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HØRING – FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR – 
NÆRPOLITIREFORMEN I SØR-ØST POLITIDISTRIKT 

Med dette sendes forslag til endring av politiets lokale struktur i Sør-Øst politidistrikt på 
høring. 
 
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. Geografiske driftsenheter skal besluttes 
lokalt, etter lokale forhandlinger i politidistriktene. 
 
De politiske målene med Nærpolitireformen, jfr. St.prp.nr. 61 (2014-2015), er: 
 

 Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig 
 Et nærpoliti 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 kvalitet i oppgaveløsningen, mer effektiv ressursbruk og en 
frigjøring av personell til prioriterte oppgaver. Politiressursene skal slik rettes mer mot politiets 
kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati og virker 
kostnadsdrivende. Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på 
politidistriktsnivå og ved de geografiske driftsenhetene. 
 
Sør-Øst politidistrikt skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsningen av 
samfunnsoppdraget og som er tråd med politiske målsettinger og føringer. Den lokale 
strukturen skal bidra til:  
 

 Utvikle bedre kultur og ledelse 
 Sikre god og lik kvalitet i polititjenestene 
 Sikre et godt grunnlag for samhandling mellom politi og samfunn 
 Støtte til utvikling av nye arbeidsmetoder 

Kommuner i Sør-Øst politidistrikt 
KS i Vestfold, Telemark og Buskerud 
Fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud 
Fylkesmannen i Vestfold, Telemark og Buskerud 
Fagorganisasjoner og vernetjenesten i Sør-Øst 
politidistrikt 
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 Bedre kvalitet til straffesaksbehandlingen 
 
Politimesteren i Sør-Øst sin endelige tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder skal sendes Politidirektoratet innen 15.12.16. Politidirektoratet beslutter 
inndeling i lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller avvikling av 
lensmannskontorer og politistasjoner. Berørte kommuner kan påklage beslutningen til Justis- 
og beredskapsdepartementet (Forskrift for klageadgangen FOR-2016-06-22-815).  
 
Tilrådningen som nå sendes ut på høring bygger på innspill gitt av ansatte, ledere, 
fagforeninger, vernetjeneste, innspill fra kommunene gjennom dialogmøter, 
styringsgruppemøter og en skriftlig spørreundersøkelse til ansatte og kommunene.  
 
Høring 
 
I høringen bes det spesielt om tilbakemelding på forslag om: 

- ny inndeling i geografiske driftsenheter  
- ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter) 
- sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner 

(tjenestesteder). 
 
Andre innspill vil også bli vurdert i forbindelse med politimesterens tilrådning som skal sende 
Politidirektoratet.  
 
Berørte kommuner og andre interesserte kan sende sine innspill elektronisk til post.sor-
ost@politiet.no innen 1.12.2016. Uttalelsen merkes med vår referanse 201603003. 
 
Høringsdokumentene vil også bli publisert på politiet.no.  
 
 
 
Med hilsen 
 

 
 
Christine Fossen  
Politimester i Sør-Øst 
 
 

 

 
 
 
Vedlegg: 
Høring – forslag til effektivisering av lokal struktur med vedlegg 


