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1 GeoDatas kartsystem
GeoData - Responstidsanalyse
Responstidanalyse
Som en del av grunnlagsarbeidet med ny geografisk struktur har vi gjennomført en
responstidsanalyse. En responstidsanalyse er en beregning av hvor mange tjenestesteder
som er nødvendig for å nå kravene til responstid. De nasjonale kravene til responstid1
omfatter 80 prosent av befolkningen, og varierer i forhold til størrelsen på tettsteder/byer:





For tettsteder/byer med over 20 000 innbyggere er kravet 15 minutter
For tettsteder med 2 000 - 20 000 innbyggere er kravet 30 minutter
For tettsteder med under 2 000 innbyggere er kravet 45 minutter

I responstidsanalysen for Sør-Øst politidistrikt har vi lagt til grunn at vi skal dekke 100
prosent av befolkningen innen det definerte responstidskravet. Dette omfatter allikevel ikke
den delen av befolkningen som bor på steder hvor man for eksempel må benytte annet
fremkomstmiddel enn bil. Det omfatter heller ikke svært avsidesliggende bosteder.
I Sør-Øst politidistrikt er det i dag 44 lokasjoner. Vi har beregnet hvor mange lokasjoner vi
trenger for å dekke responstidskravene for hele befolkningen.
Metode
Ved å kombinere SSB sitt tettstedskartlag med en befolkningsgrid med oppløsning på 300
meter kan responstidskravet legges til befolkningsgridden. I hvert punkt er det angitt hvor
mange personer som bor innenfor en 300 meter rute der punktet er senter i denne ruten.
For de tre fylkene som Sør-Øst dekker var det til sammen 27 000 befolkningspunkter i
gridden.
For å finne frem til hvor mange lokasjoner vi trenger for å oppnå 100 prosent dekning har vi
utført en location-allocation-analyse2. Location-allocation-analyse er en nettverksanalyse
som optimaliserer forholdet mellom et sett anlegg (politistasjoner/lensmannskontorer) og
etterspørselspunkter (befolkningspunkter). Analysen kan løses med ulike forutsetninger ut
ifra hva man ønsker å oppnå. I denne analysen brukte vi følgende forutsetning:
HVOR MANGE, og HVILKE politistasjoner trenger vi for å oppnå responstidskrave for
alle befolkningspunktene i Sør-Øst Politidistrikt?
Analysen vekter også befolkningspunktene avhengig av hvor mange personer som bor der.
Resultatet av dette er at analysen prøver å gi kortest mulig kjøretid desto flere personer
som bor i et befolkningspunkt. Vi ønsket også å si noen om hvor mange personer hver av
lokasjonen ville dekke som resultat av vår analyse

1
2

https://www.politi.no/nyhet_15775.xml
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/network-analyst/location-allocation.htm
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Resultat:
Resultatet av analysen er at 22 stasjoner er nok for å dekke befolkningen innenfor
responstidskravene. Dette er den beste kombinasjonen av stasjoner for å få en lavest mulig
total responstid vektet på antall personer i hvert befolkningspunkt.
Størrelsen på symbolene er skalert i forhold til hvor mange personer som betjenes av
stasjonene. Alle befolkningspunktene har blitt knyttet til en stasjon. Ved å zoome inn i kartet
kan du se allokasjonslinjene som knytter befolkingspunkter til stasjoner.
Vi gjennomførte også en analyse uten befolkningsvektigvekting, det vil sa at alle
befolkningspunktene er like viktige enda det bor 1 eller 1000 personer der. Resultatet av
denne analysen ble også 22 stasjoner, men fire stasjoner ble byttet om. Tendensen var at
urbane stasjoner ble byttet ut med mer rurale stasjoner, for eksempel ble Horten byttet til
Indre Vestfold.
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2 Spørreundersøkelse kommuner
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3 Innspill fra dialogmøter
Innspill fra dialogmøter
Med Buskerud fylke










Det understrekes viktigheten av at folk kan føle seg trygge og at politiet kommer når de
trenger det.
Viktig at fremtidens politi skal opprettholde tjenesten og ikke skyve oppgavene over på
andre som følge av ressursmangel.
Namsmannsfunksjonene må tas vare på en god måte. Her er det ny lovgivning på gang
som må ivaretas.
Kommunene har ulike behov ut fra størrelse og det understrekes at det er behov for å
ivareta helheten.
Det å kunne gi bedre kvalitet og likere tjeneste må være komplisert for politimesteren.
Avstandene er en utfordring. Hvor langt skal man reise?
Tidsrammen for beslutning er kort og det understrekes viktigheten av god prosess for
involvering.
Politikontakt – hva er det? Hva vil det innebære?
Har vi noen sikkerhet for at vi får beholde de nåværende ansatte i kommunen?
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Manglende tilstedeværelse og lokalkunnskap er den største bekymringen.
Viktig å huske at lensmennene har en lokal anseelse og en bredde i lokal og faglig
erfaring.
Prosessen som politimesteren har lagt opp til, er grei‐ men kanskje så går det for fort.
Viktig at disse innspillene blir tatt inn i arbeidsgruppen.
Viktig at alle de tre nødetatene skal jobbe sammen også i fremtiden.
Kongsberg er redd for Drammens suget.

Med Vestfold

















De oppgavene som oppleves viktig i utkanten anses ikke viktig i Tønsberg. Man er derfor
redd for at man i ytre distrikter blir prioritert ned.
Politimesteren – våre budsjetter strekker ikke til. Synlig politi for hvem? De lovlydige
eller de kriminelle. Et tilgjengelig politi er også på nettet.
Mer lik tjeneste – ikke all kriminalitet oppdages i hverken by eller land
Politimesteren‐ husk at også spiss kompetansen skal brukes på de små stedene.
Tjøme: erfaring med nedleggelse av lmkr for 2 år siden er at det ikke er skjedd mer
kriminalitet. Tyder på at et ikke har blitt verre.
Vi er opptatt av det forebyggende – mer synlig politi også på sjøen. Håper på en bedring.
Viktig at politiet setter av tilstrekkelige ressurser til forebyggende og SLT‐samarbeid.
Tønsberg: Viktig å sette inn ressurser der hvor utfordringene er størst. Må få betydning
for ressursfordelingen.
Party steder er forskjellig sesongmessig i distriktet. Håper på fleksibilitet.
Fylkesberedskapssjef: Fylkesgrensene gir godt utgangspunkt for samhandling innen
beredskap. Vi må ikke få et større lappeteppe av etater enn det vi allerede har i dag.
Ønsker at Revetal lmktr bør bestå. Vi bør beholde en oppegående politikontakt som
ivaretar forebyggende i kommunen. Viktig å understreke at det forebyggende arbeid skal
styrkes.
Politimesteren ‐mye mer forpliktende avtale med kommunene – hver kommune sin
politikontakt
Svelvik: Forebygging og politikontakt er viktig. Når vi slår sammen kommuner bør vel de
nye kommunene få flere kontakter. Når Svelvik går sammen med Drammen, er vi redd
for at Svelvik blir et stort svart hull.
Forebygging, synlighet, tilgjengelighet, trygghet, beredskap er vi opptatt av. Viktig at
dette kommer frem til arbeidsgruppen.
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Horten: Vi er godt vant. Vi har fokus på forebyggende og oppklaring. Næringsklynge som
bør få oppmerksomhet og sikre beredskap ved behov. God erfaring med liason til
kommunen når det skjer store ting.
Det er viktig at politiet har gode statistikker‐ som formidles til kommunene i forhold til
hvor og når ting skjer.
Vestfold vil forsøke og samordne seg i forhold til KS, slik at KS kan skrive høringsuttalelse
på vegne av et samlet Vestfold.
Hva er status på politireserven?
Legger man opp til en administrativ plass i kommunene til politikontaktene?
Hvilken kompetanse skal politiet stille opp med i kommunenes Beredskapsråd? Det er
ingen selvfølge at dette er politikontakten‐ men her skal man fra politidistriktet sikre at
det knyttes opp kompetente personer.
Hvilken grad skal politikontaktene ha?. Viktig med litt mer enn 1 stjerne på skuldrene







OPPSUMMERT
Forebyggende
Politikontaktene – SLT
Gode statistikker
Beredskap
Det må ikke bli en dårligere polititjeneste







Med Telemark









Viktig å ivareta politiets samfunnsrolle i forhold til det forebyggende arbeidet, politiråd og lokale
forhold. Det man snakker med lensmann om i dag, hvordan skal det adresseres i fremtiden. Redd
for at politiet fjerner seg fra publikum og dialog med politikere og kommuner.
Kommunene ønsker også i fremtiden å møte politi med kompetanse og myndighet.
Hvordan blir nærhet og lokalkunnskap ivaretatt og hvordan blir samarbeidet med PST ivaretatt.
PST var ikke bekymret for at det også kunne ivaretas i ny struktur.
Hva med responstiden til Vest‐Telemark? Ønsker å gå tilbake til bakvaktordninger i form av
reservetjeneste? Det er viktig at politiet kommer når man trenger dem.
Hvordan ivareta tilstedeværelse – det er viktig med lokalkunnskap. Det kan være
ressurssparende å bruke politi som kjenner geografi, mennesker og lokale forhold.
Dere har de ressursene dere har, men kommunene er opptatt av arbeidsplasser. Hvor skal påtale
og hvor skal de sivile ressursene plasseres?
Det å innføre nye IKT‐systemer parallelt. Viktig at dere måler før og etter innføring. På den
måten kan man se om det har hatt effekt.
Side 11 av 25

Sør-Øst politidistrikt
























Det er viktig av politimesteren sier noe om omfordeling av ressurser. Hvis man ikke får mer –
hvordan løser man nærpolitireformens målsetting da?
Man ønsker raskere oppklaring og ønsker ikke at sakene skal bli henlagt på kapasitet. Påtaleleder
– her må det prioriteres ut fra de instrukser som er gitt på overordnet nivå.
Politikontakt – Hvilken rolle skal vedkommende ha? Politimesteren ‐ en som kan håndtere
kontakten med kommunene og forplikte politidistriktet.
Hvilke forventninger har politiet til kommunene? Vil det bety at deler av det politiet gjør i dag
blir overført til kommunene?
Det er en intern bekymring av det tas stillinger fra distriktene og inn til de spesialiserte
funksjonelle enhetene. Det ble understreket fra visepolitimesteren at det ikke ble tatt noen
stillinger fra distriktet i forbindelse med opprettelse av Felles kriminalitetsenhet i Skien. Men det
ble tatt saker.
Hvordan skal man få gitt politiet informasjon? Visepolitimesteren ga et eksempel på hvordan
bekymringsmeldinger kunne formidles til familievolds‐koordinator. Politikontaktene kan være
behjelpelig til å henvise til rett fagmiljø.
Politimester –vilover å lytte til særlige utfordringer i forhold til geografi og befolkning.
Noen var trygge og beroliget over at dette ville bli bra basert på det som ble presentert. Byggene
i seg selv er ikke viktige. Det viktige er at politiet kommer når man trenger dem. Det må de ha
forsikring om.
Prosessen rundt etableringen av Midt‐Telemark var veldig god. Dette arbeidet baserte seg på
hva de ansatte selv mente var fornuftig for å få etablert en god tjeneste.
Det er stor forskjell mellom by og land. Men det er viktig også å få frem byperspektivet – du skal
også føle deg trygg når du ferdes i byene. Viktig at det også der er dialog og gode prosesser.
Viktig å få avklart politikontaktrollen. Hvor i egen organisasjon vil vedkommende bli plassert. Blir
det en byråkratrolle? Kan man kalle vedkommende lensmann? Dette er en utfordring dere må
jobbe med.
Befolkningstettheten er også viktig i forhold til vekting av ulike momenter.
Bør det kunne legges opp til ordinær tjeneste med noe reservetjeneste f.eks. i ukedagene. Det er
noe dere bør se på.
mer – hvordan løser man nærpolitireformens målsetting da?
Man ønsker raskere oppklaring og ønsker ikke at sakene skal bli henlagt på kapasitet. Påtaleleder
– her må det prioriteres ut fra de instrukser som er gitt på overordnet nivå.
Politikontakt – Hvilken rolle skal vedkommende ha? Politimesteren ‐ en som kan håndtere
kontakten med kommunene og forplikte politidistriktet.
Hvilke forventninger har politiet til kommunene? Vil det bety at deler av det politiet gjør i dag
blir overført til kommunene?
Det er en intern bekymring av det tas stillinger fra distriktene og inn til de spesialiserte
funksjonelle enhetene. Det ble understreket fra visepolitimesteren at det ikke ble tatt noen
stillinger fra distriktet i forbindelse med opprettelse av Felles kriminalitetsenhet i Skien. Men det
ble tatt saker.
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4 ROS-vurdering
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5 Interne retningslinjer politiråd

Interne retningslinjer


Retningslinjer knyttet til

Politiråd - samarbeid mellom kommune og politi

0. Dokument informasjon
Område:
Dokumentansvarlig:
Godkjent av:
Versjon:
Styrende dokumenter:

Faglige dokumenter:

Politiråd
Driftsenhetsleder Forebyggende
Christine Fossen
Godkjent dato:
1.0
St.prp.nr 1 (2006/2007), Rundskriv 2013/2012 fra
Politidirektoratet, Politiinstruksens § 15-1, Rammer og
retningslinjer for Nærpolitireformen, politimesterens
disponeringsskriv 2016
Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016),
Evaluering av politirådene - Rambøl juni 2014, politidistriktets
virksomhetsplan, strategisk kriminalitetsanalyse.

1. Formål
Denne retningslinjen regulerer samarbeidet mellom kommune og politi i politiråd.
Politirådssamarbeidet skal omfatte alle områder der kommune og politi samhandler.
Retningslinjene skal styrke nærpolitimodellen og det strategiske samarbeidet mellom
kommune og politi.

2. Innhold

Ansvar for politirådssamarbeidet
Politimester
 Ansvar for at det søkes opprettet politiråd i alle distriktets kommuner
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Ansvar for at retningslinjene blir fulgt



Ansvar for at distriktets samlede strategiske satsninger gjenspeiles i distriktets
planverk og i politirådssamarbeidet
Presentere resultater fra politirådssamarbeidet internt i organisasjonen årlig



Geografisk driftsenhetsleder
 Sørge for at retningslinjene blir fulgt
 Ansvar for å sikre at politirådene har en skriftlig avtale.
 Sikre at driftsenhetens tiltak og planer inneholder strategier og planer fra
politirådssamarbeidet
 Ansvar for at det utarbeidelse en årlig evaluering
Tjenestestedsleder
 Sørge for at retningslinjene blir fulgt
 Ansvar for utarbeidelse av avtale, strategidokument og Tverretatlig
organisasjonskart som skal være kjent for alle ansatte ved tjenestestedet
 Sikre at enhetens tiltak og planer inneholder strategier og planer fra
politirådssamarbeidet
 Ansvar for å holde seg oppdatert på det kriminalitetsforebyggende arbeidet i
egen kommune og jobbe for å imøtekomme mulige fremtidige utfordringer.
 Ansvar forut for hvert møte å kontakte kommunikasjonsstaben for å avklare
hvorvidt distriktet har et budskap som skal fremlegges.
 Ansvar for utarbeidelse av års evaluering
Politikontakt:
 Se rammer og retningslinjer
Ansvar lagt til leder funksjonell enhet – Forebyggende:
 Ansvar for å holde seg oppdatert på nye retningslinjer fra politidirektoratet og
sørge for at dette blir gjort kjent for alle involverte i distriktet
 Ansvar for at politidistriktets virksomhetsplan inneholder satsninger og strategier
for politirådssamarbeidet
 Ansvar for kontinuerlig evaluering av politirådssamarbeidet
 Ansvar for å utarbeide/koordinere en felles årsrapport fra politirådssamarbeidet
med frist i samband med utarbeidelse av politidistriktets øvrig års rapportering.
 Ansvar for å oppdatere politidistriktets interne retningslinjer
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Medlemmer i politirådet
En sammensetning der både politikere og administrasjon på toppnivå i kommunene er
representert vil styrke rådets evne til å ta beslutninger.
Som et minimum skal politirådet være sammensatt av representanter fra ledelsen i
kommunen og politiet.
Målsetninger
Hovedmål: Politirådet skal bidra til å redusere kriminalitet, god beredskap og økt
trygghet i lokalsamfunnet.
Delmål:
 Politirådet skal bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging og
en hensiktsmessig samordning og koordinering av innsats og tiltak.
 Planlegging er viktig for å målrette det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Den
strategiske kriminalitetsanalysen kan danne grunnlag for det strategiske
planarbeidet, men det viktigste er å avdekke de lokale utfordringene.
 Politirådet skal jobbe mer systematisk og gjennom gode tilbakemeldingsrutiner
og evaluering bidra til å styrke arbeidet.
 Lokalkunnskap er avgjørende for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.
Politirådet skal bidra til økt kunnskap om kriminalitet samt bakenforliggende
årsaker – tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre en
kunnskapsbasert tilnærming.
 Politirådet skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning
og beredskap.
 Samarbeid med næringsliv, frivillige og private aktører skal styrkes. Politirådene
kartlegger og vurderer mulige samarbeidspartnere i disse sektorene.
Avtalen
Det enkelte politiråd skal lage en skriftlig avtale som er forankret i kommune/by-styret.
Politiråd kan organiseres som samarbeid mellom to eller flere kommuner - regionale
politiråd. Prioriteringer og målsettinger i avtalen må kunne justeres og endres underveis.
Avtalen bør avklare:
1. politirådets formål ut over det som er sentralt fastsatt
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2.
3.
4.
5.
6.

deltakere ut over minimumskrav
ledelse og sekretariatsfunksjon
kriterier for lokale mål
møtehyppighet
evaluering av politirådsarbeidet

Prinsipper for organisering av politiråd
Det er et mål å lage en enkel og mest mulig effektiv struktur med politisk forankring.
Organisering





Organisering av samarbeidet bør sammenfattes i et tverretatlig organisasjonskart.
for politiråd som behandles i kommunestyret/bystyret (ligger ved
samarbeidsavtalen, strukturen definerer det kriminalitetsforebyggende arbeidet
mellom politi og kommune).
Handlingsplaner bør forankres politisk.
Referater utarbeides og føres i doculive, samt registreres under eget tiltak i PSV,
sammen med ulike handlingsplaner, avtaler, strategier og organisasjonskart

Samarbeidskultur
Det vil være av stor betydning at rådsmedlemmene har en åpen og god dialog og
bruker mulighetene til å etablere nettverk og bygge gode relasjoner, men begrensninger
i form av taushetsplikt og personvern må være avklart mellom partene.

3. Endringsoversikt
Versjon
1.0

Dato

Beskrivelse endring

Utført av

4. Evaluering
Versjon

Dato

Navn

Kommentar
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6 Avtaleutkast til samarbeidsavtale - politiråd

POLITIRÅD
Samarbeidsavtale mellom
_____________kommune og Sør-Øst
politidistrikt

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse>

Vedlegg til PMs tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder
Sør-Øst politidistrikt
Skrevet av: NN
Dato: 14.10.16
Versjon: 1,0
Status:
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Formål:
Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med
samfunnssikkerhet.
Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til
involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt
politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.

Deltagelse:
Minimum faste medlemmer:
Ordfører i ___________ kommune: ______________________/leder
Politistasjonssjef/lensmann:___________________
Rådmann:___________________
Politikontakt:____________________
SLT‐ Koordinator/sekretær:_______________________
Andre kontaktpersoner:
Fra næringsliv:________________
Fra frivillige organisasjoner:_______________
Fra interesseorganisasjoner:_______________________
Det avholdes __antall møter pr. år, minimum 2.
Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes. Det utarbeides referat som arkiveres.

Lokale mål og oppfølging:
Basert på kriminalitetsanalyse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet for
perioden _____________ blitt enige om følgende satsningsområder med tiltak:


Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse>

Vedlegg til PMs tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder
Sør-Øst politidistrikt
Skrevet av: NN
Dato: 14.10.16
Versjon: 1,0
Status:
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I lys av disse satsningsområder skal politivedtektene revideres, slik at strategiske satsninger også
gjenspeiles her.
I den grad utfordringene innebærer involvering av næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de
involveres i arbeidet.
SLT‐koordinator, Politikontakt eller andre utpekte ansvarlig, gis ansvaret for at anbefalinger i
Politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre.
Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot forventede utfordringer.
Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.

Gyldighet:
Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg.

Dato :___________________

Kommune/kommuner:___________________

Stasjonssjef/lensmann

Ordfører

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse>

Vedlegg til PMs tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder
Sør-Øst politidistrikt
Skrevet av: NN
Dato: 14.10.16
Versjon: 1,0
Status:
Side 25 av 25

7 Lenker til andre aktuelle dokumenter
Strategisk kriminalitetsanalyse for Sør-Øst - 2...

Rammer og retningslinjer for etablering av nye ...

Politidirektoratet_Innbyggerundersøkelse 2014.pdf

Spørreundersøkelse_kommuner.pdf

Politianalysen_Vestfold politidistrikt.pdf

Politianalysen_Telemark politidistrikt.pdf

Politianalysen_Søndre Buskerud politidistrikt.pdf

Politianalysen_Nordre Buskerud politidistrikt.pdf

Innspill fra dialogmøter med fylkene.pdf
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