for nærpolitireformen både når det gjelder krav til 

oppgaveutførelse og organisering, jfr. pkt. 2. 

 

5.1 Tidligere OU-prosesser i NTPD og STPD 

 

Begge politidistrikter har i de senere år gjennomført lokale OU-prosesser med stor grad av 

involvering, både internt og eksternt. 

 

Politimesteren i Nord-Trøndelag etablerte 22.3.2007 en ordning med "kontaktlensmenn" hvor 

en lensmann/stasjonssjef representerte et geografisk område ut over eget lensmannsdistrikt. 

Dette var en representant som møtte i ledermøter med politimesteren, og etter hvert fikk i 

oppdrag å utvikle driftskonseptet som vi kjenner i dag med tre geografiske driftsenheter. 

Møter med lensmenn ble fra dette tidspunkt begrenset til 3-4 pr år. 

 

I denne endringsprosessen ligger utvikling og etablering av felles planprosess, mål- og 

resultatoppnåelse. De enkelte driftsenhetene og funksjonelle enheter fikk egne 

rammebudsjetter, med forventning om flerårig planlegging. All ressurs innenfor den enkelte 

driftsenhet ble betraktet som felles. Den enkelte driftsenhet etablerte egne lederfora og 

medbestemmelsesarena. 

Det ble etablert tilsvarende ny plattform for medbestemmelse og inndeling av verneområder i 

politidistriktet. 

 

Etableringen la til rette for et fundament av ledelse hvor videre utvikling internt i 

driftsenheten og på tvers i politidistriktet var mulig. Utviklingen av tjenestekontoret som 

støtte for lederne i tjenesteplanlegging var en styrke i denne prosessen, spesielt med tanke på 

en helhetlig effektiv ressursutnyttelse. I tillegg ble virksomhetsstyringsmodell, lederstruktur 

og flere fagområder utredet og videreutviklet i et distriktsperspektiv med utgangspunkt i 

forventningene i Resultatreformens fase 2. 
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Nord-Trøndelag ble formelt etablert ved forhandlinger i POD 22.6.2012 med tre geografiske 

driftsenheter, hvor driftsenhetsleder har som oppgave å "samordne administrative oppgaver på 

vegne av flere lensmenn". Driftsenhetslederne er rekruttert inn i rollen med utgangspunkt i 

funksjonsbeskrivelser fremforhandlet i dette møtet. Driftsenhetsleder har ansvar for 

ressursstyring, budsjett og personalansvar, virksomhetsplanlegging og den samlede 

resultatoppnåelsen i regionen. Driftsenhetslederne har ikke personalansvar for lensmennene, 

disse er forankret til politimesteren. 

 

 

I Sør-Trøndelag politidistrikt har det også vært kjørt lokale prosesser i de forskjellige 

samarbeidsregionene. For Fosen sin del resulterte dette i en sammenslåing av Ørland og 

Bjugn, Rissa og Åfjord til et nytt Fosen lensmannsdistrikt. 

 

I de tre andre samarbeidsregionene har det også vært kjørt lignende prosesser uten at dette 

førte til sammenslåing av lensmannsdistrikter eller etablering av administrative driftsenheter. 

Uavhengig av dette har det arbeidet som ble gjennomført både i 2010 og 2014 konkludert med 

at det mest effektive ville være å slå sammen flere små enheter til en større enhet i hver 

region. Det ble også foreslått å redusere antall tjenestesteder. Hovedargumentet for 

sammenslåing var mer effektiv ressursutnyttelse.  

 

6. Ny struktur for tjenesteenheter og tjenestesteder 

 

Diskusjonsgrunnlaget er utarbeidet med bakgrunn i den organisering som har vært i de to 

politidistriktene og de oppgaver og kvalitetskrav som stilles til tjenesteenhetene. Både 

befolkningsutvikling og kriminalitetsutvikling er tatt inn i vurderingene. I tillegg er innføring 

av nye arbeidsmetoder, som for eksempel politiarbeid på stedet, politikontaktens rolle og 

innføring av ny teknologi, tatt inn. 

 

6.1. Diskusjonsgrunnlag: 

 

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet, 

Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og 

Flatanger med tjenestested Nærøy, Namsos og Grong. 

 

Muligheter for å bruke virkemidler for å få tjenestepersonell til å bosette seg i Lierne. 

 

Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og 

Leksvik med tjenestested Ørland. 

 

  

Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og 

Verran med tjenestested Steinkjer og Levanger/Verdal 

 

Om tjenestestedet skal plassers i Levanger eller Verdal må besluttes ut fra det som er 

mest hensiktsmessig. 

 

Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og 

Malvik med tjenestested Stjørdal. 
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Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med 

tjenestested Trondheim Sentrum. 

 

Tjenesteenhet Gauldal bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, 

Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestested Heimdal (ny 

politistasjon Sør), Røros og Oppdal. 

 

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, 

Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestested Orkdal og Hitra. 

 

 Et alternativ er at det også er et tjenestested i Hemne. 

 

7. Geografiske driftsenheter 

 

Geografiske driftsenheter kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder. 

Driftsenhetslederen er også tjenestestedsleder. Geografisk driftsenhet har det overordnede 

ansvaret for å lede og koordinere ressursene ved de underlagte tjenestestedene, samt et særlig 

ansvar for å ivareta administrative oppgaver for tjenestestedene. Lederen av driftsenheten har 

budsjett-, resultat- og personalansvar. 

 

De geografiske driftsenhetene har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt og beredskap i 

driftsenheten, og at det utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner. De 

koordinerer det forebyggende arbeidet og tilrettelegger for at både patruljetjenesten og 

etterforskningsarbeidet er forankret i en forebyggende strategi. De har ansvaret for at 

underlagte ressurser bidrar effektivt i straffesaksarbeidet, og sørger for tilstrekkelig 

fleksibilitet, slik at ressursene ved behov kan omdisponeres internt eller eksternt i distriktet. 

 

Geografiske driftsenheter skal være et geografisk område i politidistriktet, som har ansvar for 

politioppgavene innenfor det geografiske området. Driftsenheten skal i sum levere fullverdig 

polititjeneste, mens administrasjon kan samles i politidistriktet. Forvaltningsoppgaver og sivil 

rettspleie (forutsatt ny lovgivning som gir hjemmel til det) samles i politidistriktet, jfr. 

overordnet organisasjonsmodell. Det meste av publikumskontakten i politidistriktet ivaretas 

av tjenestestedene i den geografiske driftsenheten. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet beskriver i oppdragsbrev om gjennomføring av 

nærpolitireformen at det tilligger de geografiske driftsenhetene å sørge for at: 

- Alle kommuner har en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i kommunen 

vedkommende er kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpunkt mellom politiet, 

publikum og de ulike aktørene i den enkelte kommune også der man ikke har egne 

tjenestesteder. Politikontaktene skal ha en eller flere dager i uken der de er til stede i 

kommunene der det ikke er tjenestested. 

- Politiet og kommunene utvikler forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er 

sikret en helhetlig forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

- Kommunens politivedtekter brukes som et aktivt verktøy for å ivareta forebygging og 

trygge lokalsamfunn. 

- Politiråd etableres i alle kommuner. Politiets representanter i politirådene skal ha 

mandat til å forplikte politiet.  
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- Frivillige beredskapsorganisasjonene søkes inkludert i kommunens og politiets 

beredskapsplanlegging og evalueringsrutiner. 

- Det etableres minst et årlig møte mellom ordførerne og politiet på geografisk 

driftsenhetsnivå. De som møter på vegne av politiet skal ha mandat til å forplikte 

politiet. Møtene skal blant annet omhandle kriminalitetsbildet og ressursutnyttelse. 

 

 

7.1 Krav til geografiske driftsenheter 

 

De geografiske driftsenhetene skal: 

 

 Gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske område 

 Ha tilstrekkelig ressurs 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 ressurs 

 Ha tilstrekkelig slagvolum mht. 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 ved tjenesteenhetene). Spesialistoppgaver som skal ivaretas i den geografiske 

driftsenheten, kan vurderes samlet ett eller flere steder i den geografiske driftsenheten. 

 

 

7.2 Ny struktur for geografiske driftsenheter 

 

Det diskusjonsgrunnlag til ny tjenesteenhetsstruktur som foreligger medfører at den 

geografiske driftsenhetsstrukturen også må vurderes på nytt. Diskusjonsgrunnlaget tar 

utgangspunkt i de oppgaver som er beskrevet og de krav som stilles til de geografiske 

driftsenhetene. 

 

Diskusjonsgrunnlag: 

 

Alternativ 1: 

 

GDE 1: Namdal, Innherred, Fosen. Driftsenhetsleder Steinkjer 

 

GDE 2: Værnes, Trondheim. Driftsenhetsleder Trondheim Sentrum 

 

GDE 3: Gauldal og Orkdal. Driftsenhetsleder Gauldal 

 

Alternativ 2: 

 

GDE 1: Namdal, Innherred. Driftsenhetsleder Steinkjer 
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GDE 2: Værnes, Trondheim. Driftsenhetsleder Trondheim Sentrum 

 

GDE 3: Gauldal, Orkdal, Fosen. Driftsenhetsleder Gauldal 

 

8. Videre prosess 

 

Diskusjonsgrunnlaget vil være utgangspunktet for en intern medvirkningsprosess i 

politidistriktet. Lederne vil være sentrale i forhold til å informere om innholdet i dette 

dokumentet, og samtidig starte en lokal prosess hvor de ansatte får mulighet til å bidra med 

kommentarer og innspill. 

 

Politimesteren vil gjennomføre informasjonsmøter med ordførere, rådmenn og 

lensmenn/stasjonssjefer i Nord-Trøndelag den 15. juni og tilsvarende i Sør-Trøndelag den 17. 

juni. Her vil politimesteren legge fram sitt forslag til fremtidig struktur. Kommunene får 

deretter anledning til å komme med innspill fram til 28. oktober.  

 

Endelig forslag til fremtidig struktur vil være utarbeidet innen 15. oktober. Før den tid skal det 

blant annet internt i politidistriktet gjennomføres workshops hvor forslag til fremtidig struktur 

blir risiko- og sårbarhetsvurdert. 

 

Etter lokal behandling i styringsgruppen og ledergruppen blir politimesterens forslag 

behandlet i lokalt IDF.  

 

Politimesterens tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder oversendes 

POD innen 1. desember 2016 for videre behandling. 

 

Endring i driftsenhetsstrukturen avgjøres lokalt. Politidirektoratet har bedt om at det 

gjennomføres lokale forhandlinger innen 1. april 2017. 


