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HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET 
POLITIDISTRIKT  
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
 
Vedlegg:  

 Høringsbrev fra politimesteren i Innlandet politidistrikt, datert 20.10.2016 

 Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder i Innlandet, merket 201601032-26 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 Sammenstilling av informasjon om dagens tjenestesteder i Innlandet politidistrikt 

 Oppsummering fra workshop/samarbeidsmøte om politiets fremtidige lokale 
struktur, merket Hamar, 26.09.2016 

 
Sammendrag 
Politiet må være synlig og tilstede når det trengs. Det forebyggende arbeidet og 
samarbeidet med kommunen må utvikles både på system- og individnivå. Rådmannen rår 
kommunestyret til primært å uttale at lensmannskontoret i Øyer bør bestå og få status som 
tjenestested. Sekundært at en ny tjenesteenhet i Lillehammer bestående av kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer blir etablert. Det poengteres at uansett valg av løsning, må 
det tas hensyn til den betydelige økningen av befolkningen som fritidsboliger og øvrige 
besøkende medfører store deler av året.   
 
Bakgrunn for saken:  
De politiske mål for nærpolitireformen er, jfr. Stortingsproposisjon nr 61 (2014-2015): 
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.  
 
Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på politidistriktsnivå og ved de 
geografiske driftsenhetene.  
 
Følgende kriterier er lagt til grunn for forslag til effektivisering av lokal struktur.  
 

 Tilgjengelighet og service overfor publikum  

 Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap  

 Effektiv ressursbruk i politidistriktet  

 Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet  

 Fleksibilitet i politidistriktet.  



 
Effektiviseringen av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever et 
tilgjengelig og nært politi. Endringen skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet 
kan være mer tilgjengelig og tilstede i nærmiljøene. 
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette 
politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal 
besluttes i Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren. 
 
Politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt 
I sitt høringsbrev (se vedlegg) skriver politimesteren i Innlandet: 
“Innlandet politidistrikt skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsninger av 
samfunnsoppdraget til politiet og som er i tråd med politiske målsettinger og føringer. 
Effektmålene som er satt, er at politiet skal: 

 Være mer tilgjengelig og tilstedeværende 

 Levere likere polititjenester med bedre kvalitet 

 Ha en mer målrettet innsats 

 Besitte bedre kompetanse og kapasitet 

 Ha en kultur preget av åpenhet og tillit 

 Arbeide mer effektivt 
 
Det er viktig å understreke at nærpolitireformen er både en struktur- og kvalitetsreform. 
Mange av gevinstene i reformen er kvalitative.” 
 
Politimesterens forslag til lokal struktur for vårt distrikt er: 

 Tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og 
Øyer. 

 Enheten vil ha tjenestested på Lillehammer. 

 Forslag navn: Lillehammer politistasjonsdistrikt. 
 
Med "tjenesteenhet" menes politistasjons- eller lensmannsdistrikt som består av en eller 
flere kommuner. Tjenesteenhetene 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 sivile rettspleie - og forvaltningsoppgaver.  
 
Tjenesteenhetene skal ha tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver og skal yte 
polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de geografiske 
driftsenhetene. 
 
Tjenesteenhetene, politistasjons- og lensmannsdistriktene, skal ivareta følgende 
kvalitetskrav: 

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

 Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 



 Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor 
kontortid minst èn dag i uken. 

 Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45 
minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. 

 
Med "tjenestested" menes lokasjon hvor politiet yter tjenester til publikum (kontorsted). Et 
tjenestested skal minimum ivareta følgende oppgaver:  

 Ha faste åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet flere dager 
i uken 

 Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser 

 Gi publikum veiledning om politiets tjenestetilbud 
 
Om Politiets tilgjengelighet i kommunene skriver Politimesteren: 
«Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres når det blir færre 
tjenestesteder. Et forpliktende samarbeid gjennom politiråd, SLT-samarbeid 
(Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet), og politikontakt 
skal være med på å utvikle nærhet, lokalkunnskap og en bred kontaktflate med kommunen, 
aktuelle samarbeidspartnere og publikum. 
 
Politikontakt er en nyetablert funksjon, og hver kommune i Innlandet politidistrikt skal ha 
sin faste kontakt. Denne skal være fysisk tilgjengelig for den enkelte kommune minst èn dag 
i uken. Vedkommende skal ha myndighet til å ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde 
på vegne av politiet. Politikontakten skal ha god kunnskap om den aktuelle kommunen, og 
kontakten skal bli systematisk og forpliktende.» 
 
Vurderinger:  
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 å utvikle en struktur som setter Innlandet politidistrikt bedre i stand 

til å løse samfunnsoppdraget. Gjennom endring i den lokale strukturen skal en få bedre 

utnyttelse av politidistriktets ressurser, og gjennom bedre samarbeid med kommunene skal 

kravene oppfylles og målene i nærpolitireformen nås. 

 

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

vurderingskriterier: 

 

 Tilgjengelighet og service overfor publikum 

 Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap 

 Effektiv ressursbruk i politidistriktet 

 Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet 

 Fleksibilitet i politidistriktet 

 
Når kommunene skal vurdere forslag til organisering er det noen tema som er viktige:  

 betydningen av lokalkunnskap hos politiet, herunder både ved forebyggende arbeid 
og ved beredskap og kriser  

 synlighet og trygghet  



 geografi – avstander  

 samarbeid kommune og politi 

 politiets evne til forebyggende arbeid 

 stor befolkningsøkning i perioder knyttet til turisme/hyttetetthet 

 økonomi – politistillinger  

 kapasitet til nærpoliti i byene  
 
Det er viktig at politiet er tilstede i kommunene når ting skjer. Denne strukturendringen må 
føre til at ressursene i politiet blir brukt slik at det som er viktig for innbyggerne og 
kommunene som samarbeidspart, blir ivaretatt. Samtidig er det viktig med god beredskap i 
byene. Det er her de fleste bor, og her de fleste alvorlige hendelsene skjer. Det er også hit 
ungdom og andre drar for å ta del i utelivet. Det er også viktig at politiet bygger 
spesialkompetanse/fagmiljøer slik at man er i stand til å håndtere alvorlige hendelser.  
 
Konklusjon 
Alle strukturendringer er utfordrende. Rådmannen ønsker primært at lensmannskontoret i 
Øyer består og får status som tjenestested. Dersom det må gjøres strukturendringer 
anbefaler rådmannen at kommunen uttaler seg positivt til politimesterens forslag om ny 
tjenesteenhet i Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
Lillehammer-regionen er et felles bo- og arbeidsmarked, har ikke spesielt store avstander, 
har et felles brann- og redningsvesen og har ungdommer som reiser på kryss og tvers over 
kommunegrensene. 
  
Rådmannen vil framheve viktigheten av at regionen som sådan blir styrket ved en slik 
organisering. Om antallet lokasjoner går ned må kapasiteten bli opprettholdt, slik at politiet 
er synlige når det trengs både i by og bygd, har kapasitet til å arbeide forebyggende, oppnår 
et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet osv.  
 
Rådmannen ber om at det ved valg av løsning og ved dimensjonering av bemanning, tas 
hensyn til det store antallet fritidsinnbyggere og øvrige besøkende i kommunen. 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1..Kommunestyret i Øyer kommune understreker at Politiet må være synlig og tilstede når 
det trengs. Det forebyggende arbeidet og samarbeidet med kommunen må utvikles både på 
system- og individnivå.  
 
2.Kommunestyret i Øyer ønsker  

a. primært at lensmannskontoret i Øyer består og får status som tjenestested. 
  

b. sekundært at en ny tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer blir etablert. Øyer kommunestyre vil poengtere 
viktigheten av at denne tjenesteenheten ved en slik endring, blir styrket 
kompetanse- og bemanningsmessig. Det forutsettes i tillegg at kompenserende 



tiltak i henhold til «Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av 
tjenesteenheter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt» , se sidene 34 og 35, 
følges opp. 

 
3.Kommunestyret anmoder om at det uansett valg av løsning, tas hensyn til at befolkningen 
i Øyer store deler av året er fem ganger større enn normalt som følge av det store antallet 
fritidsboliger og øvrig besøkende i kommunen.  
 
 
Eli Eriksrud  
Konstituert rådmann 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  


