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1 Politidistriktet i dag 



Innlandet politidistrikt 
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• 887,1 årsverk per 31.03.20 
− 591,4 politi, 48 jurister og 254,8 sivile 

 

• Dekningsgrad:  

1,56 årsverk per 1000 innbygger,  
per. 31.12.19 

 

• Tildelt 106 politistillinger 2016-2020 

 

• Håndterer ca. 60 000 politioperative 
oppdrag årlig 

• Etterforsker ca. 20 000 anmeldelser i året 

• Behandler ca. 53 000 saker innen sivil 
rettspleie 

 



Innlandet politidistrikt 
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Politimester/ 
visepolitimester 

Politiets 
sikkerhets-

tjeneste 

Felles enhet for 
operativ tjeneste 

Felles enhet for 
påtale 

Felles enhet for 
etterretning og 
etterforsking 

Felles enhet for 
forebygging 

Felles enhet for 
sivil rettspleie 

Felles enhet for 
utlending og 
forvaltning 

Driftsenhet 
Innlandet vest 

Driftsenhet 
Innlandet midt 

Driftsenhet 
Innlandet øst 

Stab for 
virksomhets-

styring 

Stab for HR og 
HMS 

Stab for 
kommunikasjon 



Politireformen– seks funksjoner 
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Etterretning 
Analysere og forstå utfordringene  

i kriminaliteten 

Politipatruljen 
Løser flere oppgaver på stedet 

Politiråd og politikontakt 
Samhandling med kommunene om  

kriminalitetsbildet og tjenestetilbudet 
Felles straffesaksinntak 

Tilgjengelig etterforskningsledelse  

og riktig innsats fra start 

Operasjonssentralen 
Helhetlig styring og ledelse  

av patruljene 

Tjenestekontoret 
Prioriterer og planlegger ressurser  
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2 Prioriteringer 2020 



Politiet mot 2025 – forebygging som 
primærstrategi 
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Prioriteringer 2020 

• Prioriterte resultatområder 

 

• Vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper 

• Arbeidslivskriminalitet 

• Reduserte straffesaksrestanser 

• Innfri responstidskrav for hendelser – hasteoppdrag 

• Retur av personer uten lovlig opphold 
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Prioriteringer 2020 

• Prioriterte tiltak 

• Videreutvikle de seks prioriterte funksjonene i reformen og 
samhandling mellom dem 

• I arbeidet med forebygging som primærstrategi skal funksjonen med 
politikontakt og politiråd videreutvikles 

• Videreutvikle funksjonene med radikaliseringskontakt og 
næringslivskontakt 

• Samhandling på tvers internt og med eksterne samarbeidspartnere 

• Etterretning og kunnskapsbasert forebygging 
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Mål og resultatforventninger - styringsparametere 
 
1. Bruke etterretning og kunnskap i beslutninger på tvers 

2. Forebygge målrettet og i samarbeid med andre 

3. Utvikle ID-tjenestene og effektiv personkontroll 

4. Øke tilgjengelighet og drive politiarbeid på stedet 

5. Etterforske effektivt med høy kvalitet 

6. Forbedre respons og beredskap 

7. Styrke tilstedeværelse på nett 

8. Bedre forebygging og bekjempelse av datakriminalitet 

9. Utvikle organisasjon, ledelse og styring 

10. Styrke kompetanse, læring og utvikling 

11. Utvikle felles løsninger og effektive prosesser 

12. Styrke evnen til digitalisering 
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I forkant av kriminaliteten krever samarbeid og 
samhandling 

• Mellom politiets fagområder 
 

• Mellom politiet og øvrige aktører 
 

• Lagspill snarere enn solospill  
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POLITI 

HELSE- 
VESEN 

NÆRINGS- 
LIV 

UDI/ 
IMDI 

KOMMUNE 

FRIVILLIG  
SEKTOR 

FORSVARET 
FORSKNING 

SLT 

KRIMINAL- 
OMSORG 

PST 



Dette fokuserer påtale og etterforskning på i 2020 
 
• Organisasjonsutvikling: Organisering av etterforskningsenhetene, 
forbedre arbeidsprosesser, samhandling i straffesaksarbeidet 
 

• Porteføljestyring – prioritere de rette sakene, bygge ned restansene, 
avgrense og tilskjæring av saker 
 

• Økt aktørfokus – forfølge de rette personene, miljøene, være til stede 
på de rette stedene 
 

• Balansere arbeidet med alvorlig kriminalitet og hverdagskriminalitet 
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Etablering av én namsmyndighet i Innlandet 

• Formålet med å etablere en namsmyndighet er økt kvalitet i tjenesteproduksjonen, økt 
rettssikkerhet og likebehandling av innbyggerne i Innlandet og kostnadseffektiv 
oppgaveutførelse 

• Namsfogden i Innlandet ble etablert 1.2.2020 

− Ni namsmenn og en namsfogd er slått sammen til ett namsmannsdistrikt  

− Desentralisert organisering med seksjoner og medarbeidere stedsplassert i hele 
Innlandet  

− Felles saksmottak for sivil rettspleie i Kongsvinger 

− Politistasjonssjefer og lensmenn ivaretar politimessige gjøremål 

• Behandlet ca. 53.000 saker i 2019 

− Antall utleggsbegjæringer har økt med 48% fra 2014-2019 

− Fortsatt gjeldsvekst 

− Nye gjeldsordningssøknader økte med 24% fra 2018 til 2019 (Innlandet politidistrikt) 
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3 Utfordringer 



Økonomisk 
tildeling 2020 
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Basislinje 832 873 000 

IB2020 832 873 000 

Nye årsverk 7 687 000 

Helårsvirkning nye stillinger i 2019 5 290 000 

Finansiering nye stillinger i 2020  2 397 000 

Nye tiltak/satsinger 10 187 000 

Styrking av drift i distriktene 6 231 000 

Styrking av politidistriktene - økt 

etterforskningskapasitet 

3 956 000 

Konsekvensjustering 25 198 000 

Lønnsoppgjør 2020 17 837 000 

NPID - Personell til todelt saksbehandlingslinje 

for pass og ID-kort 

4 574 000 

Priskompensasjon 2020 3 618 000 

Tjenesteutsetting av kantine i Kongsvinger fra 

PFT 

425 000 

Barnehus - Drift- og investeringsmidler 2020 300 000 

Styrke fagledelsen i Den høyere 

påtalemyndighet 

-692 000 

Trekkmodul - sivil rettspleie -864 000 

Effektivisering/gevinst/budsjettiltak -15 981 000 

Budsjettiltak - drift av nasjonale prosjekter -433 000 

ABE 0,5% -4 374 000 

Budsjettbalanserende tiltak -5 348 000 

Budsjettiltak - IKT-sikkerhet og infrastruktur -5 826 000  

Totalsum 859 964 000 

    

    



Økonomisk tildeling 

• Tildelt 859 964 000 kroner for driftsåret 2020 

• Underdekning på 49 millioner kroner 

• Krav på å øke med 27 politiårsverk innen  årsskiftet 

• Sett på innsparingstiltak sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten 

− Effektivisere driften og senke ambisjonsnivået 

 

• Uavhengig av dette så skal vi ivareta innbyggernes trygghet og komme 
raskt ved akutt behov for hjelp, løse alvorlig kriminalitet og jobbe 
forebyggende i alle ledd  
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Årsverk og politidekning 

• Status  stillinger per 31.12.2019:  

• 591,4 politi 

• 48 jurist 

• 254 sivile 

 

• Krav 31.12.2019: 614 politistillinger 

• Krav 31.12.2020: 620 politistillinger 
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Reform – dette er vi fornøyd med 

• Operasjonssentralen (OPS) 

• Felles straffesaksinntak (FSI) 

• Politiråd – Politikontakt 

• Felles tjenestekontor 

• Politipatruljen  

• PPS – bedret kvalitet 

• Etterretning – klar forbedring 

• Ensartethet – mer likhet 

• Lettere å dele ressurser på tvers 
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Reform – dette ønsker vi å gjøre noe med 

• Kapasitet etterforskning 

• Kapasitet påtale 

• Familievold – seksuelle overgrep  

• Kapasitet vakt og beredskap – forebyggende 

• Ha et riktig ambisjonsnivå tilpasset den økonomiske rammen 

• Innsparingen 2020 – store konsekvenser! 
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Utfordringer påtale og etterforskning 

• Behov for bemanningsøkning 

• Porteføljestyring, forenkling, prioritering er sentralt 

• Desentralisert fragmentert tilnærming til straffesaksarbeidet 

• Omfattende bruk av integrerte tjenestelister på bekostning av 
etterforskerkapasitet 

• Kapasitetsutfordringer ved seksjonene med størst sakstilfang, stor 
arbeidsbelastning  

• Mange uerfarne medarbeidere som trenger veiledning 

• Forebygging er i for liten grad en integrert del av etterforskningen 
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4 Politiet og pandemien 



Politiets innretting 

• Veilede, gi råd og forebygge 

 

• Smittevernregler og innbyggernes rolle 

 

• Håndtering av grense 
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Takk for oppmerksomheten! 


