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HØRING AV POLITIMEST ERENS FORELØPIGE FOR SLAG TIL LOKAL
STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Vedlagt følger mitt foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt.

Justis - og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette
politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes i
Politidirektoratet, etter tilrådni ng fra politimesteren.

De politiske mål for nærpolitireformen er, jf St.prp.nr 61 (2014 - 2015)

Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet 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 fagmiljø som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Nærpolitireformen skal bidra til økt kvalit et i oppgaveløsningen, mer effektiv ressursbruk og en
frigjøring av personell til prioriterte oppgaver. Politiressursene skal rettes mer mot politiets
kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati og virker
kostnadsdr ivende. Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på
politidistriktsnivå.

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 målsetting er 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

Kommuner i Hedmark og Oppland
Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Hedmark
Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
KS Hedmark og Oppland
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Besitte bedre kompetanse og kapasitet
Ha en kultur preget av åpenhet og t illit
Arbeide mer effektivt

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

Effektivisering av lokal struktur
Den lokale strukturen skal utformes slik at den fremme r 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 i bedre stand til å
løse samfunnsoppdraget. Gje nnom endring i den lokale strukturen skal vi få bedre utnyttelse
av politidistriktets ressurser og gjennom bedre samarbeid med kommunene skal vi oppfylle
kravene og nå målene i nærpolitireformen.

Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale stru ktur 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

Geografisk driftsenhet
Med "geografisk driftsenhet" menes geografisk område som er en administrativ overbygging
som kan bestå av et eller flere tjenesteenheter og steder. Leder av geografisk driftsenhet sitter
i politimesterens ledergrup pe. Dette behandles ikke i dette høringsbrevet. Kommunene vil få
uttalerett om geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt på et senere tidspunkt.
Geografiske driftsenheter skal besluttes lokalt etter lokale forhandlinger i politidistriktene.

Tj enesteenhetene
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
Kriminalitetsf orebyggende arbeid
Etterforske det store flertall av straffesaker
Ha kontakt med samarbeidspartnere
Utføre sivil rettspleie 1- og forvaltningsoppgaver 2

1 Departementet ser at det vil være hensiktsmessig å kunne samle oppgavene med den sivile
rettspleie i større enheter, og vil derfor sende forslag til lovendringer som åpner for dette.
2 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 på
alle politilokasjoner.
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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
po litiets 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.

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

Ha faste åpn ingstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet flere dager i
uke n
Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser
Gi publikum veiledning om politiets tjenestetilbud

Det vil være variasjon i tjenestetilbudet mellom tjenestestedene i Innl andet politidistrikt.
Tjenestestedene skal samlet sørge for at oppgavene i en tjenesteenhet blir ivaretatt.

Politiets tilgjengelighet i kommunene
Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres når det blir færre
tjenestesteder. Et forpl iktende 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 samarbeidspartn ere 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 beslutn inger innenfor sitt ansvarsområde på
vegne av politiet. Politikontakten skal ha god kunnskap om den aktuelle kommunen, og
kontakten skal bli systematisk og forpliktende.

Jeg skal utarbeide en skriftlig orientering til kommunene om det tjenestetilbudet inn byggerne
vil få etter at tjenesteenheter og tjenestesteder er etablert. Den skriftlige orienteringen
offentliggjøres etter at Politidirektoratet har fattet sin beslutning om lokal struktur.
Orienteringen fra meg skal vektlegge hvordan det forbyggende arbei det skal ivaretas, hvilken
beredskap man kan forvente og hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører.
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Politimesterens forslag til tjenesteenheter og tjenestesteder

Utgangspunktet for mitt forslag bygger på de beskrivelser, vurderinger og drøftinger som
arbeidsgruppen for lokal struktur har utredet i alternativ 1, og må leses i sammenheng for å få
det fulle bildet.

Arbeidsgruppen har stort sett vært enstemmig, men har vært delt på følgende områder:
Om Ringsaker skal være tjenesteenhet eller tjenestested.
Om Midt - Gudbrandsdal skal være tjenesteenhet eller tjenestested
Om Hadeland skal være tjenesteenhet eller tjenestested

Mitt forslag innebærer at Ringsaker blir tjenestested i tjenesteenhet Hamar. Midt -
Gudbrandsdal blir tjenestested i t jenesteenhet Sel. Hadeland blir egen tjenesteenhet.

Forslagene i rapporten om avvikling av 24 lensmannskontor formaliserer i stor grad dagens
ordning.

Mitt forslag til lokal struktur er:

Tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer.
Enheten vil ha tjenestested på Lillehammer .
Forslag navn: Lillehammer politistasjonsdistrikt

Tjenesteenhet Sel bestående av kommunene Sel, Dovre, Lom, Lesja, Nord - Fron,
Ringebu, Skjåk, Sør - Fron og Vågå.
Enheten vil ha tjenestested på Otta , Dombås, Lom og Vinstra.
Forslag navn: Nord - Gudbrandsdal lensmannsdistrikt

Tjenesteenhet Nord - Aurdal bestående av kommunene Nord - Aurdal, Etnedal, Sør -
Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.
Enheten vil ha tjenestested på Fagernes .
Forslag navn: Val dres lensmannsdistrikt

Tjenesteenhet Gjøvik bestående av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land,
Vestre Toten og Østre Toten.
Enheten vil ha tjenestested på Gjøvik og Dokka .
Forslag navn: Gjøvik politistasjonsdistrikt

Tjenesteenhet Hadeland bestående av kommunene Gran og Lunner.
Enheten vil ha tjenestested på Gran .
Forslag navn: Hadeland politistasjonsdistrikt

Tjenesteenhet Hamar bestående av kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.
Enheten vil ha tjenestested i Hamar og Brumunddal .
Forslag navn: Hamar politistasjonsdistrikt

Tjenesteenhet Kongsvinger bestående av kommunene Kongsvinger, Eidskog, Grue,
Nord - Odal, Sør - Odal og Åsnes.
Enheten vil ha tjenestested i Kongsvinger og Flisa
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Forslag navn: Kongsvinger politistasjonsdistrikt

Tjenesteenhet Elv erum bestående av kommunene Elverum, Engerdal, Stor - Elvdal,
Trysil, Våler og Åmot.
Enheten vil ha tjenestested i Elverum, Koppang og Trysil .
Forslag navn: Elverum politistasjonsdistrikt

Tjenesteenhet Tynset bestående av kommunen Tynset, Alvdal, Folldal, O s, Rendalen og
Tolga.
Enheten vil ha tjenestested på Tynset .
Forslag navn: Nord - Østerdal lensmannsdistrikt

Oppgavene til politiet vil bli utført fra de 17 geografiske tjenestestedene som er organisert i 9
tjenesteenheter.

Min endelige tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder skal sendes
Politidirektoratet innen 15.12.16. Politidirektoratet beslutter inndeling i lensmanns - og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer og
politistasjoner. Ber ørte kommune kan påklage beslutningen til Justis - og
beredskapsdepartementet.

Benevnelsen av de ulike tjenesteenhetene (politistasjons - og lensmannsdistrikt) er et forslag
fra min side. Jeg ber høringsinstansene om innspill på navn.
Navn på nye tjenestee nheter (politistasjons - og lensmannsdistrikt) vil være opp til den enkelte
politimester å avgjøre, basert på en hensiktsmessig vurdering av lokale forhold og etter
drøfting med politiets fagorganisasjoner.
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Høringssvar
Jeg ønsker innspill og tilbakemeld inger på forslaget til ny organisering av tjenesteenheter
(politistasjons - og lensmannsdistrikt) og tjenestesteder som beskrevet i dokumentet. Spesielt
ønsker jeg om følgende forhold:

Polititilbudet i den enkelte tjenesteenhet (politistasjons - og lensmanns distrikt)
Inndelingen i nye tjenesteenheter (politistasjons - og lensmannsdistrikt) og
tjenestesteder
Geografisk plassering av tjenesteenheter og tjenestesteder
Navn på de nye tjenesteenhetene (politistasjons - og lensmannsdistrikt) og
tjenestesteder

Og uto ver dette, står dere selvsagt fritt til å komme med andre forhold dere mener er av
betydning.

Jeg skal utarbeide en tilrådning til effektivisering av politidistriktets tjenesteenheter
( politistasjons - og lensmannsdistrikt) og tjenestesteder. Denne tilrådn ingen skal sendes til
Politidirektoratet innen 15.12.2016.

Tilrådingen vil bygge på resultatet av tilbakemeldingene som er kommet gjennom møtene i
utvidet styringsgruppe, informasjonsmøter med kommunestyrer, regionråd og formannskap,
workshop med kommunen e, rapport fra arbeidsgruppen for lokal struktur i Innlandet
politidistrikt, høringskonferansen 24. oktober og høringssvarene fra kommunene og
arbeidstakerorganisasjonene.

Høringssvar sendes til:
Politimesteren i Innlandet politidistrikt
Postboks 355
2303 Hamar
Eller epost: post.innlandet@politiet.no

Frist for innspill og tilbakemeldinger er fredag 2. desember 2016

Med vennlig hilsen

Johan Brekke
politimester

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan sendes uten signatur.

Vedlegg:
Sluttrapport fra arbeidsgruppe lokal struktur Innlandet politidistrikt
Faktagrunnlag dagens tjenestesteder i Innlandet politidistrikt
Oppsummering fra workshop med kommunene 16. og 19. september
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