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MÅLSETTINGER MED POLITIRÅD 

•Politirådet skal gjennom et felles kunnskapsgrunnlag bidra til en mer 
strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging og en hensiktsmessig 
samordning og koordinering av innsats og tiltak lokalt 

 

•Politirådet skal bidra til redusert kriminalitet og økt trygghet i 
lokalsamfunnet 

 

•Politirådet skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til 
redning og beredskap 
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Fra Politidirektoratets disponeringsskriv 

•Følgende områder skal særlig prioriteres i 2016: 
• Nærpolitireformen 

• Opprettholde tjenesteproduksjonen og på enkelte områder forbedre tjenesteproduksjonen  

• Styrke etterforskningen 

• God, sikker og effektiv håndtering av migrasjonssituasjonen 

 

•En betydelig budsjettmessig styrking, men svært begrenset 
handlingsrom 

• Høy grad av bindinger i bruken av midlene 

• Økte drifts – og investeringsutgifter, særlig knyttet til forsvarlig drift av IKT 
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1. Finnmark  

2. Troms 

3. Nordland  

4. Trøndelag 

5. Møre og Romsdal 

6. Vest 

7. Sør-Vest 

8. Agder 

9. Sør-Øst 

10. Oslo  

11. Øst 

12. Innlandet 
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Dette er hovedgrepene som skal bidra til å nå målene 
i politireformen: 

• Etaten skal organiseres på en ny måte 

• Ledelse og styring i politiet skal styrkes 

• Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på 

• Nye arbeidsmetoder skal støttes og muliggjøres av nye og bedre 
teknologiske arbeidsverktøy 
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Hensikten med Politiarbeid på stedet 
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Prosjektet er en del av Nærpolitireformen, og er et skritt i retning av en mer enhetlig og standardisert polititjeneste.  

Politiet skal utføre og ferdigstille en 

større mengde oppgaver på stedet  

Patruljene skal ta i bruk tilgjengelig 

teknologi og utnytte denne på en 

god måte 

Patruljenes arbeid skal understøttes 

gjennom effektiv samhandling, 

opplæring, oppfølging og 

tilbakemelding 
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Nærpolitireformens hovedfaser mot 2020 

1 
Etablere 

fundament: 

Grunnleggende 
forutsetninger for 

et bedre politi 

2 
Realisere 

muligheter: 

Nye måter å jobbe 
på – støttet av ny 

teknologi 

3 
Høste  

gevinster: 

Vesentlige 
forbedringer i 
polititjenesten 
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VEST 
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strand 
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Arendal Froland Grimstad 

Evje  

og 

Hornnes 

 

Bygland 
Valle 

og  

Bykle 
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Audnedal 

 

Lindes- 

nes 
Lyngdal 
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Flekke- 

fjord 
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dal 
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stad 
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Agder 
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Dagens organisasjon Agder politidistrikt 

Agder politidistrikt 

Administrativ enhet

Kommunikasjon

PST FOE 5 GDE

Namsfogd,

Øst, Vest, Midt

Setesdal

FKE FFE

Politimester
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Organisering av nye Agder politidistrikt 

Agder politidistrikt 

Politimester

Kommunikasjon

HR & HMS

Virksomhets-
styring

Felles 
forebyggings- og 
etterforsknings-

enhet

Felles påtale 
enhet

Felles enhet for 
forvaltning og sivil 

rettspleie

Felles operativ 
enhet

PST
Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter
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Prosjekt nytt politidistrikt Agder 

•Nye Agder politidistrikt 1.12.2016 
• Ny struktur 

– Staber 

– Funksjonelle enheter 

– Geografiske driftsenheter 

• Ny operasjonssentral – dataverktøy og måten vi jobber på 

– Samlokalisering 110 sentralen 

• IKT, Eiendom, Anskaffelser, Lønn og Regnskap overføres nasjonale enheter 

•Politiarbeid på stedet  (2017 – 2018) 

•Etterforskningsløftet (Oppstart 2017) 

•Tjenestestedsstruktur 2017…? 
• POD avventer oppdragsbrev for dette arbeidet 
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