NORSK

POLITI

Norges nye politimestere
Dette er politimesterne
som skal lede landets 12
nye politidistrikter fra
1. januar 2016.
––Jeg er veldig fornøyd med å ha på plass alle
av landets 12 nye politimestere. Dette er ledere med tung faglig kompetanse, solid og
variert erfaring og meget høy motivasjon for
å skape et bedre politi. Jeg ser fram til å lede
norsk politi sammen med disse 12, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Det har vært klart en stund at politimesterne i Oslo og Troms politidistrikter vil fortsette
i sine embeter. I dag har Kongen i statsråd utnevnt topplederne i de øvrige 10 distriktene. De
12 politimesterne vil sammen med 5 særorgansjefer og Politidirektoratets ledergruppe, utgjøre den nye nasjonale politiledelsen fra 2016.
Humlegård understreker at de nye politimesterne har tatt på seg et svært viktig, svært
spennende og svært krevende oppdrag. I tillegg til å lede et stort nytt politidistrikt gjennom en krevende omstillingsperiode, skal de
sitte rundt bordet når de nasjonale prioriteringer og veivalg skal tas.
––Politimesterne som i dag er utnevnt av
Kongen i statsråd har vært gjennom en omfattende prosess med både tester og intervjuer i flere runder. De har overbevist oss om at
de er de aller beste vi har til å lede landets nye
politidistrikter, sier Odd Reidar Humlegård. n
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11 AV 12 ER UTDANNET JURIST

6 AV 12 HAR UTDANNING FRA POLITIHØGSKOLEN

6 AV 12 HAR LEDERERFARING UTENFOR POLITIET

ALLE 12 HAR LEDERUTDANNING ELLER -KURS

7 AV 12 HAR MER ENN ÉN HØYERE UTDANNING

6 AV 12 HAR POLITIOPERATIV ERFARING

4 KVINNER
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ALDER

ANTALL ÅRS ERFARING FRA POLITIET

44 til 62 år

6 til 29 år

DISSE LEDER NORGES 12 NYE POLITIDISTRIKTER 1. JANUAR 2016
FINNMARK POLITIDISTRIKT

SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Ellen Katrine Hætta (45)

Hans Vik (52)

NORDLAND POLITIDISTRIKT

AGDER POLITIDISTRIKT

Tone Elisabeth Vangen (49)

Kirsten Marie Lindeberg (62)

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

SØR-ØST POLITIDISTRIKT

Nils Kristian Moe (51)

Christine Fossen (53)

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

ØST POLITIDISTRIKT

Ingar Olav Bøen (56)

Jon Steven Hasseldal (45)

VEST POLITIDISTRIKT

INNLANDET POLITIDISTRIKT

Kaare Songstad (49)

Johan Brekke (56)

TROMS POLITIDISTRIKT

OSLO POLITIDISTRIKT

Ole B. Sæverud (44)

Hans Sverre Sjøvold (58)

Kaare
Songstad (49)
Politimester i Vest politidistrikt
Nåværende stilling:
avdelingsdirektør beredskap,
Politidirektoratet (POD)
CV
Utdanning
■■ Siviløkonom
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Avdelingssjef i Skatt Vest (1,5 år)
■■ Politimester, Vestfinnmark (2 år)
■■ Politimester, Haugaland og Sunn
hordland (6 år)
■■ Avdelingsdirektør POD (2 år)
■■

Tone Elisabeth
Vangen (49)
Politimester i Nordland
politidistrikt
Nåværende stilling:
fylkesutdanningssjef
CV
Utdanning
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Politifullmektig/politiadvokat (7 år)
■■ Politiinspektør, leder for Retts og
Påtale (5 år)
■■ Politimester i Salten politidistrikt
(6 år)
■■

OM KAARE SONGSTAD
Etter fullført utdanning som sivil
økonom ved NHH i 1991 og cand.
jur. fra Universitetet i Bergen i
1992, begynte Songstad i politiet
som politifullmektig ved Bergen
politikammer.
Han har vært ansatt i politiet
siden 1993, med unntak av 1,5 år
der han var avdelingsdirektør i
Skatt Vest. Med 20 år i politiet har
Songstad en bred og variert erfa
ring fra etaten, som omfatter både
faglige stillinger og lederstillinger.
Songstad har erfaring fra etter
forskning og fra retts- og påtale
siden.
Han har vært leder siden 1998
og innehatt stilling som politimes
ter både i Vestfinnmark og i Hau
galand og Sunnhordaland.
Som jurist og siviløkonom har
Songstad en solid utdanning,
og han har også tatt lederpro
grammer, derav sjefskurs og in
formasjonskurs ved Forsvarets
høgskole, stabskurs ved Politi
høgskolen, topplederkandidat
program ved Politihøgskolen og
LOU II ved Politihøgskolen.
Han har drevet faglig og orga
nisatorisk utviklingsarbeid, og
han har ledererfaring fra flere dis
trikter og fra direktorat. n

OM TONE ELISABETH VANGEN
Tone Elisabeth Vangen er utdan
net cand. jur. fra Universitetet i
Tromsø 1990. Etter avsluttet stu
dier begynte hun som dommer
fullmektig, før hun begynte som
politifullmektig i Salten politidis
trikt. Her ble hun senere politiad
jutant, politiinspektør og politiad
vokat. Hun ble leder for Retts- og
påtaleenheten og samtidig politi
mesterens stedfortreder i 2000.
Denne stillingen hadde hun frem
til 2005 hvor hun ble politimester
og leder for Hovedrednings
sentralen i Nord-Norge i 2005.
Hun har til sammen vært ansatt i
politiet i 18 år. De siste tre årene
har hun arbeidet som fylkesut
danningssjef i Nordland fylkes
kommune.
Vangen har som jurist relevant
utdanning, og hun har også tatt
sjefskurs ved Forsvarets høgsko
le og deltatt på et internasjonalt
lederprogram for kvinner. Hun har
toppledererfaring fra politietaten
og utdanningssektoren. Gjennom
sin nåværende stilling har hun
også fått god kjennskap til Nord
land fylke i sin helhet. n

Hans Vik (52)
Politimester i Sør-Vest
politidistrikt
Nåværende stilling: politimester
i Rogaland politidistrikt
CV
Utdanning
■■ Politihøgskole
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Politibetjent (13 år)
■■ Politiinspektør (6 år)
■■ Konstituert statsadvokat (3 mnd.)
■■ Visepolitimester, Rogaland (2 år)
■■ Politimester, Rogaland (5 år)
■■

Christine
Fossen (53)
Politimester i Sør-Øst
politidistrikt
Nåværende stilling: konstituert
politimester i Vestfold
politidistrikt
CV
Utdanning
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Politiinspektør (6 år) /Politimester
i tidligere Vadsø politidistrikt
■■ Politimester Søndre Buskerud (11 år)
■■ Opptaksnemnd Politihøgskolen (2 år)
■■ Politimester Vestfold (1 år)
■■

OM HANS VIK
Hans Vik har lang fartstid i politiet
og har vært ansatt i etaten i 28
år. Vik er utdannet politi og se
nere cand. jur. fra Universitetet i
Bergen i 2000. Deler av jusstudi
et ble tatt ved siden av jobb. Han
har erfaring fra Oslo politidistrikt
og Kripos før han begynte som
politibetjent i Stavanger politi
distrikt. Etter avlagt juridikum ble
han politiadjutant og sener politi
advokat samme sted. I forbindel
se med omorganiseringen i eta
ten ble han politiinspektør innen
retts- og påtaleenheten ved Ro
galand politidistrikt.
Over en tremånedersperiode
i 2007 var han konstituert som
statsadvokat i Rogaland statsad
vokatembete. Fra 2009 har han
vært visepolitimester og fra 2011
politimester ved Rogaland poli
tidistrikt.
Vik har som politiutdannet og
jurist en relevant utdanning, og
han har også tatt Topplederkan
didatprogrammet ved Politihøg
skolen. Han har relevant erfaring
både faglig og som leder. Han
har også vært ansvarlig for «En
dringsprogrammet» i regi av POD
2012-2014. n

OM CHRISTINE FOSSEN
Christine Fossen var ferdigutdan
net cand.jur. fra Universitetet i
Oslo i 1989. Hun begynte i politiet
i 1990 som politifullmektig ved
daværende Moss politidistrikt.
Med 19 år i etaten har Fossen
lang, bred og variert erfaring fra
politi- og påtalemyndighet.
Hun har jobbet i fem politidis
trikt og har vært politimester i
Vadsø (konstituert), Søndre Bus
kerud (to perioder) og Vestfold
(pt. konstituert). Hun har også
vært Head of Mission i Tempo
rary International Presence in
Hebron i halvannet år i perioden
2013-2014.
Som jurist har Fossen relevant
utdanning. Hun har også tatt sjef
skurset ved Forsvarets høgsko
le og lederprogram i regi av POD,
samt øvrige jobbrelaterte kurs
som TOPSPOC / CEPOL - EU. Hun
har en god bredde i sin erfaring
og vært leder i ulike situasjoner,
inklusiv lederverv i organisasjo
ner. Gjennom sitt arbeid har hun
vært med på tidligere reformer,
drevet utvikling i eget distrikt og
samarbeidsprosjekter på tvers
av distrikter. n

Johan Brekke
(56)
Politimester i Innlandet
Nåværende stilling: konstituert
politimester i Søndre Buskerud
politidistrikt
CV
Utdanning
■■ Politihøgskolen
■■ Jurist
■■ Master of management

OM JOHAN BREKKE
Johan Brekke var ferdigutdannet
som politi i 1985 og cand. jur. fra
Universitetet i Oslo i 1990.
Med sine 28 år i politiet har
han en lang og variert karriere
som også inkluderer politiopera
tiv erfaring. Han var tidlig i karrie
ren ansatt ved Oslo politidistrikt,
Stavanger politidistrikt og Roga
land politidistrikt, i tillegg til to år
som dommerfullmektig. Han var
assisterende sjef ved Politihøg
skolen fra 1998 – 2007 og politi
mester i Sogn og Fjordane i perio
den 2007 – 2013. Han var deretter
leder av Politihøgskolens opp
taksnemd før han ble konstituert
som politimester i Søndre Buske
rud politidistrikt i april 2014.
Brekke har solid og relevant
utdanning og ledererfaring. I til
legg til utdanning fra Politihøg
skolen og som jurist har han en
Master of Management fra Han
delshøgskolen BI. Han har også
tatt Sjefskurset ved Forsvarets
høgskole. n

Politimester i Agder politidistrikt
Nåværende stilling: politimester
i Agder politidistrikt
CV
Utdanning
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Kommune (14 år) – kontorsjef, kst.
rådmann, juridisk rådgiver
■■ Statens vegvesen (12 år) - Juridisk
konsulent, Administrasjonssjef
■■ Politimester i Agder politidistrikt
(8 år)
■■

Politimester i Møre og Romsdal
politidistrikt
Nåværende stilling: konstituert
politimester i Sunnmøre
politidistrikt
CV
Utdanning
■■ Politihøgskolen
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Lensmannsbetjent (5 år)
■■ Politijurist (3 år)
■■ Politiinspektør (17 år)
■■ Statsadvokat (5 år)
■■ Politimester Sunnmøre (1 år)

Arbeidserfaring
■■ Politikonstabel (6 år)
■■ Assisterende sjef PHS (9 år)
■■ Politimester Sogn og Fjordane (6 år)
■■ Politimester Søndre Buskerud (2 år)

Kirsten Marie
Lindeberg (62)

Ingar Olav Bøen
(56)

■■

OM KIRSTEN MARIE LINDBERG
Kirsten Marie Lindeberg er utdan
net cand. jur. fra Universitetet i
Oslo i 1978. Hun har Statens for
valtningshøgskole og bevilging
som advokat. Lindeberg har ho
vedtyngden av sin erfaring fra
kommune og Statens vegvesen
før hun kom til politiet. De siste 8
årene har hun vært ansatt som
politimester i Agder politidistrikt.
Hun har tidligere hatt stillinger
som bl.a. administrasjonssjef og
kontorsjef. I sin siste stilling før
hun kom til politiet var hun dis
triktssjef i Statens vegvesen i
Region Sør. Hun ledet en enhet
på i underkant av 70 ansatte og
var en del av ledergruppen i re
gionen.
Lindeberg har relevant utdan
ning, inkl. lederprogram, og er
faring fra kommune, veivesenet
og politietaten. Hun er på nåvæ
rende tidspunkt deltaker på Sol
strandprogrammet i regi av AFF. n

Ellen Katrine
Hætta (45)
Politimester i Finnmark
politidistrikt
Nåværende stilling: politimester
i Østfinnmark
CV
Utdanning
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Politiadjutant/politiadvokat (2 år)
■■ Politiinspektør, leder retts- og
påtaleseksjon i Østfinnmark politi
distrikt (7 år)
■■ Statsadvokat (1 år)
■■ Politimester i Østfinnmark (4 år)
■■

OM INGAR OLAV BØEN
Ingar Olav Bøen var ferdigutdan
net som politi i 1982. og senere
cand. jur. fra Universitetet i Oslo i
1988. Med 26 års erfaring fra eta
ten og fem år som statsadvokat
har han hatt en variert karriere,
inklusiv politioperativ erfaring
som lensmannsbetjent. Han be
gynte i Romsdal politidistrikt og
ble senere ansatt i Sunnmøre po
litidistrikt. Han har vært dommer
fullmektig ved Ålesund byrett og
statsadvokat i Møre og Romsdal
/ Sogn og Fjordane. Fra 1997 til
2014 har han vært sjef for rettsog påtaleneheten i Sunnmøre po
litidistrikt, og fra september 2014
har han vært konstituert politi
mester i samme distrikt. Han har
også vært leder for kontrollkom
misjonen for psykisk helsevern
i 10 år, samt hatt ulike verv opp
gjennom årene.
Med utdanning fra Politihøg
skolen og som jurist har Bøen en
relevant utdanning og erfarings
bakgrunn med erfaring fra politi,
statsadvokatembete og domstol.
Han har også gått lederutdanning
i politiet med til sammen 45 stu
diepoeng godkjent for masterni
vå, samt tatt Topplederkandidat
programmet ved Politihøgskolen,
og Nordnorsk lederutvikling ved
Justisdepartementet. n

OM ELLEN KATRINE HÆTTA
Ellen Katrine Hætta har med sine
14 år med erfaring fra politiet en
solid bakgrunn. Hun er utdannet
cand. jur. fra Universitetet i Trom
sø. Hun har også utdanning innen
økonomi og offentlig administra
sjon. Hun har Sjefskurset fra For
svarets høyskole, har studert en
dringsledelse og ledelse, og hun
har gått Topplederprogrammet
fra Politihøgskolen.
Som nyutdannet jurist begynte
hun som politiadvokat i Sør-Varan
ger politidistrikt i 2001. Hun ble le
der for retts- og påtaleseksjonen,
inkl. økoteamet, i Østfinnmark po
litidistrikt i 2004, og fast stedfor
treder for politimesteren i 2009.
Hun har jobbet som politimester i
Østfinnmark siden 2011. Hætta var
statsadvokat i Troms og Finnmark
hele 2008.
Hætta er født og oppvokst i
Vestfinnmark. Dette sammen med
jobberfaring fra Østfinnmark gjør
at hun er meget godt kjent med
fylket. n

Jon Steven
Hasseldal (45)
Politimester i Øst politidistrikt
Nåværende stilling: politimester
i Østfold politidistrikt
CV
Utdanning
■■ Politihøgskolen
■■ Master of Public Administration

OM JON STEVEN HASSELDAL
Med over 24 års arbeidserfaring
fra politiet, har Hasseldal en bred
og variert erfaringsbakgrunn
som omfatter operativt politiar
beid, beredskap, etterforskning,
UP, utenlandstjeneste for FN, og
erfaring som politimester fra to
distrikter.
Tidlig i sin karriere jobbet han
ved Oslo politikammer. Etter det
te har han vært lensmann ved
Froland lensmannskontor, job
bet som distriktsleder i Ager og
Rogaland i Utrykningspolitiet og
politistasjonssjef i Agder politi
distrikt.
Hasseldal er politiutdannet
ved Politihøgskolen og har en
Master of Public Administration
fra Copenhagen Business School.
Han har Ledelse og organisa
sjonsutvikling II og Toppleder
programmet fra Politihøgskolen.
Hans lederjobber er i stor grad
preget av utvikling og omstil
ling. n

Arbeidserfaring
Distriktsleder for Agder og Roga
land Utrykningspoliti (3 år)
■■ Politimester i Sunnmøre politidis
trikt (3 år)
■■ Lensmann (1 år)
■■ Politibetjent (10 år)

Politimester i Troms
politidistrikt
Nåværende stilling: politimester
i Troms politidistrikt. Stillingen
videreføres og han fortsetter i
stillingen ut åremålsperioden.
CV
Utdanning
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Leder av rett- og påtaleenheten (1 år)
■■ Statsadvokat (4 år)
■■ Konstituert førstestatsadvokat
(2 år)
■■ Politimester i Troms (3 år)
■■

Trøndelag politidistrikt
Nåværende stilling: politimester
i Sør-Trøndelag politidistrikt
CV
Utdanning
■■ Politihøgskolen
■■ Jurist
Arbeidserfaring
Lensmannsbetjent (4 år)
■■ Politimester i Sør-Trøndelag (8 år)
■■ Kontorsjef, Rådmann (7 år)
■■ Regiondirektør, administrasjons
sjef Toll (6 år)

■■

Ole B. Sæverud
(44)

Nils Kristian
Moe (51)

■■

OM OLE B. SÆVERUD
Ole B. Sæverud avla embetsek
samen i juss ved Universitetet
i Tromsø i 1999 og begynte sin
karriere i politiet som politijurist
i Troms politidistrikt i 2000. Han
har seks års erfaring fra p
 olitiet
og syv år som statsadvokat. I
Troms politidistrikt har han erfa
ring som leder fra retts- og på
taleenheten. Han ble politimester
i samme distrikt i 2012. Han har
også erfaring som leder fra rettsog påtaleenheten. Han ble po
litimester i Troms politidistrikt i
2012. Han har også bakgrunn fra
Forsvaret der han tjenestegjorde
som vernepliktig jurist hos Krigs
advokaten for Nord-Norge.
I tillegg til utdanningen som
jurist har han tatt sjefskurs ved
Forsvarets høgskole og diverse
etatskurs. Han har også deltatt
i utvalg og arbeidsgrupper der
han har vært Politimester med
ansvar for teknologi i Endrings
programmet, leder for referanse
gruppa i Merverdiprogrammet,
leder for Justisdepartementets
arbeidsgruppe for gjennomgang
av regleverket for dommeravhør,
og medlem at Riksadvokatens
statsadvokatrolleutvalg. n

Hans Sverre
Sjøvold (58)
Politimester i Oslo politidistrikt
Nåværende stilling: politimester
i Oslo politidistrikt. Stillingen
videreføres og han fortsetter i
stillingen ut åremålsperioden.
CV
Utdanning
■■ Politihøgskolen
■■ Jurist
■■ Master of Management
Arbeidserfaring
Polititjenestemann (7 år)
■■ Inspektør ved Politihøgskolen (5 år)
■■ Assisterende politidirektør (1 år)
■■ Politimester Vestfold (4 år)
■■ Rektor politihøgskolen (5 år)
■■ Politimester i Oslo (3 år)
■■

OM NILS KRISTIAN MOE
Moe er utdannet politi og senere
cand. jur. fra Universitet i Tromsø.
Han har også studert organisa
sjon og ledelse ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag og ved Handels
høgskolen BI, samt deltatt på
politiets Topplederprogram. Han
har bakgrunn som lensmanns
betjent og politibetjent tidlig i
karrieren. Som nyutdannet jurist
gikk han til kommune som kon
torsjef og fungerende rådmann
og deretter til stilling i en kort
periode som kontorsjef i Garan
tikassen for fiskere. Han var råd
mann i Skaun kommune i ca. 3 år
før han ble regiondirektør i toll
region Midt-Norge. Fra februar
2008 har han vært politimester i
Sør-Trøndelag politidistrikt.
Moe har en relevant utdanning
som både politi og jurist. Han har
en variert erfaringsbakgrunn med
erfaring fra lensmanns- og politi
etaten, kommune og tollvesenet.
Han ble regiondirektør i Toll- og
avgiftsdirektoratet i overgangen
til nye regioner, og han har re
levant omstillingserfaring både
herfra, fra sin tid som rådmann
og fra nåværende stilling som
politimester. n

OM HANS SVERRE SJØVOLD
Hans Sverre Sjøvold var ferdig
utdannet politi i 1981. I 1988 avla
han juridisk embetseksamen ved
Universitetet i Oslo. Med 29 års
erfaring fra etaten har han hatt
en variert karriere, inklusiv poli
tioperativ erfaring. Han begynte
som polititjenestemann ved da
værende Tønsberg politikammer
i 1981 og begynte i 1988 i stilling
som politifullmektig. I tillegg til
erfaring fra politiet, har Sjøvold
vært avdelingsleder og ekspedi
sjonssjef i politiavdelingen i Jus
tisdepartementet.
I tillegg til utdanning fra Politi
høgskolen og som jurist har han
Master of Management fra Han
delshøyskolen BI. Han har også
sittet i en rekke styrer. n

