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1. Innledning 
Politidirektoratet viser til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 21. juni, der det bes 
om uttalelse til NOU 2013:9 (Politianalysen).  
 
Politidirektoratet har gjennomført en omfattende intern høringsprosess av politianalysen i 
etaten. Politimesterne og særorgansjefene har behandlet utredningen innenfor sine 
respektive virksomheter og utarbeidet egne høringsuttalelser som innspill til utarbeidelsen 
av Politidirektoratets uttalelse. Høringsuttalelsene fra politidistrikter og særorgan følger 
vedlagt. 
 
Som en del av høringsprosessen har politidirektøren gjennomført dialogmøter med 
ledergrupper og tillitsvalgte i 17 distrikter og særorgan for å få innspill og synspunkter på 
utredningens anbefalinger. Det er også gjennomført to ekstraordinære politisjefmøter (med 
samtlige politimestere og lederne for særorganene) underveis i høringsprosessen for å 
forankre og kvalitetssikre etatens samlede høringsuttalelse. 
 
Politi- og lensmannsetaten gir bred støtte til hovedanbefalingene i politianalysen, herunder 
en betydelig reduksjon i antallet politidistrikter, en betydelig reduksjon i antallet 
tjenestesteder og behovet for en gjennomgang av politiets oppgaver med sikte på å 
konsentrere politiets ressurser og fokus i større grad mot politiets kjerneoppgaver. Det er 
også bred støtte til de målsetninger og hovedtiltak som er anbefalt innenfor det som 
benevnes som kvalitetsreformen.  
 
Videre understrekes det på etatens vegne viktigheten av at det holdes rask fremdrift i den 
videre prosessen med å utvikle de strategiske og politiske rammene for den videre utvikling 
av etaten, samt å avklare strukturelle rammer, oppgaver og fullmakter for etaten. Det er i 
denne sammenheng viktig å understreke at mange av de endringer og forbedringsområder 
som politianalysen peker på allerede ble adressert i den såkalte resultatreformen som startet 
opp i 2009. Det arbeidet ble ikke sluttført, men temaene og utfordringene ble i stor grad tatt 
videre i Politianalysen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Store deler av etaten har vært orientert mot endring og reform lenge før arbeidet med 
Politianalysen tok til. Dette har konsekvenser for organisasjonens evne til å rekruttere og 

http://www.politiet.nofølger/


  2 

beholde personell, spesielt innfor fagdisipliner som forventes å bli mest berørt av endringer. 
Det er derfor viktig, både av hensyn til å forbedre og utvikle politiets tjenester til publikum, 
og av hensyn til etatens egne ansatte, at avklaringer og retning for å utvikle politi- og 
lensmannsetaten raskt kommer på plass.  
 
Politi- og lensmannsetaten er allerede godt i gang med å forberede endringer og 
forbedringstiltak som ligger innenfor etatens eksisterende fullmakter. Dette omfatter i 
hovedsak oppfølging og styrking av forbedringstiltak som allerede er igangsatt, samt 
forberedelser og planlegging av nye forbedringstiltak langs de linjer som er foreslått i 
kvalitetsreformen. En hurtig avklaring knyttet til distriktsstruktur og anledning til å 
gjennomføre endringer i den underliggende strukturen vil være avgjørende for fremdrift og 
gjennomføringsmulighet for de øvrige endringer som er anbefalt. En god struktur i bunn er 
avgjørende for realiseringen av de forbedringer som utvalget har påpekt innenfor 
kvalitetsreformen.  Derfor understrekes viktigheten av at beslutningsprosessen knyttet til 
endringer i distriktsstruktur, adgangen til å gjennomføre endringer i driftsenhetsstrukturen, 
samt hovedretning for utvikling av politiets oppgaveportefølje blir avklart i løpet av første 
halvår av 2014, slik det er skissert i politianalysen.  
 
I det etterfølgende gis politi- og lensmannsetatens kommentarer til NOU 2013:9 ”Ett politi 
– rustet til å møte fremtidens utfordringer”.  
 
  
2. Etatens syn på politianalysens konklusjoner og anbefalinger 
 

2.1. Politiets oppgaver 
Politi- og lensmannsetaten stiller seg bak politianalysens anbefaling om å igangsette 
utredningsarbeid med sikte på å komme frem til et oppgavesett som er mer spisset mot 
politiets kjerneoppgaver. Det er i etaten bred enighet om at oppgavesettet bør rendyrkes 
mer omkring etatens kjerneoppgaver og de oppgaver som støtter opp om utførelsen av 
kjerneoppgavene.  
 
Den interne høringen viser samtidig at det er varierende syn i etaten på både hva som er å 
anse som politiets kjerneoppgaver, og hvilke oppgaver som eventuelt bør flyttes ut av 
etaten. Dette knytter seg blant annet til politiets oppgaver innen utlendingsforvaltningen, 
politiets oppgaver innenfor den sivile rettspleien, passøknader, våpentillatelser, drift av 
barnehus, førerkortsaker, skiltmyndighet, behandling av hittegods, samt godkjenning av 
vaktselskaper og ordensvakter. De interne høringsinnspillene har bidratt til å belyse mange 
relevante sider ved disse oppgavene.  
 
Som utvalget også påpeker i rapporten kreves det ytterligere og grundigere utredninger før 
det foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for konkret å avgjøre hvilke oppgaver som 
bør overføres til andre, og hvem som eventuelt bør overta den enkelte oppgave. Viktigheten 
av dette understrekes også i de interne høringsinnspillene fra etaten.  I og med at slike 
endringer også vil involvere andre deler av offentlig sektor, anbefales det at Justis- og 
beredskapsdepartementet snarlig tar initiativ til at nødvendig utredningsarbeid for å 
frembringe et slikt beslutningsgrunnlag starter opp. Politi- og lensmannsetaten er beredt til å 
bidra i et slikt arbeid. 
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2.2. Struktur og organisering  
 
Distriktsstruktur 
Politi- og lensmannsetaten støtter politianalysens anbefaling om en betydelig reduksjon av 
antall politidistrikter. Dette vil gi politiet et grunnlag for å bygge sterkere og mer robuste 
fagmiljø og spesialistfunksjoner ute i politidistriktene og nærmere publikum. Politiets evne 
til å løse mer utfordrende og vanskelige saker og hendelser vil styrkes betraktelig. Færre men 
større politidistrikt vil kunne løse flere oppgaver selvstendig og med bedre kvalitet, samt 
være bedre i stand til å lede operasjoner og håndtere krisesituasjoner. En distriktsstruktur 
bestående av færre og mer ensartede distrikt vil også være viktig for å legge til rette for 
bedre organisasjonslæring, bedre samarbeid og bedre kvalitet i kriminalitetsbekjempelsen. 
En betydelig reduksjon i antallet distrikter er også en viktig forutsetning for å muliggjøre 
bedre kvalitet i virksomhetsstyringen og fagledelsen fra Politidirektoratet og ut mot ytre 
etat. 
 
I dag er det for stor forskjell mellom de ressurser som er tilgjengelig for politiet lokalt, og de 
ressurser som er nødvendig for å håndtere de mer krevende saker i distriktene. Særorganene 
har i begrenset grad kapasitet til å yte nødvendig bistand. Med en betydelig reduksjon i 
antall politidistrikter vil spesialistkompetanse kunne bygges opp nærere og være mer 
tilgjengelig for politiet lokalt, enn hva som er mulig i dagens struktur. Dette vil styrke 
kvaliteten som tilbys befolkningen, spesielt i de områdene som i dag betjenes av de mindre 
politidistriktene.  
 
Når det gjelder antall distrikter som bør legges til grunn for fremtidig organisering, er dette 
grundig behandlet i de interne høringsinnspillene i etaten. Det er bred støtte til en betydelig 
reduksjon i antallet distrikter. Et stort flertall av politimesterne anbefaler mellom seks 
distrikter (regionsmodell) og ti distrikter (mellommodell). Selv om det jevnt over 
understrekes viktigheten av å etablere robuste distrikter, er det fra enkelte trukket frem visse 
bekymringer knyttet til geografisk utstrekning på enkelte distrikter i en regionsmodell. 
Herunder stilles det spørsmål om hvordan kunnskap om og forståelse av lokale forhold kan 
ivaretas i en modell der distriktsledelsen får et så stort geografisk ansvarsområde som 
regionsmodellen vil innebære. I tillegg trekkes det frem relevante momenter knyttet til 
demografisk utvikling og kriminalitetsakser når det gjelder den mer konkrete 
grensedragningen mellom distriktene. 
 
Det er i områder med lavere befolkningstetthet at hensynet til nærhet til lokalsamfunn og 
avgrenset geografisk kontrollspenn står i et motsetningsforhold til mulighetene for å skape 
robuste politidistrikter. Med et robust politidistrikt menes at distriktet skal kunne inneha og 
utvikle alle relevante fagmiljøer og spesialfunksjoner nødvendig for å håndtere de saker og 
hendelser som det vil måtte forventes å kunne oppstå innenfor distriktet, herunder også 
kunne håndtere mer alvorlig og komplisert kriminalitet, samt ha tilstrekkelig beredskap og 
evne til krisehåndtering. For at et slikt distrikt skal være bærekraftig, kreves det en viss 
minimumsbemanning og kompetanse innenfor bredden av fagområder og funksjoner, – og 
ikke minst muligheter for å bygge erfaring i disse gjennom et stort nok antall faktiske 
oppdrag og hendelse. I områder med lavere befolkningstetthet er det derfor en nær 
sammenheng mellom den geografiske utstrekningen på distriktet og hvor robuste og 
bærekraftige det enkelte distrikt vil kunne være. De utviklingstrekk vi ser innenfor 
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demografi og kriminalitetsbilde forventes å forsterke denne utfordringen i årene som 
kommer. 
 
Sterke etterforskningsmiljøer og solide påtalefunksjoner er avgjørende for kvalitet og 
effektivitet i løsning av kjerneoppgavene. Med dagens kriminalitetsbilde kreves det 
etterforskningsmiljøer og påtalefunksjoner med kapasitet til intern opplæring og 
kompetanse innen de forskjellige spesialområdene. Forutsetingene for å få dette til, styrkes 
med færre distrikter. At dette samtidig organiseres på en god måte vil være avgjørende for 
kriminalitetsbekjempelsen. Direktoratet vil i samarbeid med riksadvokaten utrede videre 
hvordan dette kan sikres på en best mulig måte. 
 
Kunnskap om lokale forhold er en styrke ved dagens politiordning. Det vil være viktig at 
dette ikke går tapt ved overgang til en ny distriktsstruktur. Lokalkunnskap, velfungerende 
bånd til lokalmiljøene og god publikumskontakt er viktig for kriminalitetsbekjempelsen. I 
politianalysen er det anbefalt en formalisering av et mellomnivå mellom distrikt og 
tjenestested, en driftenhet, som skal fylle denne funksjonen.  Et mellomnivå eksisterer til en 
viss grad flere steder i dag, ved at én stasjonssjef, driftsenhetsleder eller lensmann har en 
overordnet rolle overfor andre lensmannskontor. Politidirektoratet mener at et mellomnivå 
slik det er beskrevet i politianalysen vil ha en viktig funksjon, både for å bøte på geografiske 
utfordringer, og for å skape et håndterbart organisatorisk kontrollspenn i de nye distriktene. 
Hver politimester vil ved en slik ordning kunne lede 4-6 driftsenheter, som igjen styrer og 
koordinerer et tilsvarende antall lokale tjenestesteder. Dette vil legge til rette for god lokal 
kontakt og god innsikt i lokale utfordringer, samt være viktig for å sikre at politiets ressurser 
disponeres på en måte som sikrer god tilstedeværelse. Det er samtidig viktig at en slik 
modell ikke blir for byråkratisk og beslaglegger for store ressurser til administrasjon. Totalt 
sett ligger forutsetningene godt til rette for at dette kan unngås.  De tunge fagmiljøene i 
distriktene vil være organisatorisk samlet på distriktsnivå og det forventes at den 
administrative understøttelsen kan effektiviseres betydelig, gjennom etablering av 
fellestjenester. Driftsenhetene bør derfor i størst mulig grad være innrettet for planlegging 
og gjennomføring av den daglige tjenesten ut fra lokale behov og utfordringer, samt 
koordinering mot lokale myndigheter og samarbeidspartnere. Det bør med andre ord ikke 
inngå vesentlige administrative funksjoner i en slik driftsenhet. Etableringen av felles 
støttetjenester for politiet, slik utvalget også foreslår, vil være et viktig bidrag til at dette kan 
unngås. 
 
Etter politidirektørens vurdering bør behovet for å etablere en bærekraftig løsning som kan 
levere polititjenester der folk bor være styrende for valg av distriktsstruktur. Endring av 
distriktsstrukturen vil være en krevende reform som vil legge beslag på store ressurser, både 
i form av investeringer, menneskelige ressurser og redusert tjenesteproduksjon i 
omstillingsfasen. Når man først skal ta en slik investering er det viktig at man gjør dette slik 
at den valgte løsningen har gode forutsetninger for å kunne vedvare over tid. Erfaringene 
både fra andre omstillingsprosesser, og politireformer i våre naboland, har vist at det er en 
tendens til at det velges forsiktige løsninger, som kort tid senere må følges opp med nye 
omorganiseringer. Dette bør unngås i denne reformen. Den distriktsstrukturen som nå 
etableres bør derfor ha forutsetninger for å møte utfordringene de neste 15-25 årene. 
Regionsmodellens ulemper med geografisk utstrekning i enkelte av distriktene kan 
kompenseres med formaliseringen av et mellomnivå, slik det anbefales i analysen. Dette 
nivået vil sikre gode forutsetninger for at det kan opprettholdes nødvendig lokalkjennskap i 
oppgaveutførelsen samt bidra til at lokale hensyn og utfordringer blir ivaretatt i 
tjenesteutførelsen og disponering av ressurser.   
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Det er på dette grunnlag derfor politidirektørens tilrådning at utvalgets anbefaling om seks 
distrikter bør danne utgangspunkt for den videre prosessen med å fastsette fremtidig 
distriktsstruktur. En organisering av norsk politi basert på et større antall distrikter, opp mot 
mellommodellen med ti distrikter vil innebære en betydelig forbedring sammenlignet med 
dagens situasjon, samtidig som enkelte av de geografiske utfordringene knyttet til 
regionsmodellen reduseres. Politidirektørens betenkeligheter knytter seg primært til hvor 
robust og langsiktig bærekraftig en slik løsning vil være, særlig i et tidsperspektiv på 15-25 
år.   
 
Når det gjelder mer konkret hvordan grensene mellom distriktene bør trekkes konkret, viser 
høringsrunden i etaten at det er behov for å gjennomgå disse noe grundigere. For å sikre at 
det foreligger et klart politifaglig råd fra etaten, også på dette området, arbeides det fortsatt 
med å se på grenselinjene mellom distriktene i den anbefalte modellen. 
 
Lokal struktur 
Den lokale strukturen med driftsenheter og tjenestesteder i politi- og lensmannsetaten er i 
dag et hinder for å gi befolkningen en god polititjeneste lokalt. Mange tjenestesteder med 
liten bemanning i kombinasjon med et bredt sett av tjenester som skal tilbys, gjør at 
forutsetningene for å yte kvalitet innenfor kjerneoppgavene, herunder 
kriminalitetsbekjempelse og responsevne, begrenses. En for stor andel av 
politibemanningen bindes opp til kontorets åpningstid, og tilgangen på politiressurser når 
hendelser skjer og publikum har behov blir begrenset. Det er avgjørende for å kunne utvikle 
en bedre polititjeneste for fremtiden, at det åpnes for betydelige reduksjoner i dagens 
driftsenheter og tjenestesteder, slik at politiets ressurser i større grad kan rettes inn mot 
forebyggende polititjeneste, patruljer, rettidig respons der kriminalitet skjer og når publikum 
har behov.  
 
Den interne høringsrunden viser at etaten står samlet bak anbefalingen om en kraftig 
reduksjon også i den lokale driftsenhetsstrukturen.  I politianalysen er det skissert en 
reduksjon av dagens tjenestesteder fra 354 ned til om lag 210 tjenestesteder, basert på en 
overordnet analyse av hvor hendelser har skjedd og hvor befolkningen bor. En slik 
reduksjon vil berøre omlag 8 % av de ansatte i etaten. De øvrige 92 % av politiets 
bemanning berøres ikke direkte av den omleggingen som er skissert av utvalget. 
 
Den interne høringsrunden og dialogen mellom distriktene og Politidirektoratet i 
høringsprosessen har vist at flere av distriktene ser behov for enda større reduksjoner enn 
det utvalget indikerer i sin analyse. Hvordan den lokale strukturen konkret skal organiseres 
bør i størst mulig grad utformes og tilrettelegges av det enkelte distrikt, sett i sammenheng 
med utviklingen av et mellomnivå av driftsenheter, basert på lokal kunnskap og analyse i 
samarbeid med kommuner og andre interessenter. 
 
Følgelig støttes også utvalgets anbefaling om at etaten selv gis fullmakt til å organisere 
strukturen på driftsenhetsnivå og tjenestesteder på en slik måte at de fremmer politiets 
oppgaveløsning. Denne fullmakten anbefales regulert til politidirektøren innenfor et sett 
med kriterier og prosessuelle krav som krav til responstid, publikumstilgjengelighet, 
konsekvensanalyse og lokal uttalerett. 
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Sentralisering og det lokale politi 
Den interne høringen og deler av den offentlige debatt har synliggjort en bekymring knyttet 
til analysens anbefalte struktur og at de endringer som er foreslått vil føre til en geografisk 
konsentrasjon av politiets ressurser og mindre ressurser ute lokalt for å løse 
kjerneoppgavene. Dette er ikke formålet med utvalgets anbefaling. Etablering av store 
distrikter handler ikke om geografisk sentralisering, men om å samle flere ressurser under en 
enhetlig og helhetlig ledelse. Dette gir bedre muligheter for at det innenfor det enkelte 
distrikt vil kunne omdisponeres ressurser for å løse oppgaver når behovet er der, enten det 
gjelder sesongmessige svingninger, ekstraordinære hendelser eller i den daglige tjenesten.    
Videre vil dette legge til rette for å utvikle robuste spesialistkapasiteter, lokalisert nærmere 
og gjort mer tilgjengelige, for å støtte utførelsen av den lokale polititjenesten.  Disse 
spesialistene må ikke nødvendigvis sitte samlet ett sted i distriktet, men kan plasseres slik 
lederen for distriktet finner det mest formålstjenlig med tanke på effektiv oppgaveløsning 
og beredskap i sitt distrikt. Det vil være mellomnivået med driftsenheter som i stor grad 
planlegger og prioriterer den daglige tjenesten, patruljene og aktiviteten ut fra lokale behov 
og utfordringer. Distriktsnivåets styring består først om fremst i operasjonell ledelse, faglig 
styring, overordnede prioriteringer, samt disponering og styring av distriktets totale 
ressurser ved større eller øyeblikkelige ekstraordinære hendelser.  Forskjellen fra i dag - gitt 
at det gjennomføres betydelige reduksjoner i den lokale strukturen - er at politiet vil ha mer 
ressurser tilgjengelig å disponere der det er behov for det, både i en forebyggende rolle og 
når hendelser har inntruffet. Det er dette som vises i politianalysen gjennom eksemplet fra 
Vestoppland (jf. rapportens punkt 12.1.7). Mer ressurser tilgjengelig lokalt, planlagt og 
disponert ut, basert på god lokal kunnskap om hvor og når hendelser skjer og publikums 
behov for polititjenester, gir bedre forutsetninger både for å sikre et synlig politi samt rask 
og adekvat respons når hendelser skjer. 
 
Så langt i høringsprosessen er det også stilt spørsmål om hvorvidt politianalysens 
anbefalinger innebærer at norsk politi beveger seg vekk fra ”nærpolitimodellen” og de 10 
grunnprinsippene for politiet som ble lagt til grunn gjennom Politirolleutvalget i 1981 og 
senest gjentatt i Politirollemeldingen (St.meld. nr 42 (2004-2005)). Etter politidirektørens syn 
ligger disse prinsippene fortsatt til grunn for analysens anbefaling. Nærhet og et sivilt preg 
er viktige prinsipper i utviklingen politiet. Intensjonen med en desentralisert struktur og et 
bredt oppgavesett har vært å sikre et synlig, tilstedeværende og lokalt forankret politi.  
 

Utviklingen de senere årene, med en konsentrasjon av befolkningen, en vesenlig endring i 
kriminalitetsbildet, og endrede forventninger fra publikum når det gjelder tilgang på 
offentlige tjenester, har ført til endrede behov for polititjenester. Samtidig har endrede krav 
til kompetanse i oppgaveutførelsen og ikke minst nye arbeidstidsbestemmelser ført til at 
mulighetene for faktisk å yte disse polititjenestene med en nødvendig og tidmessig kvalitet 
og standard, er utfordret.    

Når en så stor bredde av publikumstjenester skal tilbys fra en så desentralisert struktur som 
dagens, medgår mye av de tilgjengelige timeverkene til å utføre oppgaver ut fra kontorene 
på dagtid.  Tilgjengeligheten på politiutdannet personell for å arbeide forebyggende eller 
være synlig tilstede i lokalsamfunnet blir meget begrenset. Polisiær tilstedeværelse må i 
stedet ivaretas gjennom patruljer satt opp gjennom vaktsamarbeid mellom flere 
tjenestesteder, der få patruljer er nødt til å dekke meget store områder og 
befolkningsmengder. Et færre antall tjenestesteder med noe større bemanning og et smalere 
oppgavesett, vil øke mulighetene for å ha politiressurser nært og tilgjengelig når publikum 
har behov for politiets tjenester, og politiets kjerneoppgaver kan løses mest effektivt. Med 
bedre teknologiunderstøttelse og et bedre trenet og øvet personell vil også kvaliteten på 
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tjenesten forbedres. Dette vil også være viktig for bedre å sikre rekruttering, kontinuitet og 
stabilitet i personell til de mindre tjenestestedene. 
 
Etter politidirektørens syn må anbefalingene fra utvalget i denne sammenheng anses å være 
en nødvendig korrigering av en utvikling som totalt sett ikke bidrar til nærpolitimodellens 
intensjon og styrke. 
 
Politiets særorgan og nasjonale bistandsressurser 
Anbefalingen i analysen om å utrede særorganene og de nasjonale bistandsfunksjonene 
støttes. Antallet og størrelsen på de nye politidistriktene vil avgjøre hvor mye kapasitet og 
hvor spesialiserte funksjoner et distrikt vil råde over. Dette vil påvirke grensesnitt og roller 
mellom særorganene og distriktene, og mellom særorgan og Politidirektoratet. Større 
distrikter vil bli mer selvstendig, og være i stand til å håndtere flere og mer krevende saker 
selv. Det gjør at særorganenes bistandsfunksjon vil kunne tones ned og deres kapasitet og 
ressurser kan i større grad rettes mot å videreutvikle nødvendig spisskompetanse på kritiske 
områder.   
 
Forslagene om endringer knyttet til Politiets data og materielltjeneste (PDMT), strategisk 
styring av teknologiområdet og opprettelse av felles administrasjon og støttefunksjoner, 
støttes også. Dette er tiltak som betyr mye for det øvrige reformarbeidet i etaten, særlig med 
hensyn til utviklingen av ett politi, kostnadseffektiv organisering og teknologisk 
understøttelse for kunnskapsbasert oppgaveløsning og standardiserte arbeidsprosesser. I 
tillegg skal tiltak på disse områdene bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til 
finansiering av øvrige reformtiltak. Politiet har derfor allerede startet å planlegge disse 
endringene.  
 
Politihøyskolen (PHS) er etatens sentrale utdanningsinstitusjon og spiller en sentral rolle, 
innen rekruttering, utdanning og kunnskapsutvikling. Politidirektoratet har i dialog med 
Politihøyskolens ledelse konkludert med å starte et arbeid for å se nøyere på behovet for 
utviklings- og forbedringsområder knyttet til PHS sin styringsmodell. 
 
 

2.3. Styring og ledelse 
Politi- og lensmannsetaten støtter politianalysens anbefalinger om utvikling og 
omorganisering av Politidirektoratet. Direktoratet er allerede omorganisert i tråd med hva 
som er skissert av utvalget og en ny ledergruppe i direktoratet er allerede på plass. I analysen 
anbefales det en klarere rolledeling mellom Justis- og beredskapsdepartementet og 
Politidirektoratet. Analysen anbefaler en reformert strategisk styring, og klarere og mer 
omfattende fullmakt tillagt politidirektøren.  
 
Den interne høringsprosessen viser at politidistriktene og særorganene også etterspør et 
direktorat som tar en tydelig rolle som strategisk ledelse og utvikling av etaten og at 
politidirektørens fullmakter tydeliggjøres og utvides.  
 
Det pågår nå et betydelig arbeid internt i Politidirektoratet for å styrke direktoratets evne og 
forutsetninger for å ivareta en helhetlig og strategisk ledelse av politi- og lensmannsetaten. 
Ny avdelingsstruktur og ledergruppe i direktoratet er på plass og arbeidet med å utvikle 
direktoratets kompetanse til langsiktig planlegging og strategisk styring, samt overordnet 
faglig ledelse og styring av etaten pågår. Økte fullmakter til direktoratet og en mer helhetlig, 
overordnet og rammegivende styring fra Justis- og beredskapsdepartementet vil være viktig 
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for at Politidirektoratet skal kunne utvikle sin rolle og for at den strategiske ledelsen og 
styringen av politi- og lensmannsetaten skal bli bedre.  
 
Gjennom de strukturelle endringene som anbefales i analysen etableres også vesentlig bedre 
rammebetingelser for ledelsesutøvelse og styring i etaten. En betydelig reduksjon i antallet 
distrikter vil muliggjøre etableringen av en strategisk ledergruppe i etaten. I denne 
ledergruppen vil da både direktoratets avdelingsdirektører og politimestrene sitte. Dette vil 
gi styrkede forutsetninger for å balansere det nasjonale og det regionale perspektivet i 
ledelsen og utviklingen av politietaten, noe som vil være vesentlig for å sikre en bedre og 
mer enhetlig polititjeneste i fremtiden. 
 
Politi- og lensmannsetaten har ikke i tilfredstillende grad lykkes med å etablere gode 
prosesser for organisatorisk læring. En endret organisasjonsmodell som understøtter en 
ensartet tilnærming til oppgaveløsningen, vil i større grad legge til rette for samhandling og 
utvikling av metoder, kunnskapsoverføring og kunnskapsutvikling som en del av de løpende 
linjeaktiviteter. 
 
De tiltakene som politianalysen beskriver tilknyttet ledelse og styring har bred tilslutning i 
politi- og lensmannsetaten. De ulike tiltakene som er beskrevet vil bidra til en betydelig 
forbedring av utviklingsarbeidet og styringsprosessene i politiet 
 

2.4. Kvalitet og prestasjoner 
Politianalysens konklusjoner om behovet for bedre kvalitet og prestasjoner støttes fullt ut 
fra etatens side. Dette forholdet ligger, som politianalysen påpeker, innenfor etatens 
ansvars- og myndighetsområde. Tiltak for å etablere en strategisk styring av 
teknologiområdet er godt i gang. En avdeling for strategisk HR er under etablering i 
Politidirektoratet. Denne vil få et overordnet ansvar for mange av de deltiltak som 
politianalysen anbefaler. I tillegg venter nå etaten på å komme i gang med første fase av 
Merverdiprogrammet. Dette vil legge det teknologiske grunnlaget for at mer politiarbeid vil 
kunne utføres på stedet, evnen til å drive kunnskapsbasert kriminalitetsbekjempelse styrkes 
og legge til rette for en bedre kontakt mellom publikum og politiet.  
 
Politi- og lensmannsetaten har initiert flere tiltak for å styrke det kunnskapsbaserte 
politiarbeid og bedre plan- og styringsprosesser. Likevel ligger det et betydelig arbeid foran 
etaten for å forbedre kvaliteten i alle ledd og kunne dokumentere resultatforbedring. 
 
Selv om dette innebærer tiltak som etaten selv rår over, må det understrekes at fremdriften 
og mulighetsrommet innenfor området i sterk grad påvirkes av de strukturelle valg som 
ligger utenfor politidirektørens myndighetsområde i dag. Styring og oppfølging, 
standardisering av arbeidsmetoder og arbeidsprosesser, kunnskapsdeling og kosteffektiv 
organisering er alle områder som krever en enklere, bedre og mer robust struktur enn den 
etaten har i dag. 
 
3. Avslutning 
Politi- og lensmannsetaten gir bred støtte til hovedlinjene i politianalysens anbefalinger. Det 
foreligger ulike syn på enkeltforhold innenfor oppgaveporteføljen og hvordan grensene 
mellom de nye politidistriktene bør trekkes opp, men dette kan ikke ta oppmerksomheten 
bort fra den samlede enigheten om at etatens virksomhet må ledes og utøves med 
utgangspunkt i vesentlig færre distrikter og fra betydelig færre lokasjoner enn i dag, at 
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etatens fullmakter må utvides og at det må gis rom for å prioritere politiressursene mot 
kjerneoppgavene og aktiviteter som støtter opp under disse. 
 
Etaten fremhever viktigheten av tempo i det videre reformarbeidet. For strukturelle 
spørsmål og avklaring av etatens ansvars- og myndighetsrom er det særlig viktig med raske 
beslutninger. Politi- og lensmannsetaten ber derfor om at det, i tråd med politianalysens 
anbefalinger, legges opp til en beslutningsprosess frem mot våren 2014. Utredninger om 
hvilke oppgaver som bør videreføres i, eller overføres fra etaten, bør igangsettes snarest.   
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