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INNLANDET POLITIDISTRIKT - UTTALELSE TIL FORSLAG OM INNDELING I GEOGRAFISKE 
DRIFTSENHETER  
 
 
Vedlegg: 
Innlandet politidistrikt datert 22.12.16 – Forslag til inndeling i geografiske driftsenheter i 
Innlandet politidistrikt. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 100/16 i møte 24.11.16 – Høring av Politimesterens foreløpige forslag til lokal 
struktur i Innlandet politidistrikt. 
 
Sammendrag: 
Den geografiske strukturen i Innlandet politidistrikt inndeles i tjenestesteder, 
tjenesteenheter og geografiske driftsenheter (GDE). De to førstnevnte uttalte 
kommunestyret seg til i K-sak 100/16. Kommunene skal kunne uttale seg om geografiske 
endringer av driftsenhetens ansvarsområder med seks ukers frist. Rådmannen rår 
kommunestyret til å slutte seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 til inndeling av 
geografiske enheter og plassering av administrasjonssteder i Innlandet politidistrikt. 
Forslaget innebærer tre geografiske driftsenheter, hvorav Øyer blir del av «Driftsenhet 
Hedemarken/Gudbrandsdal». Arbeidsgruppa forslår at administrasjonsstedet bør legges til 
Lillehammer.  
 
Saksutredning: 
Den geografiske strukturen i Innlandet politidistrikt inndeles i tjenestesteder, 
tjenesteenheter og geografiske driftsenheter (GDE). Når det gjelder de to førstnevnte viser 
rådmannen til høringsuttalelse vedtatt i kommunestyret i K-sak 100/16. De geografiske 
driftsenhetene har det overordnede ansvaret for å lede og koordinere ressursene ved de 
underlagte tjenesteenhetene og –stedene, samt et særlig ansvar for å ivareta 
administrative oppgaver for disse. Lederne av de geografiske driftsenhetene har budsjett-, 
resultat- og personalansvar og sitter i politimesterens ledergruppe.  
 
Kommunene skal kunne uttale seg om geografiske endringer av driftsenhetens 
ansvarsområder med seks ukers frist. Kommunene skal også kunne uttale seg om 
eventuelle endringer i lokaliseringen av driftsenhetene, dersom lokaliseringen innebærer 
en vesentlig omlokalisering av arbeidsplasser. Det presiseres at dette ikke er en formell 
høringsrunde. Inndelingen i geografiske driftsenheter gjennomføres ved lokale 
forhandlinger i politidistriktet. Det presiseres videre at lokaliseringen av 
administrasjonsstedet til de geografiske driftsenhetene kun dreier seg om hvor enhetens 
leder og eventuelle støttefunksjoner skal sitte.  
 
 



Vurdering: 
Rådmannen viser til arbeidsgruppas forslag der fire ulike forslag er drøftet. Av disse fire 

forslagene mener rådmannen at det er forslag 2 som på best mulig måte imøtekommer 

departementets krav og samtidig ivaretar det lokale politiets og kommunens interesser.  

I denne modellen vil Øyer kommune bli en del av den største enheten i Innlandet 

politidistrikt, og det kan være en bekymring. Enheten vil ha flest innbyggere, flest 

straffesaker, flest operative oppdrag, flest sivile saker – men samtidig også flest ressurser.   

At politiressurser på Hedmarken og Gudbrandsdalen skal ha en felles ledelse, felles strategi 

og rapportering er nytt. Den geografiske modellen åpner for enkel kommunikasjon via E6 

og Dovrebanen. Det er en fare for at ressurser fra Lillehammer og omegn trekkes mot 

Hamar, noe som vil være negativt for beredskapen i Lillehammer-regionen og i 

Gudbrandsdalen. I styrende dokumenter er det imidlertid lagt vekt på at hele distriktet skal 

tas i bruk. Å legge det ene av de tre administrasjonsstedene på Lillehammer, vil styrke 

politiet i området og dermed også den geografiske enheten.  

En av oppgavene til den geografiske driftsenheten er å bygge fagmiljøer og 

spisskompetanse. Øyer kommune er opptatt av at det legges til rette for å beholde og 

rekruttere til attraktive arbeidsplasser i regionen, også når den geografiske driftsenheten 

skal møte framtidas utfordringer og arbeidsoppgaver.  

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å slutte seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 
til inndeling av geografiske enheter og plassering av administrasjonssteder i Innlandet 
politidistrikt.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 til inndeling av 
geografiske enheter og plassering av administrasjonssteder i Innlandet politidistrikt.  
 
 
 
 
Eli Eriksrud 
Konstituert rådmann 


