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HØRINGSSVAR FRA AGDER POLITIDISTRIKT- NOU 2017:11 BEDRE 

BISTAND. BEDRE BEREDSKAP  

 

1. Innledning 
 

Vi viser til høringsbrev datert 30. juni 2017, og forlengelse av høringsfrist til 15.11.2017 for 

politidistriktene til POD. 

 

For å sikre bredest mulig forankring for politidistriktets syn har vi hatt interne prosesser der 

ulike fagmiljøer med erfaring fra samhandling med nasjonale bistandsressurser og særorgan 

har kommet med sine innspill.  

 

Agder politidistrikt støtter Justis- og beredskapsdepartementet presisering i høringsbrev som 

peker på at politiet må organiseres på en måte som innebærer at det kan styres og utvikles 

som ett politi, hvor behov og ressurser kan ses i sammenheng. I tillegg må det sikres god 

ressursutnyttelse og samhandling mellom politidistrikt og særorgan, herunder også bedre 

utnyttelse av kunnskap og informasjon. Det må utvikles gode og kompetente fagmiljøer som 

er rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer knyttet til kriminalitet og 

samhandling. 

 

Vi velger å gi høringsuttalelse på hovedpunktene i NOU 2017:11 slik de fremkommer i 

høringsbrevet fra POD av 30.6.17. 

 

2. Kommentarer til utvalgets anbefalinger  
 

2.1 Politiets særorganer omtales som bistandsenheter.  

 

Agder politidistrikt støtter forslaget fra utvalget om å omtale politiets særorganer som 

bistandsenheter. 
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2.2 Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å 

utnevne høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med Kriminalomsorgens 
utdanningssenter for slik å sikre faglig uavhengighet.  

 

Agder politidistrikt støtter forslaget fra utvalget på punkt 2 som omhandler Politihøgskolen.  

 

2.3. Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis 
etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet.  

 

Agder politidistrikt støtter utvalgets anbefaling om å erstatte dagens særorganstruktur med to 

enheter for henholdsvis etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt 

Politidirektoratet.  

 

Vi er av den oppfatning at det for oss er en fordel om bistandsenhetene samles på færre 

enheter slik at totaliteten i bistanden kan hentes fra ett sted. Vi har god erfaring med dagens 

organisering der vi får bistand fra særorgan eller Oslo politidistrikt.  

 

- Tjenesteproduksjon og oppgaveløsning  

Politidistriktene må selv settes i stand til å håndtere tjenesteproduksjon og oppgaveløsning, 

men på områder som i dag håndteres av særorgan er det avgjørende for et lite politidistrikt 

som Agder å kunne få bistand i særlig krevende saker. Vi har de siste årene hatt en rekke 

alvorlige voldssaker og drap der vi eksempelvis har nytt godt av kompetansen på Kripos i slike 

saker. 

 

- Kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling  

På særlige områder bør særorgan ivareta kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling i tett 

samarbeid med politidistriktene. I dag oppleves det tidvis som lite hensiktsmessig at 

særorganene driver kompetanse og fagforvaltning mens POD driver delvis tilsvarende 

fagforvaltning. Det bør avklares hvorvidt det skal være POD eller særorgan som håndterer 

kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling innen særskilte områder. 

 

Særorganene leverer i dag mye som ikke ligger til dagens bistandskonsept. Spesielt innen 

etterretning og forebygging.  Hvis Nasjonal bistandsenhet skal ha et nasjonalt fagansvar for 

etterretning på strategisk nivå bør dette defineres tydeligere. Det samme gjelder fagansvar for 

det forebyggende arbeid. 

 

- Effektivitet og ressursutnyttelse og faglige synergier  

Effektivitet og ressursutnyttelse bør kunne bli enda bedre ved å samle særorgan i færre 

enheter. Ressursutnyttelsen er god på områder der særorgan besitter kompetanse som ikke 

kan utvikles i politidistriktene grunnet få saker over tid innen spesielle saksområder.  

 

- Styring/ledelse/samhandling  

Agder politidistrikt er av den oppfatning at styring, ledelse og samhandling vil bli bedre med å 

samle særorgan i færre enheter. Ved å etablere nasjonalt beredskapssenter vil "konkurransen" 

mellom ressursbehov i Oslo og andre politidistrikt bli mindre utfordrende. 

 

- Økonomisk/administrative  

Vi registrerer at kostnadene ved å etablere et nasjonalt senter for operativ bistand vil kunne 

medføre mindre budsjett til politidistriktene. Vi mener kostnadene med å etablere et 
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beredskapssenter som egen enhet må vurderes opp mot hvor polititjenesten leveres daglig. 

Tidsfaktoren ved kritiske hendelser vil i svært mange tilfeller tilsi at det er ressursene i det 

enkelte politidistrikt som avgjør innsatsen og mulighetene for å stanse eller begrense 
skadeomfang i akutte hendelser. 

 

Forutsatt at etablering av nasjonalt bistandssenter ikke reduserer mulighetene for å ha 

tilstrekkelige ressurser i samtlige av landets politidistrikt, anbefales en nasjonal enhet for 
beredskapsbistand. 

 

2.4. Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet 

for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet 

og IKT-kriminalitet. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker å bevare 

Økokrim som i dag, subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet.  

 

Det gis tilslutning til forslaget fra flertallet i utvalget om at Økokrim og Kripos slås sammen til 

en felles bistands- og etterforskningsenhet. Vi har gjennom flere år registrert en utvikling av 

kryssende grenser mellom organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT kriminalitet. 

Vi mener denne utviklingen tilsier at flertallets forslag er den beste løsningen for 

morgendagens utfordringer. Vi mener videre at hensynet til forventede 

synergier/stordriftsfordeler i skjæringspunkt mellom de nevnte kriminalitetstypene best 

ivaretas ved en felles bistands- og etterforskningsenhet.  

 

Agder politidistrikt har de senere år benyttet seg av, og har gode erfaringer med 

bistandskonseptet til Økokrim på forskjellig vis: 

 Økokrim har overtatt et større sakskompleks vedrørende skatte- og avgiftskriminalitet 

(Skattefunn), særlig begrunnet ut fra at man mente saken var av prinsipiell betydning, 

og at man så at det kunne bli behov for oppfølgning mot politisk miljø vedrørende selve 

skattefunnsordningen. 

 Kortvarig bistand/punktbistand i konkrete prosjekt. 

 Konsultativ bistand innen konkrete juridiske problemstillinger. 

 Bistand/utlån av spesialetterforsker i større sakskompleks og over lengre periode, hvor 

særlig kompetanseoverføring fra Økokrim var sentralt element. 

 

Det understrekes viktigheten av – som utvalgets flertall også forutsetter – at Økokrims 

virksomhetsområde sikres et sterkt organisatorisk uttrykk i ny/sammenslått modell.  
 

2.5. Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim 

til Trøndelag politidistrikt. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker at 
ansvaret for dette området forblir i Økokrim.  

 

Agder politidistrikt støtter mindretallet i utvalget og mener ansvaret for alvorlig 
miljøkriminalitet bør forbli i Økokrim eller ny felles bistands- og etterforskningsenhet 

 

Økokrims miljøteam er bygd opp over mange år og det vil kunne ta lang tid å bygge opp en 

slik kunnskap og erfaring på et nytt sted. En del av de som jobber der har lang fartstid og 

erfaring fra mange saker både med etterforsking og iretteføring helt til Høyesterett. 

 

Økokrim har en blanding av ulike yrkesgrupper som yter bistand på forskjellig nivå til 

politidistriktene. Det kan bli en utfordring å bygge opp tilsvarende kompetanse tilknyttet et 

politidistrikt. Agder politidistrikt er av den oppfatning at det som skal sentraliseres av 

etterforskning på ulike spesialområder bør samles ett sted i landet og ikke deles ut til 
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politidistrikt. Vi mener det i utgangspunktet bør være ett prinsipp at det vi skal ha ett sted i 

politiet nasjonalt, samles i en nasjonal enhet.   
 

2.6. Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet 

styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god 
trafikksikkerhetsinnsats.  

 

Agder politidistrikt støtter utvalgets forslag om å overføre trafikkoppgaver fra UP til 

politidistriktene under forutsetning av at det blir gitt klare rammer og føringer for at 
ressursene skal benyttes til trafikkarbeid.  

 

Ved en slik løsning må man sikre at kompetanse innenfor trafikksikkerhetsarbeid overføres og 

videreføres i politidistriktene. Politihøgskolen bør gis ansvar for fagutvikling og opplæring 

innenfor trafikk på linje med andre politifag. 

Agder politidistrikt er et av tre politidistrikt med pilot for kunnskapsbaserte politipatruljer. Vi 

ser allerede at vi ved bruk av etterretning som grunnlag for planlegging av patruljetjeneste, 

blir bedre i stand til å være på rett sted til rett tid for å forebygge kriminalitet og uønskede 

hendelser. Ved å overføre ressursene fra UP til politidistriktet vil vi bedre kunne planlegge en 
helhetlig patruljetjeneste med trafikk som et av flere satsningsområder.  

 

I nærpolitireformen er det satt fokus på seks funksjoner som skal virke sammen for bedre 

helhetlig politiarbeid. Basert på kunnskap og etterretning skal politiet i samarbeid med 

kommunene sette fokus på de viktigste og mest prioriterte områdene i hver enkelt kommune. 

Vi mener helheten mangler et viktig element ved at UP driver selvstendig tjenesteplanlegging 
og kontrollvirksomhet i alle landets politidistrikt.  

 

2.7. Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring av 

politiets arbeid på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det operative 

ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst 

politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til 

registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret 
på Gardermoen.  

 

Agder politidistrikt støtter anbefalingen vedrørende Politiets utlendingsenhet. Vi ser frem til at 

det blir en sterkere strategisk styring av politiets arbeid på utlendingsfeltet, forankret i 

Politidirektoratet. Dette har i de siste årene vært mangelfullt. Vi er enig i prinsippet om at 

ansvar for stedlig utlendingskontroll i sin helhet bør ligge til det enkelte politidistrikt. Fra 

rapporten heter det: "Overføring av UP`s og PU`s oppgaver til politidistriktene vil styrke 

politidistriktenes kapasitet tilsvarende om lag 580 politiårsverk med minst IP-godkjenning."  

Skal man oppnå resultater på utlendingsfeltet forutsetter det at årsverkene som omdisponeres 

fra PU plasseres på driftsenheter i distriktene med utlendingskontroll som fagområde. 

 

PU har de siste årene blitt tillagt oppgaver av strategisk art som etter vårt syn har vært 

uheldig. PU skal i prinsippet være et særorgan med oppgaver innen et snevert fagområde 

innen utlendingsforvaltningen, (registrering av asylsøkere, ID fastsettelse, retur av asylsøkere 

med avslag på oppholdstillatelse og koordinering av øvrige tvangsreturer etter bort- og 

utvisning.) Dessverre er de blitt tillagt koordineringsoppgaver som blir ansett som strategisk 

styrende på oppgaver utenfor nevnte område, som f.eks utlendingskontroll, bort- og utvisning. 
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2.8. Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved 

Trandum.  

 

Agder politidistrikt støtter utvalgets innstilling og anbefaler at Kriminalomsorgen overtar 

ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum. Driften av Trandum ligger nærmere 

Kriminalomsorgens kjernevirksomhet enn politiets, og overføring av ansvaret åpner således 

for spesialiseringsgevinster. Ved at Kriminalomsorgen overtar dette ansvaret åpnes det for 

frigjøring av politiressurser. 

 

2.9. Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for 

nasjonal beredskap, direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for teknisk og 

taktisk spaning (TTS) og avsnitt for undercover (UC) forblir liggende til Oslo 

politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt inngå i operativ tjeneste i Oslo 
politidistrikt.  

 

Forslaget om etablering av nasjonale beredskapsressurser som bistandsenhet underlagt POD, 

støttes. I forhold til UC/TTS er dette primært et etterforskningsbehov, men vil kunne inngå i et 

aksjonskonsept gjennom NB og ved bistand i redningsoppdrag av eksempelvis HELI og 

tekniske løsninger fra TTS. Agder politidistrikt har ingen motforestillinger mot at disse to 

ressursene blir plassert i Oslo, så lenge også disse vil bli gjort tilgjengelige ved behov. Ved 

eventuelle samtidighetskonflikter ved bruk av TTS og UC bør dette avgjøres av POD v/PSS og 

ikke av politimesterne i Oslo. 

 

I forhold til økonomi har vi erfaring med at beredskapsressurser kan benyttes ved behov uten 

at det faktureres til politidistriktet. Ved bruk av UC og TTS faktureres politidistriktet som får 

bistand for ekstra kostnader. Det bør avklares at nasjonale bistandsressurser håndterer egne 
kostnader uavhengig av om det er etterforsknings eller beredskapsbistand.   

 

2.10. Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter.  

 

Dette støttes av Agder politidistrikt. 

 

2.11. Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative 

oppgaver overfor underliggende enheter.  

 

Dette støttes av Agder politidistrikt. 

 

 

3. Tidsperspektiv for å gjennomføre eventuelle endringer i tråd med 

anbefalingene.  
 

Agder politidistrikt anbefaler at gjennomføringen av de anbefalinger som fremkommer av NOU 

bør iverksettes i 2019 etter at politidistriktene har kommet godt i gang med ny organisasjon 

som følge av nærpolitireformen. 

 

4. Uavhengig av utvalgets anbefalinger, vurderinger knyttet til hvilke 

oppgaver/ sakstyper/ funksjoner som bør løses lokalt og hvilke som bør 

løses nasjonalt i Politi- og lensmannsetaten, eventuelt i andre etater.  
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Agder politidistrikt er av den oppfatning at de fordelinger av oppgaver som er gjort mellom 

særorgan og politidistrikt i hovedsak bør videreføres. Det bør avklares hvilken rolle nasjonal 

bistandsenhet for etterforskning skal ha i fremtiden knyttet til etterretning og forebygging. 

Videre bør det som nevnt under punkt 2.10 avklares hvilke rolle POD skal ha i fagansvar.  

 

5. Synspunkter på hensiktsmessigheten av å gi politidistrikt nasjonalt 

ansvar. 
 

Utover utlendingsfeltet som vi har anbefalt legges til Øst politidistrikt grunnet plassering av 

Gardermoen og betydelig grenseproblematikk, anbefales ikke å legge nasjonalt ansvar til 

enkelte politidistrikt. Dette bør etter vår vurdering være hovedregelen når det nasjonale 

ansvaret skal dekke samtlige politidistrikt. I de tilfeller der noen få politidistrikt har særlige 

utfordringer innenfor spesielle områder, kan det være mer hensiktsmessig å la ett distrikt ha 

hovedansvar. Eksempelvis er det hensiktsmessig at enkelte politidistrikt har sokkelansvar, og 

at to distrikt har ansvar for redningstjenesten.   

 

6. Konklusjon 
 

Agder politidistrikt støtter i all hovedsak utvalgets anbefalinger. I spørsmålet om plassering av 

ansvar for alvorlig miljøkriminalitet støttes mindretallet i utvalget, ved at dette ansvaret ikke 

bør legges til et politidistrikt men til den sentrale etterforskningsenheten (Kripos og Økokrim). 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Sundvoll   

fungerende politimester   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

Kopi til 

PM 
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FINNMARK POLITIDISTRIKT 
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HØRINGSSVAR NOU 2017:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP 

Finnmark Politidistrikt er enig med utvalget i at politiets særorganer i dag fremstår lite 
hensiktsmessig organisert ut fra oppgaveløsning og samfunnsutvikling. Det er åpenbart 
muligheter for å strukturere dette bedre og det er muligheter for forenkling og effektivisering. 

Til tross for at politidistriktene er blitt større og forutsettes å bli mer i stand til å løse et større 
spekter av oppgaver, er likevel det viktigste for Finnmark politidistrikt å ha tilgjengelige 
gripbare ressurser når det er behov for det. Dette gjelder både beredskap og etterforskning, i 
form av ressurser og kompetanse. 

Dette vil gjelde også for mange andre politidistrikter. Selv om nærpolitireformen på sikt vil 
gjøre politidistriktene i stand til å løse flere oppgaver, vil det fortsatt i fremtiden være 
innbyrdes forskjeller i kapasitet og kompetanse på enkelte fagområder. Derfor er det viktig at 
norsk politi har nasjonale ressurser med spesialkompetanse på en del områder. Dette gjelder 
særlig innenfor ID, IKT-kriminalitet og cyber-kriminalitet. 

I forbindelse med nærpolitireformen har de aller fleste politidistrikt i ordinær drift satt ut 
tilnærmet alle sine ressurser, og vil i begrenset omfang ha handlefrihet til å håndtere større og 
krevende saker innenfor både beredskap og etterforskning. Det er også viktig å påpeke at de 
nye politidistriktene er i startfasen på nærpolitireformen og ikke ennå har fått igangsatt driften 
slik det er forutsatt i "Rammer og retningslinjer". Det er derfor vanskelig å vurdere konkret 
hvilket bistandsbehov man kommer til å ha i fremtiden. 

Finnmark politidistrikt ser en økt globalisering i kriminalitetsbildet og det skjer raske og stadige 
endringer i det overordnede internasjonale bildet. Den raske teknologiske utviklingen gir store 
muligheter, men det er vanskelig å forutse hvordan utviklingen konkret vil påvirke 
politidistriktenes behov for bistand . Vi tror ikke premisset om at bistandsbehovet vil være 
mindre i fremtiden nødvendigvis tegner et korrekt bilde. 

Politidirektoratets rolle 
Etter Finnmark politidistrikts oppfatning peker utvalget i riktig retning, ved å se utvikling av 
særorganstrukturen i sammenheng med en videre utvikling og avklaring av Politidirektoratets 

FINNMARK POLITIDISTRIKT 

Post: 9917 Kirkenes 
E-post: post.finnmark@politiet.no 

Tl f.: 78 97 20 00 
Faks: 78 97 20 60 

Org. nr.: 984000049 
www.politi.no 
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rolle. Politidirektoratet bør rendyrke direktoratrollen, blant annet ved at de mer operative 

oppgavene legges til et nasjonalt bistandsorgan-nivå (se mer om dette under). 

 

Etter Politiets Beredskapssystem I (PBS I) er Politidirektoratet det operasjonelle nivået i det 

nasjonale beredskapssystemet. Direktoratet ivaretar i det daglige den overordnede, faglige 

ledelsen av politiet. I dette ligger ikke at direktoratet er ment å ha en operativ rolle. Ansvaret 

for den stedlige polititjenesten og håndtering av den enkelte sak og hendelse forblir hos 

politimesteren. 

 

Det heter i PBS I kap 3.1.3 at "I den aktuelle hendelsen kan Politidirektoratet gi 

operasjonsordrer til det taktiske nivået (politidistriktene), råd til berørte politimestre og sjefer 

for særorgan og sørge for at personell- og materiellressurser er disponible. Direktoratet 

koordinerer samarbeidet med berørte politimestre og sjefer for særorgan, behandler spørsmål 

om policy og utpeker ved behov en politimester eller en særorgansjef som ansvarlig for 

koordinering på taktisk nivå."   

 

Kravene til økt beredskap og rask respons på ulike nivåer har de siste årene ført til etablering 

av en rekke "sentraler" med døgnkontinuerlig bemanning på nasjonalt nivå i politiet. 

Politidirektoratet har en beredskapsavdeling og et situasjonssenter som driftes døgnet rundt og 

skal gi overordnet nivå et landsdekkende situasjonsbilde ved større hendelser. Andre sentraler 

med døgnbemanning omfatter blant annet Desken ved Kripos og Operasjonssenteret i PU. 

 

Etableringen av døgnkontinuerlige sentraler er positiv ved at de øker tilgjengeligheten for 

politidistriktene gjennom døgnet. Samtidig blir bildet uoversiktlig ved at det er mange 

kontaktpunkter som skal holdes oppdatert og koordinert i en komplisert og krevende hendelse 

som involverer mange ulike enheter.  

 

Politiets situasjonssenter bidrar til å skape uklarhet om Politidirektoratets rolle, og peker i 

retning av en større involvering og rolle i operative hendelser enn direktoratrollen tilsier. 

Grunnen til detter er muligens at rekrutteringen til situasjonssenteret i dag skjer fra operativt 

nivå og at de muligens trekker atbeidet med situasjonsmonitorerein inn i et operativt spor. 

 

Etter Finnmark politidistrikts oppfatning bør det være tilstrekkelige med kun én døgnbemannet 

nasjonal sentral, der de ulike fagområdene er samlokalisert. En slik sentral bør etableres ved 

en nasjonal bistandsenhet (se under). Det vil forenkle kontakt, samordning og koordinering på 

det nasjonale nivået mellom de ulike fagområdene som yter bistand og har andre fagoppgaver 

overfor distriktene. 

 

Ett nasjonalt bistandsorgan 

Etter Finnmark politidistrikts syn går utvalget ikke langt nok i å forenkle særorganstrukturen. 

Vi mener det vil være hensiktsmessig med kun ett nasjonalt bistandsorgan som omfatter 

bistand innen alle aktuelle fagområder. Det vil sikre enhetlig ledelse og koordinering, og 

dessuten forenkle den nasjonale styringsstrukturen og ledelsesnivået betydelig.  

 

Utvalget foreslår en todeling av strukturen i etterforskningsbistand og beredskapsbistand. Etter 

denne modellen foreslås Kripos og Økokrim å inngå i "etterforskningsbistand", samtidig som 

det foreslås etablert et nasjonalt bistandsorgan for beredskap.  

 

Utvalgets forslag om to nasjonale bistandsenheter synes ikke å utnytte potensialet for 

koordinering og samordning fullt ut. Forslaget om en nasjonal bistandsenhet for beredskap 

rolle. Politidirektoratet bør rendyrke direktoratrollen, blant annet ved at de mer operative
oppgavene legges til et nasjonalt bistandsorgan-nivå (se mer om dette under).

Etter Politiets Beredskapssystem I (PBS I) er Politidirektoratet det operasjonelle nivået i det

nasjonale beredskapssystemet. Direktoratet ivaretar i det daglige den overordnede, faglige
ledelsen av politiet. I dette ligger ikke at direktoratet er ment å ha en operativ rolle. Ansvaret
for den stedlige polititjenesten og håndtering av den enkelte sak og hendelse forblir hos
politimesteren.

Det heter i PBS I kap 3.1.3 at "Iden aktuelle hendelsen kan Politidirektoratet gi

operasjonsordrer til det taktiske nivået (politidistriktene), råd til berørte politimestre og sjefer
for særorgan og sørge for at personell- og materiellressurser er disponible. Direktoratet
koordinerer samarbeidet med berørte politimestre og sjefer for særorgan, behandler spørsmål
om policy og utpeker ved behov en politimester eller en særorgansjef som ansvarlig for

koordinering på taktisk nivå."

Kravene til økt beredskap og rask respons på ulike nivåer har de siste årene ført til etablering

av en rekke "sentraler" med døgnkontinuerlig bemanning på nasjonalt nivå i politiet.
Politidirektoratet har en beredskapsavdeling og et situasjonssenter som driftes døgnet rundt og
skal gi overordnet nivå et landsdekkende situasjonsbilde ved større hendelser. Andre sentraler
med døgnbemanning omfatter blant annet Desken ved Kripos og Operasjonssenteret i PU.

Etableringen av døgnkontinuerlige sentraler er positiv ved at de øker tilgjengeligheten for
politidistriktene gjennom døgnet. Samtidig blir bildet uoversiktlig ved at det er mange
kontaktpunkter som skal holdes oppdatert og koordinert i en komplisert og krevende hendelse

som involverer mange ulike enheter.

Politiets situasjonssenter bidrar til å skape uklarhet om Politidirektoratets rolle, og peker i
retning av en større involvering og rolle i operative hendelser enn direktoratrollen tilsier.
Grunnen til detter er muligens at rekrutteringen til situasjonssenteret i dag skjer fra operativt
nivå og at de muligens trekker atbeidet med situasjonsmonitorerein inn i et operativt spor.

Etter Finnmark politidistrikts oppfatning bør det være tilstrekkelige med kun én døgnbemannet

nasjonal sentral, der de ulike fagområdene er samlokalisert. En slik sentral bør etableres ved
en nasjonal bistandsenhet (se under). Det vil forenkle kontakt, samordning og koordinering på
det nasjonale nivået mellom de ulike fagområdene som yter bistand og har andre fagoppgaver
overfor distriktene.

Ett nasjonalt bistandsorgan
Etter Finnmark politidistrikts syn går utvalget ikke langt nok i å forenkle særorganstrukturen.
Vi mener det vil være hensiktsmessig med kun ett nasjonalt bistandsorgan som omfatter
bistand innen alle aktuelle fagområder. Det vil sikre enhetlig ledelse og koordinering, og
dessuten forenkle den nasjonale styringsstrukturen og ledelsesnivået betydelig.

Utvalget foreslår en todeling av strukturen i etterforskningsbistand og beredskapsbistand. Etter
denne modellen foreslås Kripos og Økokrim å inngå i "etterforskningsbistand", samtidig som
det foreslås etablert et nasjonalt bistandsorgan for beredskap.

Utvalgets forslag om to nasjonale bistandsenheter synes ikke å utnytte potensialet for
koordinering og samordning fullt ut. Forslaget om en nasjonal bistandsenhet for beredskap
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alene, innebærer etter vår oppfatning en veldig lokal og ikke en nasjonal løsning. En egen 

enhet styrker muligheten for mer konsentrert arbeid, og kan styrke nærpolitireformens 

forutsetninger om høyere kompetanse og mer like polititjenester også for utkantene i landet. 

 

En todeling av bistandsenhetene vil etter vår oppfatning opprettholde et fortsatt skarpt skille 

mellom operativ beredskap og etterforskning hva gjelder bistand – på tross av at vi erfarer at 

alle hendelser vil etter all sannsynlighet utløse behov for begge deler. 

 

Det synes å være en klar tendens de senere årene til at større hendelser og saker krever bruk 

av et bredt spekter av fellestjenester og bistandsressurser, innen blant annet etterretning, 

etterforskning, operative disipliner, utlending og ID. Større hendelser og saker gir et stort 

behov for samordning og koordinering som ikke ivaretas tilstrekkelig i utvalgets forslag. 

 

Slik vi rigger politiet etter nærpolitireformen, vil man på sikt i distriktene ha behov for mer 

helhetlig bistand som går på etterforskning, både spesialist og personell. Dersom det skjer en 

større operativ hendelse, så vil det nødvendigvis utløse behov for bistand i form av kapasitet 

og spesialkompetanse innen både beredskap og etterforskning. 

 

Et eksempel på at bistand innen etterforskning også er aktuelt i beredskapssituasjoner er den 

bistanden Kripos ga til Finnmark under asylkrisen i 2015. Høsten 2015 viste oss også tydelig 

hvor krevende det er å koordinere mellom en rekke ulike bistandsenheter, hver med sin 

spesifikke kompetanse og ansvar (Kripos, UP, PU, osv).  

 

Sett fra et politidistrikts perspektiv vil det være ønskelig å forholde seg til én nasjonal 

bistandsenhet, der ulike ressurser kan fordeles på en koordinert og samordnet måte. Vi viser 

her til forslaget om kun én døgnbemannet sentral omtalt over. Det vil gi bedre kvalitet og 

bedre overordnet prioritering av all type bistand. 

 

Andre enheter må inkluderes 

Det er etter Finnmark Politidistrikts syn helt nødvendig at man samtidig med 

særorganstrukturen også ser på andre politienheter underlagt Politidirektoratet (POD) som 

ikke er definert som særorganer, herunder Politiets fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-

tjenester (PIT), Nasjonalt ID-senter (NID) og Grensekommissæren. I motsatt fall vil arbeidet 

fremstå som ufullstendig. 

 

Politiets nasjonale (operative) beredskapsressurser  

Politiets nasjonale beredskapsressurser fungerer etter utvalgets erfaringer i utgangspunktet 

godt i den integrerte modellen i Oslo politidistrikt. Vi ser likevel en del betenkeligheter med 

dagens modell. Det er prinsipielt uheldig at nasjonale oppgaver legges til et politidistrikt. Det 

er og vil fortsette å være en interessekonflikt mellom de nasjonale bistandsoppgavene og 

politidistriktets egne oppgaver, i Oslo og i andre distrikter.  

 

For beredskapsressursene vil det særlig være problematisk med tanke på mulige 

samtidighetskonflikter og prioriteringer ved operative hendelser. Realiteten er at disse 

ressursene er lite gripbare og relevante for distrikter som ligger utenfor det sentrale 

østlandsområdet. Etter vårt syn er det grunn til å anta at dette kan ha en viss sammenheng 

med den historiske organiseringen under Oslo politidistrikt, og denne organiseringen vil 

uansett kunne gi grunnlag for en slik forestilling. 

 

alene, innebærer etter vår oppfatning en veldig lokal og ikke en nasjonal løsning. En egen
enhet styrker muligheten for mer konsentrert arbeid, og kan styrke nærpolitireformens
forutsetninger om høyere kompetanse og mer like polititjenester også for utkantene i landet.

En todeling av bistandsenhetene vil etter vår oppfatning opprettholde et fortsatt skarpt skille
mellom operativ beredskap og etterforskning hva gjelder bistand - på tross av at vi erfarer at
alle hendelser vil etter all sannsynlighet utløse behov for begge deler.

Det synes å være en klar tendens de senere årene til at større hendelser og saker krever bruk
av et bredt spekter av fellestjenester og bistandsressurser, innen blant annet etterretning,
etterforskning, operative disipliner, utlending og ID. Større hendelser og saker gir et stort
behov for samordning og koordinering som ikke ivaretas tilstrekkelig i utvalgets forslag.

Slik vi rigger politiet etter nærpolitireformen, vil man på sikt i distriktene ha behov for mer
helhetlig bistand som går på etterforskning, både spesialist og personell. Dersom det skjer en
større operativ hendelse, så vil det nødvendigvis utløse behov for bistand i form av kapasitet
og spesialkompetanse innen både beredskap og etterforskning.

Et eksempel på at bistand innen etterforskning også er aktuelt i beredskapssituasjoner er den
bistanden Kripos ga til Finnmark under asylkrisen i 2015. Høsten 2015 viste oss også tydelig
hvor krevende det er å koordinere mellom en rekke ulike bistandsenheter, hver med sin
spesifikke kompetanse og ansvar (Kripos, UP, PU, osv).

Sett fra et politidistrikts perspektiv vil det være ønskelig å forholde seg til én nasjonal
bistandsenhet, der ulike ressurser kan fordeles på en koordinert og samordnet måte. Vi viser

her til forslaget om kun én døgnbemannet sentral omtalt over. Det vil gi bedre kvalitet og
bedre overordnet prioritering av all type bistand.

Andre enheter må inkluderes
Det er etter Finnmark Politidistrikts syn helt nødvendig at man samtidig med
særorganstrukturen også ser på andre politienheter underlagt Politidirektoratet (POD) som
ikke er definert som særorganer, herunder Politiets fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-
tjenester (PIT), Nasjonalt ID-senter (NID) og Grensekommissæren. Imotsatt fall vil arbeidet
fremstå som ufullstendig.

Politiets nasjonale (operative) beredskapsressurser
Politiets nasjonale beredskapsressurser fungerer etter utvalgets erfaringer i utgangspunktet
godt i den integrerte modellen i Oslo politidistrikt. Vi ser likevel en del betenkeligheter med
dagens modell. Det er prinsipielt uheldig at nasjonale oppgaver legges til et politidistrikt. Det
er og vil fortsette å være en interessekonflikt mellom de nasjonale bistandsoppgavene og
politidistriktets egne oppgaver, i Oslo og i andre distrikter.

For beredskapsressursene vil det særlig være problematisk med tanke på mulige
samtidighetskonflikter og prioriteringer ved operative hendelser. Realiteten er at disse
ressursene er lite gripbare og relevante for distrikter som ligger utenfor det sentrale

østlandsområdet. Etter vårt syn er det grunn til å anta at dette kan ha en viss sammenheng
med den historiske organiseringen under Oslo politidistrikt, og denne organiseringen vil
uansett kunne gi grunnlag for en slik forestilling.
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Det er derfor viktig etter vårt syn at ressursen undergis en nasjonal ledelse. Man bør se på de 

nasjonale beredskapsressursene i et mer helhetlig, langsiktig og nasjonalt perspektiv.  

 

Finnmark politidistrikt mener at tiden er inne for å rendyrke beredskapskompetansen ved å 

legge alle beredskapsorganene under felles ledelse på nasjonalt nivå, men hvor de aktuelle 

ressursene kan yte daglig bistand til Oslo politidistrikt (og andre politidistrikter). Det vil sikre 

riktigere prioriteringer og samordning under kriser som omfatter flere politidistrikter. Ved at de 

yter Oslo stående bistand til det daglige, vil den operative kunnskapen ha gode muligheter for 

videreutvikling. 

 

Skal det være noen realitet i en slik modell bør seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) og 

avsnitt for undercover (UC-enheten) heller ikke tilligge Oslo politidistrikt. Det mest naturlige er 

at også dette inngår i portefølje til en nasjonal bistandsenhet. Vi er enige i at Den kongelige 

politieskorte (DKP) bør bli sammenslått med livvakttjenesten på PST, men at de bør ligge 

under den nasjonale bistandsressursen i likhet med de andre beredskapsressursene. 

 

Politiets nasjonale etterforskningsressurser herunder Kripos og Økokrim, PU og UP 

Kripos og Økokrim har begge viktig og nødvendig nasjonal spisskompetanse på prioriterte 

fagområder. Finnmark politidistrikt mener at kompetansen som Kripos og Økokrim besitter bør 

samles, og at de bør inngå i en samlet nasjonal enhet for bistand og andre politioppgaver.  

 

Kripos har høy tillit i befolkningen og har i dag en rekke oppgaver som er viktige for norsk 

politi. Kripos representerer for distriktene i dag både en gripbar ressurs og spisskompetanse 

som distriktene selv ikke har, eller kommer til å få. Derfor er det viktig at man beholder både 

ressursen og kompetansen. Finnmark politidistrikt ser likevel at enkelte mengdeoppgaver kan 

overtas av politidistriktene på sikt. 

 

Finnmark politidistrikt ser at Kripos over tid pålagt en rekke oppgaver som de tidligere ikke 

hadde. Parallelt med dette har Politidirektoratet påtatt seg flere oppgaver og som har nær 

grenseflate med Kripos som kan skape visse utfordringer. Vi er enig i at det bør gjøres en 

gjennomgang av oppgaveporteføljen i Kripos, men at dette særlig gjelder i forholdet til 

Politidirektoratet mer enn politidistriktene. I alle fall bør jobben starte der i påvente av at 

politidistriktenes nye organisering får satt seg. 

 

Finnmark politidistrikt ser for eksempel at det i dag er en del internasjonale oppgaver som 

løses dels av Politidirektoratet og av Kripos. En ser med fordel at de operative oppgavene bør 

samles på Kripos og at noe av dette ikke er direktoratsoppgave, mens de strategiske oppgaver 

samles i Politidirektoratet. En bør vurdere at internasjonal avdeling fra politifagavdelingen i 

POD flyttes til Kripos slik at man oppnår en bedre koordinering. 

 

I likhet med Kripos har Økokrim en nødvendig nasjonal spisskompetanse innen etterforskning 

og straffeforfølgning av alvorlig økonomisk kriminalitet. Selv om ressurstilgangen har påvirket 

både bistandsevne overfor politidistriktene og saksinntak, representerer også Økokrim 

fremdeles etter vårt syn en gripbar ressurs og viktig fagkompetanse for politidistriktene. En 

ressurs og kunnskap som det er viktig at beholdes i norsk politi. 

 

Utvalget anbefaler at POD avklarer Kripos’ og Økokrims fagansvarsrolle. Dette er Finnmark 

politidistrikt enig i, men påpeker samtidig at en må vise varsomhet i å anta at et direktorat er i 

stand til å overta fagutvikling fra disse på grunn av manglende oppdatert operativ kunnskap.  

 

Det er derfor viktig etter vårt syn at ressursen undergis en nasjonal ledelse. Man bør se på de
nasjonale beredskapsressursene i et mer helhetlig, langsiktig og nasjonalt perspektiv.

Finnmark politidistrikt mener at tiden er inne for å rendyrke beredskapskompetansen ved å
legge alle beredskapsorganene under felles ledelse på nasjonalt nivå, men hvor de aktuelle
ressursene kan yte daglig bistand til Oslo politidistrikt (og andre politidistrikter). Det vil sikre
riktigere prioriteringer og samordning under kriser som omfatter flere politidistrikter. Ved at de
yter Oslo stående bistand til det daglige, vil den operative kunnskapen ha gode muligheter for
videreutvikling.

Skal det være noen realitet i en slik modell bør seksjon for teknisk og taktisk spaning (TFS) og
avsnitt for undercover (UC-enheten) heller ikke tilligge Oslo politidistrikt. Det mest naturlige er
at også dette inngår i portefølje til en nasjonal bistandsenhet. Vi er enige i at Den kongelige
politieskorte (DKP) bør bli sammenslått med livvakttjenesten på PST, men at de bør ligge
under den nasjonale bistandsressursen i likhet med de andre beredskapsressursene.

Politiets nasjonale etterforskningsressurser herunder Kripos og Økokrim, PU og UP
Kripos og Økokrim har begge viktig og nødvendig nasjonal spisskompetanse på prioriterte
fagområder. Finnmark politidistrikt mener at kompetansen som Kripos og Økokrim besitter bør
samles, og at de bør inngå i en samlet nasjonal enhet for bistand og andre politioppgaver.

Kripos har høy tillit i befolkningen og har i dag en rekke oppgaver som er viktige for norsk
politi. Kripos representerer for distriktene i dag både en gripbar ressurs og spisskompetanse

som distriktene selv ikke har, eller kommer til å få. Derfor er det viktig at man beholder både
ressursen og kompetansen. Finnmark politidistrikt ser likevel at enkelte mengdeoppgaver kan
overtas av politidistriktene på sikt.

Finnmark politidistrikt ser at Kripos over tid pålagt en rekke oppgaver som de tidligere ikke
hadde. Parallelt med dette har Politidirektoratet påtatt seg flere oppgaver og som har nær
grenseflate med Kripos som kan skape visse utfordringer. Vi er enig i at det bør gjøres en
gjennomgang av oppgaveporteføljen i Kripos, men at dette særlig gjelder i forholdet til
Politidirektoratet mer enn politidistriktene. Ialle fall bør jobben starte der i påvente av at
politidistriktenes nye organisering får satt seg.

Finnmark politidistrikt ser for eksempel at det i dag er en del internasjonale oppgaver som
løses dels av Politidirektoratet og av Kripos. En ser med fordel at de operative oppgavene bør
samles på Kripos og at noe av dette ikke er direktoratsoppgave, mens de strategiske oppgaver
samles i Politidirektoratet. En bør vurdere at internasjonal avdeling fra politifagavdelingen i
POD flyttes til Kripos slik at man oppnår en bedre koordinering.

I likhet med Kripos har Økokrim en nødvendig nasjonal spisskompetanse innen etterforskning
og straffeforfølgning av alvorlig økonomisk kriminalitet. Selv om ressurstilgangen har påvirket
både bistandsevne overfor politidistriktene og saksinntak, representerer også Økokrim
fremdeles etter vårt syn en gripbar ressurs og viktig fagkompetanse for politidistriktene. En
ressurs og kunnskap som det er viktig at beholdes i norsk politi.

Utvalget anbefaler at POD avklarer Kripos' og Økokrims fagansvarsrolle. Dette er Finnmark
politidistrikt enig i, men påpeker samtidig at en må vise varsomhet i å anta at et direktorat er i

stand til å overta fagutvikling fra disse på grunn av manglende oppdatert operativ kunnskap.
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Finnmark politidistrikt ser at dagens kriminalitetsbilde kan tilsi at et Økokrim og Kripos samlet 

under en ledelse kan innebære synergieffekter. Vi er også enige i at det på flere områder er 

parallelle kompetansemiljøer i Økokrim og Kripos og som samlet ville gitt mer kapasitet og 

bedre kompetanse. Dette særlig på fagområder som  IKT-kriminalitet og økonomisk 

kriminalitet knyttet til store og alvorlige kriminalsaker 

 

I motsetning til utvalget, mener Finnmark politidistrikt at man skal være varsom med å legge 

føringer for hvordan den interne organiseringen i dette nye organet bør være før man har 

definert innholdet på en bedre måte og hvor også distriktenes kompetanse og portefølje er 

vurdert. 

 

Finnmark politidistrikt er ikke enig i at ansvaret for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet 

blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Prinsipielt mener vi at nasjonale 

overgripende oppgaver bør ivaretas på et nasjonalt nivå, og ikke legges til et politidistrikt.  

 

Begrunnelsen fra utvalget er blant annet nærhet til både Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet. I 

dagens samfunn hvor mye av samhandlingen skjer og i økende grad forutsettes å skje ved 

virtuelt samarbeid er dette argumentet lite relevant. Ved å legge slik ressurs til ett 

politidistrikt, vil det kunne få uheldige utslag i prioritering av hvilke saker som blir etterforsket. 

Det vil fremdeles være slik at noen saker er mer viktig å få etterforsket noen steder enn andre 

fordi kriminalitetsutfordringer vil være forskjellige. Denne utfordringen vil ikke bli fanget opp 

fra Trøndelag politidistrikt. Finnmark politidistrikt mener dessuten at dette forslaget skiller seg 

vesentlig og prinsipielt fra resten av utvalgets forslag hvor man snakker om å styrke 

"politimesters territorielle ansvar og kontroll". Saksområdet bør derfor fortsatt være under 

Økokrim/Kripos og inngå i en nasjonal enhet.  

 

Politiets utlendingsenhet (PU)  har bidratt til å opprettholde en høy måloppnåelse på flere 

områder. Finnmark politidistrikt er enig i at  PUs oppgaveløsning innenfor utlendingsområdet 

er et viktig bidrag til å forebygge kriminalitet. En kan være enig i at det har vært særlig viktig 

å ha slagkraft i PU etter asylkrisen i 2015, men Finnmark politidistrikt ser at en del av PUs 

oppgaver kan løses i distriktene. Det gjelder særlig uttransporter og kontroll. Dette vil etter 

vårt syn gi en mer helhetlig kriminalitetsbekjempelse ved at man i større grad kan prioritere 

for eksempel kontroll og uttransporter ut fra hvilke områder som er viktig for politidistriktet og 

det helhetlige kriminalitetsbildet. 

 

Finnmark politidistrikt er ikke enig med utvalget i at de mer spesialiserte delene 

bør legges til Øst politidistrikt og at Politiets utlendingsenhet avvikles. Det henger sammen 

med det prinsipielle synspunktet at nasjonale oppgaver ikke bør legges til et politidistrikt. Det 

vil etter vår oppfatning være behov for en nasjonal overbygging, koordinering knyttet til 

registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering.  

 

PU representerer en kompetansebase som norsk politi vil ha behov for i fremtiden. Videre 

mener vi at dersom det operative ansvaret og det nasjonale kontaktpunktet blir Øst 

politidistrikt, er en det fare for at prioriteringene vil få negative effekter både for norsk politi og 

for Øst politidistrikt. Avhengig av den aktuelle situasjonen med høy eller lav belastning på 

systemet, vil både gevinsten og kostnaden bli tatt ut lokalt i Øst politidistrikt. Det er ikke 

ønskelig. Vi mener også at dette ikke i tråd med utvalgets utgangspunkt om å styrke 

"politimesters territorielle ansvar og kontroll". 

 

Finnmark politidistrikt ser at dagens kriminalitetsbilde kan tilsi at et Økokrim og Kripos samlet
under en ledelse kan innebære synergieffekter. Vi er også enige i at det på flere områder er
parallelle kompetansemiljøer i Økokrim og Kripos og som samlet ville gitt mer kapasitet og
bedre kompetanse. Dette særlig på fagområder som IKT-kriminalitet og økonomisk
kriminalitet knyttet til store og alvorlige kriminalsaker

Imotsetning til utvalget, mener Finnmark politidistrikt at man skal være varsom med å legge
føringer for hvordan den interne organiseringen i dette nye organet bør være før man har
definert innholdet på en bedre måte og hvor også distriktenes kompetanse og portefølje er
vurdert.

Finnmark politidistrikt er ikke enig i at ansvaret for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet
blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Prinsipielt mener vi at nasjonale
overgripende oppgaver bør ivaretas på et nasjonalt nivå, og ikke legges til et politidistrikt.

Begrunnelsen fra utvalget er blant annet nærhet til både Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet. I
dagens samfunn hvor mye av samhandlingen skjer og i økende grad forutsettes å skje ved
virtuelt samarbeid er dette argumentet lite relevant. Ved å legge slik ressurs til ett
politidistrikt, vil det kunne få uheldige utslag i prioritering av hvilke saker som blir etterforsket.
Det vil fremdeles være slik at noen saker er mer viktig å få etterforsket noen steder enn andre
fordi kriminalitetsutfordringer vil være forskjellige. Denne utfordringen vil ikke bli fanget opp
fra Trøndelag politidistrikt. Finnmark politidistrikt mener dessuten at dette forslaget skiller seg
vesentlig og prinsipielt fra resten av utvalgets forslag hvor man snakker om å styrke
"politimesters territorielle ansvar og kontroll". Saksområdet bør derfor fortsatt være under

Økokrim/Kripos og inngå i en nasjonal enhet.

Politiets utlendingsenhet (PU) har bidratt til å opprettholde en høy måloppnåelse på flere
områder. Finnmark politidistrikt er enig i at PUs oppgaveløsning innenfor utlendingsområdet
er et viktig bidrag til å forebygge kriminalitet. En kan være enig i at det har vært særlig viktig
å ha slagkraft i PU etter asylkrisen i 2015, men Finnmark politidistrikt ser at en del av PUs

oppgaver kan løses i distriktene. Det gjelder særlig uttransporter og kontroll. Dette vil etter
vårt syn gi en mer helhetlig kriminalitetsbekjempelse ved at man i større grad kan prioritere
for eksempel kontroll og uttransporter ut fra hvilke områder som er viktig for politidistriktet og
det helhetlige kriminalitetsbildet.

Finnmark politidistrikt er ikke enig med utvalget i at de mer spesialiserte delene
bør legges til Øst politidistrikt og at Politiets utlendingsenhet avvikles. Det henger sammen
med det prinsipielle synspunktet at nasjonale oppgaver ikke bør legges til et politidistrikt. Det
vil etter vår oppfatning være behov for en nasjonal overbygging, koordinering knyttet til
registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering.

PU representerer en kompetansebase som norsk politi vil ha behov for i fremtiden. Videre
mener vi at dersom det operative ansvaret og det nasjonale kontaktpunktet blir Øst
politidistrikt, er en det fare for at prioriteringene vil få negative effekter både for norsk politi og

for Øst politidistrikt. Avhengig av den aktuelle situasjonen med høy eller lav belastning på
systemet, vil både gevinsten og kostnaden bli tatt ut lokalt i Øst politidistrikt. Det er ikke
ønskelig. Vi mener også at dette ikke i tråd med utvalgets utgangspunkt om å styrke
"politimesters territorielle ansvar og kontroll".
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Finnmark politidistrikt er enig i at Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av 

utlendingsinternatet ved Trandum. Men vi antar at dette ikke vil frigjøre politiressurser da 

stillingene mest sannsynlig vil bli overført til Kriminalomsorgen. 

 

Oppgaveporteføljen til PU, Kripos og Nasjonalt ID-senter burde heller her bli sett under ett for 

mer effektiv utførelse av oppdraget. Mange av oppgavene har i dag en grenseflate som vil 

kunne effektiviseres under ett nasjonalt organ. Sett i lys av hvor sentrale oppgavene er, er det 

vanskelig å se at det er behov for at PU og NID-senter er egne enheter. 

 

Finnmark politidistrikt mener at deler av PU, hele Økokrim (også miljøkrim) og NID-senter 

knyttes til Kripos som del av en felles nasjonal enhet, på grunn av overlappende oppgaver 

(som for eksempel etterretning, data, ID) og behov for nasjonal kompetanse. Det vil gi best 

synergi og effektivitetsgevinster. 

 

Utrykningspolitiet (UP) beskrives av utvalget som en effektiv og fleksibel 

organisasjon, som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet. Dette kan Finnmark 

politidistrikt være bare delvis enig i. I dag driftes UP i Finnmark med ti mannskaper fra fire 

lokasjoner, og tilsier at dette ikke gir verken fleksibilitet eller god ressursdisponering da det 

meste av kontroller og trafikksikkerhetsarbeidet skjer i nærheten av de fire lokasjonene.  

 

Det ligger også store effektiviseringsgevinster knyttet til ny teknologi som kan frigjøre mye av 

de menneskelige ressursene i UP og overføres til andre prioriterte områder.  UP fremstår som 

statisk, gammeldags og lite tilpasset dagens og morgendagens behov. Det ligger ingen kjent 

analyse til grunn for deres prioriteringer eller ressursdisponering, ei heller skjer det i dialog 

med lokalt politidistrikt.  

 

Finnmark politidistrikt mener at det vil gi en vesentlig bedre og mer helhetlig utnyttelse av 

ressursene om patruljene føres tilbake til politidistriktene. Det er ingen saklig og god grunn til 

at trafikk gis prioritet over andre alvorlige kriminalitetstyper som cyberkrim, vold mot barn, 

overgrep og så videre ved at Utrykningspolitiet fortsatt skal være et særorgan. I motsetning til 

Kripos og Økokrim representerer ikke UP verken en gripbar ressurs eller en viktig kompetanse 

sette i dagens samfunns- og kriminalitetsbilde. 

 

Nedleggelse av UP og overføring av stillinger til politidistriktene vil kunne skje rimelig raskt 

siden mannskapene allerede er ute i distriktene. Videre vil det ha betydelig positiv betydning 

for den helhetlige kriminalitetsbekjempelsen og beredskapen i distriktene. Dette vil ha en 

umiddelbar effekt og vil løse en del viktige utfordringer som ligger i å ha tilstrekkelig 

bemanning etter målsettingene i nærpolitireformen. 

 

Finnmark politidistrikt er derfor enig med utvalget i at trafikksikkerhetsoppgaver bør løses 

lokalt, og at trafikkoppgavene bør overføres fra UP til politidistriktene. Dette vil styrke den 

enkelte politimesters ansvar og territoriale kontroll. Det vil også styrke forutsetninger for lokalt 

samarbeid. Utvalget foreslår videre at Politidirektoratets strategiske styring på området blir 

styrket. Dette mener Finnmark politidistrikt er unødvendig, all den tid dette allerede er tema i 

styringsdialogen med politidistriktene. 

 

Politihøgskolen (PHS) 

Politihøgskolen tilbyr en politiutdanning med høy kvalitet, og Norge har en høyt kvalifisert 

politistyrke med stor tillit i befolkningen. Dette er en viktig verdi som bør verdsettes.   

 

Finnmark politidistrikt er enig i  at Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av
utlendingsinternatet ved Trandum. Men vi antar at detteikke vil frigjøre politiressurser da
stillingene mest sannsynlig vil bli overført til Kriminalomsorgen.

Oppgaveporteføljen til PU, Kripos og Nasjonalt ID-senter burde heller her bli sett under ett for

mer effektiv utførelse av oppdraget. Mange av oppgavene har i dag en grenseflate som vil
kunne effektiviseres under ett nasjonalt organ. Sett i lys av hvor sentrale oppgavene er, er det
vanskelig å se at det er behov for at PU og NID-senter er egne enheter.

Finnmark politidistrikt mener at deler av PU, hele Økokrim (også miljøkrim) og NID-senter
knyttes til Kripos som del av en felles nasjonal enhet, på grunn av overlappende oppgaver
(som for eksempel etterretning, data, ID) og behov for nasjonal kompetanse. Det vil gi best
synergi og effektivitetsgevinster.

Utrykningspolitiet (UP) beskrives av utvalget som en effektiv og fleksibel

organisasjon, som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet. Dette kan Finnmark
politidistrikt være bare delvis enig i. Idag driftes UP i Finnmark med ti mannskaper fra fire
lokasjoner, og tilsier at dette ikke gir verken fleksibilitet eller god ressursdisponering da det
meste av kontroller og trafikksikkerhetsarbeidet skjer i nærheten av de fire lokasjonene.

Det ligger også store effektiviseringsgevinster knyttet til ny teknologi som kan frigjøre mye av
de menneskelige ressursene i UP og overføres til andre prioriterte områder. UP fremstår som
statisk, gammeldags og lite tilpasset dagens og morgendagens behov. Det ligger ingen kjent
analyse til grunn for deres prioriteringer eller ressursdisponering, ei heller skjer det i dialog
med lokalt politidistrikt.

Finnmark politidistrikt mener at det vil gi en vesentlig bedre og mer helhetlig utnyttelse av
ressursene om patruljene føres tilbake til politidistriktene. Det er ingen saklig og god grunn til
at trafikk gis prioritet over andre alvorlige kriminalitetstyper som cyberkrim, vold mot barn,

overgrep og så videre ved at Utrykningspolitiet fortsatt skal være et særorgan. Imotsetning til
Kripos og Økokrim representerer ikke UP verken en gripbar ressurs eller en viktig kompetanse
sette i dagens samfunns- og kriminalitetsbilde.

Nedleggelse av UP og overføring av stillinger til politidistriktene vil kunne skje rimelig raskt
siden mannskapene allerede er ute i distriktene. Videre vil det ha betydelig positiv betydning
for den helhetlige kriminalitetsbekjempelsen og beredskapen i distriktene. Dette vil ha en
umiddelbar effekt og vil løse en del viktige utfordringer som ligger i å ha tilstrekkelig
bemanning etter målsettingene i nærpolitireformen.

Finnmark politidistrikt er derfor enig med utvalget i at trafikksikkerhetsoppgaver bør løses
lokalt, og at trafikkoppgavene bør overføres fra UP til politidistriktene. Dette vil styrke den
enkelte politimesters ansvar og territoriale kontroll. Det vil også styrke forutsetninger for lokalt
samarbeid. Utvalget foreslår videre at Politidirektoratets strategiske styring på området blir
styrket. Dette mener Finnmark politidistrikt er unødvendig, all den tid dette allerede er tema i
styringsdialogen med politidistriktene.

Politihøgskolen (PHS)
Politihøgskolen tilbyr en politiutdanning med høy kvalitet, og Norge har en høyt kvalifisert
politistyrke med stor tillit i befolkningen. Dette er en viktig verdi som bør verdsettes.
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En merker seg at utvalget har vurdert om høgskolen bør slås sammen Kriminalomsorgens 

utdanningssenter (KRUS). All den tid institusjonene har vesentlig forskjellig mål og oppgaver, 

synes dette ikke å være en naturlig løsning. Finnmark politidistrikt ser derimot at det er rom 

for å effektivisere og fokusere tilbudet ved Politihøgskolen ved å tilby kun politispesifikke 

utdanninger. Etaten bør utnytte utdanning som kan gis ved andre utdanningsinstitusjoner, for 

eksempel utdanning innen generell ledelse. Det er etter vår mening viktig at politietaten får 

påfyll utenfra for å evne å lede kunnskapsmedarbeidere i fremtiden. I tillegg bør man vurdere 

å ta i bruk andre utdanningsinstitusjoner for å gi utdanning innen samfunnsrelaterte fag og 

åpne for noe desentraliserte tilbud. Dette kan ses i sammenheng med at politiet i fremtiden 

forutsettes å være i et nærmere samspill med samfunnet enn tidligere. 

 

En merker seg at utvalget foreslår endringer i styresammensetningen ved at 

Riksadvokatembetet gis en fast plass i styret. Finnmark politidistrikt er enig i at 

Riksadvokatembetet gis større innflytelse på utdanningstilbudet, men vi mener at dette kan gis 

i form at et styringsdokument til Politidirektoratet. 

 

For å sikre at leveransen fra PHS tilfredsstiller behovet til norsk politi, bør man vurdere å legge 

PHS under ledelse av politifagavdelingen i POD. Det vil i større grad kunne fange opp behov for 

endringer i bestillingen til PHS ved at man får en renere styringslinje. Det vil derfor ikke være 

behov for en representant i politiets nasjonale ledergruppe. 

 

Når det gjelder fag og metodeansvar er det viktig at dette fortsatt inngår som en del av Kripos 

ansvar. Det synes ikke å være reelt at PHS bør eller vil kunne forvalte operativ fagutvikling i 

samspille meg politidistriktene. 

 

Kompetanseutvikling bør tilligge politidistriktene sammen med PHS. Det er muligens 

kompetanseflyt fra bistandsenhetenes spisskompetanse til politidistriktene, men det må gjelde 

de sentrale områdene i sør Norge.  

 

Oppsummering 

Finnmark politidistrikt ser at utvalget har gjort en grundig jobb og kan oppsummere våre 

innspill i følgende hovedpunkter:   

1. Det bør opprettes ett nasjonalt bistandsorgan som omfatter både etterforskning, 

fagutvikling og operativ bistand. Denne bør omfatte alle nasjonale bistandsorgan. 

2. PHS bør legges under POD sin politifagavdeling. 

3. Alle operative sentraler (PU, Kripos) samles i ett sammen med POD sitt situasjonssenter 

under dette nasjonale bistandsorganet. 

4. Vi er enig med utvalget i at UPs ressurser tilføres politidistriktene. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Katrine Hætta   

politimester   

 

 

En merker seg at utvalget har vurdert om høgskolen bør slås sammen Kriminalomsorgens
utdanningssenter (KRUS). All den tid institusjonene har vesentlig forskjellig mål og oppgaver,
synes dette ikke å være en naturlig løsning. Finnmark politidistrikt ser derimot at det er rom
for å effektivisere og fokusere tilbudet ved Politihøgskolen ved å tilby kun politispesifikke

utdanninger. Etaten bør utnytte utdanning som kan gis ved andre utdanningsinstitusjoner, for
eksempel utdanning innen generell ledelse. Det er etter vår mening viktig at politietaten får
påfyll utenfra for å evne å lede kunnskapsmedarbeidere i fremtiden. I tillegg bør man vurdere

å ta i bruk andre utdanningsinstitusjoner for å gi utdanning innen samfunnsrelaterte fag og
åpne for noe desentraliserte tilbud. Dette kan ses i sammenheng med at politiet i fremtiden
forutsettes å være i et nærmere samspill med samfunnet enn tidligere.

En merker seg at utvalget foreslår endringer i styresammensetningen ved at
Riksadvokatembetet gis en fast plass i styret. Finnmark politidistrikt er enig i at
Riksadvokatembetet gis større innflytelse på utdanningstilbudet, men vi mener at dette kan gis
i form at et styringsdokument til Politidirektoratet.

For å sikre at leveransen fra PHS tilfredsstiller behovet til norsk politi, bør man vurdere å legge
PHS under ledelse av politifagavdelingen i POD. Det vil i større grad kunne fange opp behov for
endringer i bestillingen til PHS ved at man får en renere styringslinje. Det vil derfor ikke være
behov for en representant i politiets nasjonale ledergruppe.

Når det gjelder fag og metodeansvar er det viktig at dette fortsatt inngår som en del av Kripos
ansvar. Det synes ikke å være reelt at PHS bør eller vil kunne forvalte operativ fagutvikling i
samspille meg politidistriktene.

Kompetanseutvikling bør tilligge politidistriktene sammen med PHS. Det er muligens
kompetanseflyt fra bistandsenhetenes spisskompetanse til politidistriktene, men det må gjelde
de sentrale områdene i sør Norge.

Oppsummering

Finnmark politidistrikt ser at utvalget har gjort en grundig jobb og kan oppsummere våre
innspill i følgende hovedpunkter:

1. Det bør opprettes ett nasjonalt bistandsorgan som omfatter både etterforskning,
fagutvikling og operativ bistand. Denne bør omfatte alle nasjonale bistandsorgan.

2. PHS bør legges under POD sin politifagavdeling.
3. Alle operative sentraler (PU, Kripos) samles i ett sammen med POD sitt situasjonssenter

under dette nasjonale bistandsorganet.
4. Vi er enig med utvalget i at UPs ressurser tilføres politidistriktene.

Med hilsen

Ellen Katrine Hætta

politimester
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Høring	–	NOU	2017:11	–	Bedre	bistand.	Bedre	beredskap		
–	Fremtidig	organisering	av	politiets	særorganer	
	
	
På	vegne	av	den	valgte	vernetjenesten	ønsker	jeg	å	komme	med	noen	få	tilbakemeldinger	til	
NOU	2017:11	–	Bedre	bistand	–	Bedre	beredskap.	
	
Jeg	begrenser	høringssvaret	til	noen	generelle	tilbakemeldinger,	og	kommer	ikke	inn	på	de	
enkelte	anbefalingene	til	utvalget.		Vedlagt	følger	notat	fra	HVO	i	henholdsvis	Økokrim,	PU	
og	UP.		
	
Politiet	står	midt	i	en	omfattende	reform	med	svært	stort	aktivitetsnivå.	Dette	er	
ressurskrevende.	Selv	om	intensjonene	er	at	politidistriktene	skal	være	mest	mulig	
selvdrevne	med	robust	kompetanse	og	kapasitet	innenfor	alle	fagområder,	er	effekten	av	
omstillingsarbeidet	usikker.	Det	vil	gå	mange	år	før	alle	endringer	er	gjennomført	og	
funksjoner	og	arbeidsmetoder	er	implementert	i	distriktene.		
	
Dette	underbygger	at	utredningsarbeidet	om	særorgan	kommer	alt	for	tidlig.	Det	er	
forbundet	med	stor	risiko	å	gjennomføre	endringer	for	dagens	særorgan	basert	på	en	
forventning	om	hvordan	kapasitet	og	kompetanse	blir	i	politidistriktene.		
	
Jeg	vil	advare	mot	at	politiet	belastet	med	enda	flere	krevende	omstillingsprosesser	i	tillegg	
til	det	som	allerede	foreligger.		Det	er	en	underliggende	risiko	for	at	etatens	ressurser	ikke	
strekker	til	å	håndtere	dagens	omstillingsaktiviteter,	og	samtidig	drive	forsvarlig	
polititjeneste.	Denne	usikkerheten	vil	forsterkes	ytterligere	om	det	i	tillegg	blir	iverksatt	
endringer	for	dagens	særorgan.	Politiet	må	sikre	kontinuerlig	og	forsvarlig	operativ	drift.	Det	
må	vektlegges	fremfor	å	ønsket	om	å	gjennomføre	endringer	for	særorgan	de	nærmeste	
årene.		Slike	hensyn	underbygges	også	av	DIFI	sin	underveisevaluerning	av	
Nærpolitireformen,	DIFI	rapport	2017/2,	ISSN	1890-6583.	
	
Utvalget	har	et	omfattende	mandat	som	favner	mange	fagområder.	Forutsetningene	for	
gode	løsninger	finner	man	i	faglig	kunnskap	og	vurderinger.	Det	kan	virke	som	mandatets	
bredde	har	gått	utover	muligheten	til	kartlegge	og	vurdere	det	faglige	grunnlaget	på	en	
tilfredsstillende	måte.		Gode	faglige	vurderinger	må	være	grunnlaget	for	eventuelle	
endringer.	Det	anbefales	ytterligere	kartlegging	og	vurderinger	før	det	besluttes	omfattende	
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endringer.	Før	omstilling	iverksettes	må	alle	konsekvensene	utredes.	Ett	eksempel	på	dette	
er	vedlagte	uttalelse	fra	verneombudet	ved	Økokrim	som	omtaler	anbefalingen	om	å	flytte	
Miljøkrimavdelingen	til	Trøndelag	politidistrikt.	Det	samme	gjelder	innspill	fra	HVO	i	PU	som	
uttrykker	bekymring	for	hvordan	en	ny	fordeling	av	kompetanse	og	ressurser	kan	påvirke	
utlendingsfeltet	negativt,	spesielt	i	en	tid	hvor	politidistriktene	står	midt	oppi	en	rekke	
omstillingsaktiviteter.	Han	påpeker	at	utvalgets	gjennomgang	er	mangelfull	på	flere	punkter	
innenfor	dette	fagområdet.	
	
Grunnlaget	for	endringer	bør	være	reelt	behov	for	endring.	Er	det	slik	at	dagens	ordninger	
fungerer	dårlig?	Det	er	kjent	at	forventningen	til	gevinster	er	høyere	i	en	planleggingsfase,	
enn	det	de	viser	seg	å	bli	etter	gjennomførte	endringer.	Det	synses	å	være	en	rekke	
konsekvenser	av	endringsforslagene	som	ikke	er	utredet	eller	synliggjort	i	rapporten.		
	
Notat	fra	UP	understreker	at	dagens	organisering	oppfattes	som	effektiv	og	gir	stort	utbytte	
og	nasjonal	virkning	av	en	forholdsvis	beskjeden	ressurs.	Trafikksikkerhet	er	en	nasjonal	
oppgave	med	andre	nasjonale	aktører.	Det	er	mange	faglige	argumenter	for	å	opprettholde	
en	nasjonal	organisering	av	polititjeneste	på	vei,	i	godt	samarbeid	med	andre	nasjonale	
trafikksikkerhetsaktører.	Det	er	en	begrunnet	bekymring	for	at	det	kan	bli	vanskelig	å	
opprettholde	samme	prioritering	og	samordnet	tjeneste	dersom	ressurser	og	fullmakter	
fordeles	i	de	12	politidistriktene.	Dagens	organisering	av	politiets	nasjonale	polititjeneste	på	
vei	er	kostnadseffektiv	og	gir	god	effekt,	samtidig	utgjør	det	en	betydelig	bistandsressurs	ved	
behov	økt	operativ	kapasitet	i	politidistriktene.	
	
Jeg	har	ingen	forutsetninger	for	å	gi	tilbakemeldinger	om	hvilke	oppgaver	som	bør	løses	
hvor,	jfr.	POD	sitt	høringsbrev.	Det	må	være	samsvar	mellom	arbeidsoppgaver	og	ressursene	
til	å	gjennomføre.	Selv	om	det	er	et	mål	at	politidistriktene	skal	være	robuste	og	utvikle	egne	
fagmiljø,	er	det	foreløpig	uklar	hvordan	dette	faktisk	blir	i	den	nye	politistrukturen.	Hvordan	
de	samlede	ressursene	best	mulig	fordeles	kan	variere	innenfor	de	forskjellige	fagområdene.	
Når	de	nye	politidistriktene	har	kommet	inn	i	ny	struktur	vil	det	være	letter	å	ta	stilling	til	en	
effektiv	kapasitet	og	kompetansefordeling.	Det	grunn	til	å	tro	at	det	også	i	fremtiden	vil	være	
behov	for	bistand	fra	andre	ved	større	saker	og	hendelser.	Særorganene	kan	sikre	nødvendig	
kompetanse	og	økt	kapasitet	i	slike	tilfeller.	Det	er	behov	for	en	avklaring	og	tydeligere	
ansvar	og	oppgavefordeling	for	faglig	utvikling.	Pr	i	dag	er	både,	POD,	PHS	og	særorgan	
aktører	i	dette.	En	tydeligere	fordeling	er	positivt.	Det	er	behov	for	nødvendig	nærhet	til	
praktisk	erfaring,	kombinert	med	tilstrekkelig	resurser	til	å	utforske	og	drive	frem	faglig	
utvikling.		
	
	 	



 

 

HOVEDVERNEOMBUDET FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN 
Møllergt. 39, 0179 OSLO, 
Mobil; 90 28 34 40 
E-post; audun.buseth@politiet.no 
 

 
 

Konstruktiv - Saklig - Krevende -   For et bedre arbeidsmiljø 
 

	
Avslutningsvis	vil	jeg	understreke	at	eventuelle	endringer	må	baseres	på	grundige	faglige	
vurderinger,	og	en	edruelig	forventning	til	gevinstrealisering.	Signalene	om	mulige	endringer	
for	arbeidstakerne	i	særorganene	skaper	usikkerhet.	I	det	videre	arbeid	må	faglig	
kompetanse	og	arbeidstakerne	være	godt	involvert.		
	
Det	må	ikke	presses	frem	endringer	for	endringenes	skyld.	Politi	og	lensmannsetaten	har	
behov	for	å	bruke	tilgjengelig	kapasitet	på	det	som	allerede	er	iverksatt	av	
omstillingsaktiviteter	–	Hovedverneombudet	maner	til	tålmodighet	i	det	videre	arbeid	om	
nødvendige	endringer	av	særorganstrukturen	i	norsk	politi.	
	
	
	
	
Med	hilsen	
Sign.	
Audun	Buseth	
	
	
Vedlegg:	

- Notat	fra	HVO	Økokrim		
- Notat	fra	HVO	UP	
- Notat	fra	HVO	PU	



Merknader til høring NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig 
organisering av politiets særorganer 
 
HVO mener at politiets arbeid på utlendingsfeltet fortsatt bør være forankret i et samlet og 
kompetent særorgan, for å kunne sikre nødvendig og særskilt innsats fra politiet på dette 
prioriterte området. Tiden er ikke inne for å fragmentere kompetanse og ressurser og slik 
redusere effekten av norsk politis resultater på utlendingsfeltet. Jeg deler for øvrig bekymringene 
som har fremkommet til forslagene om dramatiske endringer i særorganstrukturen, samtidig som 
12 nye store politidistrikter skal finne sin form og levere som forventet i Nærpolitireformen. 
 
Som politiets særorgan på utlendingsfeltet anbefales det fremtidige løsninger hvor innsats- og 
ansvarsområdet utvides for å få en mer effektiv utnyttelse av politiressursene. Dette kan gjøres 
ved å tydeliggjøre PUs mandat og oppdrag innenfor ID-oppgaver, og videre tillegge organet nye 
oppgaver innenfor etterforskning, påtale og grensekontroll.  
 
Verdien av funksjonene som PU dekker, syns i svært liten grad å være vektlagt, når utvalget 
anbefaler en oppsplitting av funksjoner og fordeler disse til Øst PD, øvrige PD, POD, nytt 
bistandsorgan for etterforskning og Kriminalomsorgen. Jeg frykter at en avvikling av særorganet 
og en fragmentering av funksjonene mellom ulike aktører i politistrukturen vil føre til at politiets 
kompetanse, fleksibilitet og effektivitet på utlendingsfeltet blir redusert.  
 
PU er særlig opptatt av å styrke politiets ID-arbeid og vil peke på behovet for et tydeligere 
mandat for å kunne samordne og styrke politiets arbeid på dette feltet.  
HVO støtter å utvide PUs mandat til å omfatte etterforskning og påtalemyndighet, da vil man 
styrke arbeidet med å forebygge, etterforske og iretteføre utlendingsrelaterte overtredelser. Videre  
mener jeg at man bør se på å utvide PUs oppdrag innenfor grensekontroll, hvor en bistand 
tilknyttet ordinær drift også vil representere en viktig ressurs i beredskapssammenheng.  
 
Jeg merker meg at en manglende gjennomgang av ID feltet i utredningen gir et svekket grunnlag 
for utvalgets analyse og forslag til modell om ny organisering. PU har videre organisatoriske 
enheter og funksjoner som ikke er nevnt i utvalgets anbefalinger, herunder PUs juridiske 
avdeling. Utredningen berører også i begrenset grad PUs omfattende samvirke med sivil 
utlendingsforvaltning.  
 
Den juridiske funksjonen i PU er en aktiv bidragsyter til regelverksutviklingen på utlendingsfeltet, 
hvor flere lovendringer helt eller delvis er initiert av PU. En forutsetning for dette er dagens 
organisering, der juristene er involvert i PUs kjerneoppgaver. PUs juridiske kompetanse og 
involvering i enkeltsaker fra asylregistreringen og frem til uttransportering gjør at man på et tidlig 
tidspunkt avdekker behov for endringer eller svakheter i regelverket som følge av 
migrasjonsutviklingen. Jeg mener det er sentralt at man opprettholder et fagmiljø med juridisk 
spisskompetanse på utlendingsfeltet, som utgjør en viktig rolle også overfor politidistriktene i 
saker som krever utlendingsrettslig kompetansen. 
 
Jeg mener det er behov for et bistandsorgan med påtalemyndighet innenfor utlendingsfeltet. 
Påtalekompetanse til PU som nasjonalt særorgan på utlendingsfeltet vil ivareta en helhetlig 
tilnærming, herunder sikre en større grad av likebehandling, også i straffesporet. Dette vil gjøre 
det mulig for PU å bidra aktivt i bekjempelsen av ID-kriminalitet samt menneskesmugling og -
handel. 
 
PU er i dag et internasjonalt kontaktpunkt i nært samarbeid med strategisk og politisk nivå. PUs 
internasjonale arbeid utgjør en viktig funksjon internt, men også for politiet som sådan. Dette 



skjer blant annet gjennom samarbeid med spesialutsendingene hva gjelder ID-fastsettelse, 
asylregistrering og etterforskning. Internasjonal koordinering må ivaretas på et overordnet 
strategisk nivå, for å gi et størst mulig handlingsrom i det totale returarbeidet og oppgaver lagt til 
politiet. En del av den PU sin virksomheten dreier seg om å utvikle og/eller videreutvikle 
eksisterende returavtaler.  
 
PU ble opprettet fordi de utlendingsfaglige oppgavene ikke ble løst på en tilfredsstillende måte 
lokalt. I årene etter 2004 har imidlertid fagfeltet som PU er ansvarlig for vokst betydelig i omfang, 
kompleksitet og politisk aktualitet. Det internasjonale preget er også blitt større. HVO stiller 
spørsmål ved om èn lokal politimester vil kunne videreføre tilstedeværelsen og fokus som kreves 
på feltet. Særlig sett hen til omfanget og at ressursene er foreslått fragmentert. 
Det vil være krevende for et politidistrikt å balansere presserende daglige arbeidsoppgaver opp 
mot de mer tid- og ressurskrevende oppgavene som PU utfører i dag. Nivå på asylankomstene er 
ikke alene for PUs ressursutnyttelse og det kreves kontinuerlig, målrettet og kunnskapsbasert 
styring og ledelse for å håndtere og videreføre fagfeltet. 
 
ID- og returarbeidet er viktig for politiets kjernevirksomhet. PU skal i førstelinjen ivareta 
samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse, uavhengig av hvorvidt en asylsøker eller 
utlending innvilges opphold eller ikke. ID-arbeidet er her sentralt, ikke minst i ankomstfasen. 
Her vil PU i nært samarbeid med UDI ivareta forvaltningsmessige og polisiære metoder og 
arbeidsprosesser. PU bidrar med teknisk, taktisk, faglig og operativt politiarbeid og metodebruk. 
Jeg mener at utvalgets forslag om å skille fag og metode på ID-området fra de øvrige områdene 
er således uheldig.  
 
Samarbeidet mellom PU og UDI forutsetter en tett dialog. For å gjennomføre asylregistreringen 
kreves det omfattende kjennskap til landområder, ID-dokumenter, sikring av tekniske spor, 
profilering, indikatorer for terror, menneskehandel m.m. PU er med og legger grunnlaget for 
UDIs vedtaksfatting. Det jobbes nå med å styrke ankomstfasen på ankomstsenter Råde i 
samarbeid med UDI, noe som er en del av å sikre en bedre nasjonal ankomstberedskap.  
 
Jeg ønsker å påpeke viktigheten av at saker som falsk forklaring til politiet, bruk av falsk identitet 
i asylfasen følges opp og iretteføres. Dette er saker som erfaringsmessig ikke gis prioritet i 
politidistriktene. Vi mener videre at det i dag er et potensiale hva gjelder oppfølgning og 
etterforskning av menneskesmuglersaker. PU kommer over slik informasjon i sitt arbeid. 
Etterforsking og iretteføring forventes å gi en god forebyggende effekt, og vil være i tråd med 
våre internasjonale forpliktelser.  
 
For å kunne gjennomføre en vellykket uttransport kreves det at identitet er verifisert og/eller 
akseptert av rette lands myndighet. Hittil i 2017 er det gjennomført uttransporteringer til mer enn 
120 ulike land. Prosessen med å verifisere og akseptere en identitet skiller seg fra en ren ID-
undersøkelse eller ID-etterforskning. Dette arbeidet er en del av det omfattende returarbeidet 
som PU utøver. Også her er det viktig å peke på en helhetlig ivaretagelse av fagområdet.  
 
I utredningen beskrives ID fagområde som fragmentert og at det fremstår som ineffektivt og gir 
grobunn for målkonflikter. Jeg vil fremheve at utvalgets anbefalinger om å splitte ID-funksjonen 
mellom Øst PD og enhet for etterforskningsbistand, vil medføre en ytterligere fragmentering og 
derfor fremstår som en lite gjennomtenkt løsning.  
 



PU besitter utlendingsfaglig spisskompetanse som er avgjørende for å kunne lykkes med ID- og 
returarbeidet, en kompetanse som opparbeides og videreutvikles gjennom den helhetlige bredden 
av funksjoner som ligger til virksomheten. Pågripelse og ledsagelse ved uttransport er en 
funksjon mange ansatte i PU bidrar til, i tillegg til deres primærfunksjon forskjellige steder i PUs 
organisasjon. PU har slik innrettet denne funksjonen fleksibelt, hvor en benytter 
utlendingskompetanse fra hele spekteret av PUs oppgaver. PU har over tid opparbeidet 
spisskompetanse på gjennomføring av tvangsreturer, noe som er helt avgjørende opp mot land 
hvor dette er krevende.  
 
Jeg mener at man bør se på mulige gevinster for den totale polititjenesten lagt til Gardermoen. Et 
forslag er at PU overtar deler av ansvaret for grensearbeidet, og at deler av kapasiteten ved 
Gardermoen overføres til PU ved Utreisesenteret. Ressursene kan slik inngå i en nasjonal 
bistandspool som også ivaretar behovet for beredskap 
 

Gevinstene med at utlendingsinternatet på Trandum er organisatorisk underlagt PU, er knyttet 
til bruken opp mot ID-fastsettelser og uttransport, ID-fengsling og unndragelsesfare, hvor 
ansvaret for driften gjør at internatet kan brukes effektivt og målrettet. Ansvar og kontroll over 
ressursene bidrar til stor fleksibilitet ved ledsageraktivitet/uttransport, men også knyttet til PUs 
virksomhet for øvrig. Jeg mener dette bør veies opp mot virksomhetsstyringsperspektivet, som 
kan underbygges ved en organisasjonsoverføring til Kriminalomsorgen. 
 
Jeg stiller meg også sterkt kritisk til forslaget om å splitte "fag- og metodeutvikling", 
"landkunnskap" og "operativt ansvar". Dette vil i mine øyne vil være en uheldig fragmentering 
av et allerede godt etablert fagmiljø. Viktige informasjonskilder, praksis og synergieffekter, som 
danner grunnlaget for kunnskaps- og kvalitetsstyrt arbeid i PU, kan med dette forslaget svekkes 
kraftig. 
 
Fag- og metodeutvikling på ID- og returområdet strekker seg langt utover dokumenttekniske- og 
personkontrollbaserte metoder. Fag- og metodeutvikling av ID- og returfaget er avhengig av å 
ligge tett opptil praksis i sakene for å sikre relevans og nytte. Med operativt arbeid forstår PU 
pågripelser og politioperasjoner, ID-faglige gjøremål i kontakt med utlendingen eller andre 
eksterne aktører. Videre innbefattes internasjonale gjøremål i den daglige oppgaveløsning som 
kan være en avlevering av utlending i et land uten returavtale eller fremstilling for utenlandsk 
ambassade. Disse operative aktivitetene henger sammen med ID- og returfaget. Det er også viktig 
å vise til at andre land i Europa ser til Norge og PU når det gjelder gjennomføring av 
utlendingsforvaltningen. 
 
Jeg og PU mener utredningen har svakheter som følger av avgrensninger gjort på sentrale 
områder innenfor utlendingsfeltet, knyttet til helhetlig ID-forvaltning, organisatorisk plassering av 
utlendingsinternatet, gjennomføring av uttransporteringsoppdragene mm.  
 
Snorre Løvaas 
HVO PU 
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NOU 2017:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP 
 
Utrykningspolitiet er en garantist for at politiet leverer det som kreves i nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet. Siste års leveranser og tjenesteproduksjon viser dette samt at man 
opplever historisk lave tall for drepte og hardt skadde på norske veier. Noe som utvilsomt 
bl.a. har sammenheng med Utrykningspolitiets tjenesteproduksjon. 
 
Utrykningspolitiet har et nasjonalt fagansvar for trafikksikkerhetsarbeid, teknologi og 
metodeutvikling. Trafikkfaget er under stadig utvikling med ny teknologi.  For å utnytte 
denne teknologien kreves kurs, regelmessig bruk og spesialkompetanse. Mannskap som 
tjenestegjør i Utrykningspolitiet tilegner seg denne spesialkompetanse gjennom bl.a. 
regelmessig bruk og utdanning. Dette handler bl.a. om rettsikkerhet og at det leveres kvalitet 
i alle ledd.  
 
Utrykningspolitiet er en fleksibel ressurs som er til stede og synlig på veiene der 
befolkningen ferdes, noe som er forebyggende. 
 
Utrykningspolitiet har de siste årene vært under stadig utvikling og har mange oppgaver 
knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet. Det jobbes etter prinsippet "polititjeneste på vei" som 
innebærer trafikksikkerhetsinnsats, kriminalitetsbekjempelse og bistand og beredskap. 
 
Utrykningspolitiet er en fleksibel og tilgjengelig ressurs både i forhold til hverdagsberedskap 
og akutt beredskap. Gode eksempler på dette er bl.a. 22.7., flyktningestrømmen over 
Storskog samt sykkel VM, hvor utrykningspolitiet bistod med store ressurser. 
 
En av suksessfaktorene er innbeordringsprosessen av mannskap fra politidistriktene til 
utrykningspolitiet hvor tjenestemenn til tjeneste i til sammen maksimalt en 6 års periode. 
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Mannskapene jobber etter prinsippet "polititjeneste på vei" og blir "spesialister" i 
trafikkfaget. Dette handler igjen om kvalitet og rettsikkerhet. 
 
Det vil være vanskelig, nærmest umulig å opprettholde den kontrollinnsats 
utrykningspolitiet gjennomfører hvis trafikkoppgavene blir overført fra UP til 
politidistriktene. Over tid vil dette kunne gi en uheldig og negativ utvikling i antall drepte og 
hardt skadde på veiene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Stein Kolstad 
HVO/UP 
 



Høringssvar NOU 2017:11 - Særorganutredningen  
 
Fra verneombudet i Økokrim 
 
Kommentar til forslaget om å flytte Økokrims Miljøkrimavdeling  
Som del av politireformen bestilte regjeringen i 2016 en utredning som skulle behandle 
fremtidig organisering av særorganene i politiet. 18. mai 2017 forelå resultatet i NOU 
2017:11- "Bedre bistand. Bedre Beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer", 
heretter omtalt som Særorganutredningen. 
 
Som Økokrims verneombud ønsker undertegnede å kommentere forslaget (kapt. 15 s. 238) 
om å flytte Økokrims Miljøkrimavdeling (med unntak av statsadvokatene). Dvs. at det gjelder 
ca. 12 ansatte som skal flyttes fra Økokrim i Oslo til Trøndelag politidistrikt i Trondheim. 
  
Utvalgets begrunnelse for å flytte Miljøkrimavdelingen 
Utvalgets begrunnelse for relokalisering til Trondheim er at Direktoratet for arbeidstilsynet og 
deler av Miljødirektoratet er lokalisert der.  
 
Mangelfullt utredet og begrunnet 
Informasjonsinnhentingen og uttalelsene fra alle politidistriktene som NOU-utvalget foretok i 
forkant av sitt arbeid må kunne sies å være mangelfull. Spørsmålene i de skriftlige 
spørreundersøkelsene, jfr. Særorganutredningens pkt. 2.3.1 som angikk Økokrim, var i sin 
helhet fokusert på økonomisk kriminalitet. Miljøfeltet var overhodet ikke tatt med, men like 
fullt konkluderes det med et forslag som ettertrykkelig berører de ansatte ved 
Miljøkrimavdelingen. I informasjonsinnhentingen ble ikke de berørte partene; Økokrim, de 
lokale politidistriktene og relevante direktorater bedt om å vurdere konsekvenser av en radikal 
omlegging og flytting av Miljøkrimavdelingen.  
 
Avdelingens oppgaver er mangeartede og komplekse og løses ikke i et lukket kollokvium som 
administrativt kan flyttes og fortsatt fungere adskilt fra sine samarbeidspartnere. 
Miljøkrimavdelingen og dens ansatte er del av Økokrim og fungerer i tett samspill med både 
interne og eksterne aktører innen de ulike fagfeltene. De fleste av sakene som sorterer under 
fanen miljøkriminalitet har også et aspekt av økonomisk kriminalitet, enten det er vinning, 
bedrageri eller korrupsjon. De andre av Økokrims avdelinger, som jobber eksplisitt med 
økonomisk kriminalitet, foreslås i utredningen slått sammen med Kripos. 
 
Miljøkrimavdelingen jobber i dag sammen med politiet både lokalt, nasjonalt og globalt. 
Avdelingens medarbeidere er aktivt med i ulike eksterne samarbeidsfora og fagmiljø med 
tilsynsorgan, departementer og direktorater. At slike nettverk fungerer er ofte basert på 
personlige relasjoner bygd opp i felles arbeid over lang tid. En oppsplitting vil ramme disse 
samarbeidsforaene. Det er heller ikke i utredningen tatt hensyn til at kun et fåtall av sakene 
har behov for tett samarbeid med Direktoratet for arbeidstilsynet og den delen av 
Miljødirektoratet som ligger i Trondheim. At andre mer sentrale samarbeidspartnere som det 
derimot holdes jevnlig kontakt med, holder til i Oslo og andre steder i landet er ikke vektlagt. 
Det er heller ikke vektlagt at en også har samarbeid med den delen av Miljødirektoratet som 
ligger i Oslo. 
 
Unikt fagmiljø vil bli ødelagt 
Enhver arbeidstager er innforstått med at omorganisering og relokalisering kan forekomme i 
bedriften en har sitt daglige virke. Flere hensyn kan legges til grunn for at en slik endring kan 



være fornuftig og/eller ufravikelig med hensyn til fortjeneste eller oppgaveløsning. I dette 
tilfellet synes derimot forslaget om flytting både å være dårlig begrunnet og konsekvensene 
nesten ikke utredet. 
 
Konsekvensene av sine forslag som NOU-utvalget ikke redegjør for, er at samtlige ansatte 
ved avdelingen har tilkjennegitt at de vil fortsette å arbeide i Oslo-regionen og at det er 
uaktuelt å følge med en eventuell flytting ut av Oslo.  
 
Utredningen forutsetter at de i avdelingen som er ansatt i politistillinger får nye oppgaver i 
politiet i Oslo-regionen. For øvrige ansatte forutsettes det bruk av sluttvederlag. Uansett nye 
arbeidsoppgaver vil en flytting medføre at et veletablert kollegium og nasjonalt fagmiljø, uten 
gode argumenter, brytes opp. Det oppleves som en betydelig belastning og uforståelig for dem 
det rammer. 
 
Fra målbare faglige parametere synes avdelingen å være svært veldrevet. Det har til nå også 
vært et velfungerende arbeidsmiljø med svært lite sykemeldinger og skader. Enheten har også 
oppnådd meget gode resultater.  
 
Til gunst for hvem? 
Det anmodes sterkt herfra at utvalgets forslag av nevnte hensyn ikke tas til følge. 
Vernetjenesten stiller spørsmål ved om de omfattende konsekvensene, både faglige og 
menneskelige, var kjent blant flertallet av utvalgsmedlemmene og følgelig om 
beslutningsgrunnlaget var tilfredsstillende.  
 
En tommelfingerregel i en slik situasjon er at menneskelige belastninger som påføres ansatte i 
en omorganisering må stå i forhold til en mulig gevinst. Flertallet i Særorganutredningen 
peker i realiteten ikke på noen gevinster. Forholdet mellom eventuell gevinst ved å bryte opp 
miljøkrimavdelingen og konsekvensene som påføres den enkelte arbeidstaker synes i dette 
tilfellet klart uforholdsmessig. 
 
Med hilsen 
Oslo, 24. oktober 2017 
 
 
Thor-Johan Kleppestø (sign.) 
Verneombud - Økokrim 
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INNLEDNING 

 

Det vises til deres brev av 30.06.17, hvor dere ber om innspill til NOU 2017:11 Bedre bistand. 

Bedre beredskap. 

 

En viktig forutsetning for nærpolitireformen er å styrke politidistriktenes kapasitet og 

kompetanse på alle fagområder og dermed redusere behovet for bistand fra særorganene. 

 

Ved at man har redusert antall politidistrikter fra 27 til 12, har man styrket fagmiljøene i 

distriktene både i forhold til kapasitet og kompetanse. Til tross for dette er det fremdeles flere 

relativt små distrikter som er spredt utover store geografiske områder med svært begrensete 

muligheter til å bygge større og spesialiserte fagmiljøer. I flere distrikter må også de fleste 

etterforskene gå på integrerte tjenestelister for å få vakt- og beredskapslistene til å gå rundt, 

noe som ytterligere begrenser den praktiske muligheten til å skape større spesialiserte 

fagmiljøer.  

 

Det er også flere distrikter som har en noe begrenset portefølje av de mest komplekse sakene, 

slik at det er vanskelig å utvikle spisskompetanse på alle de ulike områdene. 

 

På denne bakgrunn er ikke vi i tvil om at vi også i fremtiden har behov for 

særorgan/bistandsenheter som kan bistå politidistriktene med både kapasitet og kompetanse 

på et visst nivå.  

 

Ved at organisasjonsendringene og de nye strukturene ikke er ordentlig utprøvd ennå, kan vi 

dog ikke definere fullt ut våre behov for bistand. På denne bakgrunn kan det være fornuftig å 

avvente en eventuell større omorganisering av særorganene til de nye politidistriktene har 

vært i full drift et par års tid. 

 

 

INNLANDET POLITIDISTRIKT 

 

Innlandet politidistrikt er det minste av de såkalte store politidistriktene. Distriktets samlede 

kompetanse på bekjempelse av alvorlig kriminalitet er ganske god, men fordelt på et 

begrenset antall hoder og fordelt over store avstander. Vi vil i overskuelig fremtid ikke kunne 

bygge opp så robuste spesialistmiljøer at vi vil klare oss uten bistand fra særorgan på alle 

områder. 

 

 

KRIPOS 

Kripos er først og fremst et bistandsorgan. Historisk sett har bistand fra Kripos i stor grad vært 

knyttet til grov vold og drap. Bistanden har som oftest vært i form av utrykningsleder samt 

tekniske og taktiske etterforskere. Dette er fortsatt aktuell bistand. Selv om vi har personell 

med mye av den samme formalkompetansen, har personell fra Kripos ofte et større 

erfaringsgrunnlag med den aktuelle sakstypen. Bistand fra Kripos medfører så godt som alltid 

til en nivåheving. De har meget kompetente medarbeidere, og det medfører ofte en 

kunnskapsoverføring til vårt personell med påfølgende nivåheving av vårt personell. Innenfor 
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På denne bakgrunn er ikke vi i tvil om at vi også i fremtiden har behov for
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kompetanse på bekjempelse av alvorlig kriminalitet er ganske god, men fordelt på et
begrenset antall hoder og fordelt over store avstander. Vi vil i overskuelig fremtid ikke kunne
bygge opp så robuste spesialistmiljøer at vi vil klare oss uten bistand fra særorgan på alle

områder.

KRIPOS

Kripos er først og fremst et bistandsorgan. Historisk sett har bistand fra Kripos i stor grad vært
knyttet til grov vold og drap. Bistanden har som oftest vært i form av utrykningsleder samt
tekniske og taktiske etterforskere. Dette er fortsatt aktuell bistand. Selv om vi har personell
med mye av den samme formalkompetansen, har personell fra Kripos ofte et større
erfaringsgrunnlag med den aktuelle sakstypen. Bistand fra Kripos medfører så godt som alltid
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kunnskapsoverføring til vårt personell med påfølgende nivåheving av vårt personell. Innenfor
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teknisk etterforskning har Kripos kompetanse for eksempel i forhold til blodspor og skytevåpen 

som vi i stor grad mangler.  

 

Kripos har også egne utrykningsledere og etterforskere som jobber med seksuelle overgrep og 

vold mot barn. Disse har bistått i flere saker i Innlandet de senere år, noe som har vært til stor 

hjelp. 

 

Kriminalitet i det digitale rom 

 

Mer og mer av tiden brukes i det digitale rom. Spesielt gjelder dette for dagens barn og unge. 

Dette er et voksende problem for politiet, fordi vi ikke har en tilstedeværelse på nett som er i 

samsvar med tiden som generelt brukes der. Dette gir grobunn for alvorlig kriminalitet 

innenfor flere områder. Det kan neppe være tvilsomt at både politidistriktene og særorgan bør 

bygge opp både ytterligere kapasitet og kompetanse på dette feltet. 

 

Det typiske med IKT-kriminalitet er at den kan være uten et konkret gjerningssted og være 

grenseoverskridende både i forhold til politidistriktsgrenser og landegrenser. 

 

Et annet trekk ved denne kriminaliteten er at den utvikler seg svært raskt. Det er derfor meget 

utfordrende for politidistriktene og kontinuerlig å utvikle kompetansen raskt nok.  

 

På denne bakgrunn bør man legge spesielt vekt på å bygge opp et sentralt sterkt fagmiljø i 

Kripos på dette feltet som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til og kontinuerlig være på 

nett og både forebygge og avdekke kriminalitet i det digitale rom. I tillegg må de kunne bistå 

distriktene ved behov. Vi er enige med utvalget i at dette bør gjøres i Kripos, og at man ikke 

skal bygge opp et nytt organ for dette. 

 

Operativ analyse 

 

Operativ analyse er ofte en flaskehals innen etterforskning av organisert og annen alvorlig 

kriminalitet. Dette har selvsagt sammenheng med at kriminaliteten innenfor flere områder har 

blitt mer kompleks og kravene som stilles i retten er blitt strengere. Distriktene har større 

behov for analysebistand enn noen gang. Sakskompleksene er store og nedbryting og 

sammenstilling av fakta kreves for at man skal oppnå den kvaliteten på etterforskningen som 

man ønsker.  

 

Dette er et saksfelt med begrenset kapasitet innenfor flere politidistrikter herunder Innlandet. 

Sannsynligvis vil det ikke være formålstjenlig at alle distriktene skal bygge opp stor nok 

kapasitet på dette området til å kunne være selvhjulpen i forhold til alle saker.  

 

Konklusjon 

 

Det er helt sentralt at politiet klarer å håndtere de mest alvorlige straffesakene på en god 

måte. Av hensyn til samfunnsoppdraget vårt må vi kunne løse disse sakene med høy kvalitet. 

Selv etter Nærpolitireformen er det lite som tyder på at behovet for bistand fra Kripos i 

spesielle saker vil bli særlig mindre i de kommende årene. Det vil også være saker som ut fra 

sin art bør kunne etterforskes av et sentralt organ. 

 

På denne bakgrunn støtter vi utvalgets syn på at Kripos bør bestå som et særorgan som 

primært skal være et bistandsorgan men også etterforske egne saker. Det er også fornuftig 

teknisk etterforskning har Kripos kompetanse for eksempel i forhold til blodspor og skytevåpen
som vi i stor grad mangler.

Kripos har også egne utrykningsledere og etterforskere som jobber med seksuelle overgrep og
vold mot barn. Disse har bistått i flere saker i Innlandet de senere år, noe som har vært til stor
hjelp.

Kriminalitet i det digitale rom

Mer og mer av tiden brukes i det digitale rom. Spesielt gjelder dette for dagens barn og unge.
Dette er et voksende problem for politiet, fordi vi ikke har en tilstedeværelse på nett som er i
samsvar med tiden som generelt brukes der. Dette gir grobunn for alvorlig kriminalitet
innenfor flere områder. Det kan neppe være tvilsomt at både politidistriktene og særorgan bør
bygge opp både ytterligere kapasitet og kompetanse på dette feltet.

Det typiske med IKT-kriminalitet er at den kan være uten et konkret gjerningssted og være
grenseoverskridende både i forhold til politidistriktsgrenser og landegrenser.

Et annet trekk ved denne kriminaliteten er at den utvikler seg svært raskt. Det er derfor meget
utfordrende for politidistriktene og kontinuerlig å utvikle kompetansen raskt nok.

På denne bakgrunn bør man legge spesielt vekt på å bygge opp et sentralt sterkt fagmiljø i
Kripos på dette feltet som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til og kontinuerlig være på
nett og både forebygge og avdekke kriminalitet i det digitale rom. I tillegg må de kunne bistå
distriktene ved behov. Vi er enige med utvalget i at dette bør gjøres i Kripos, og at man ikke
skal bygge opp et nytt organ for dette.

Operativ analyse

Operativ analyse er ofte en flaskehals innen etterforskning av organisert og annen alvorlig
kriminalitet. Dette har selvsagt sammenheng med at kriminaliteten innenfor flere områder har
blitt mer kompleks og kravene som stilles i retten er blitt strengere. Distriktene har større
behov for analysebistand enn noen gang. Sakskompleksene er store og nedbryting og
sammenstilling av fakta kreves for at man skal oppnå den kvaliteten på etterforskningen som
man ønsker.

Dette er et saksfelt med begrenset kapasitet innenfor flere politidistrikter herunder Innlandet.
Sannsynligvis vil det ikke være formålstjenlig at alle distriktene skal bygge opp stor nok
kapasitet på dette området til å kunne være selvhjulpen i forhold til alle saker.

Konklusjon

Det er helt sentralt at politiet klarer å håndtere de mest alvorlige straffesakene på en god
måte. Av hensyn til samfunnsoppdraget vårt må vi kunne løse disse sakene med høy kvalitet.
Selv etter Nærpolitireformen er det lite som tyder på at behovet for bistand fra Kripos i

spesielle saker vil bli særlig mindre i de kommende årene. Det vil også være saker som ut fra
sin art bør kunne etterforskes av et sentralt organ.

På denne bakgrunn støtter vi utvalgets syn på at Kripos bør bestå som et særorgan som
primært skal være et bistandsorgan men også etterforske egne saker. Det er også fornuftig

Side 4/12



 

   Side 5/12 

  

som utvalget påpeker, å foreta en vurdering av hvilke type saker Kripos skal etterforske. Vi 

støtter også vurderingen av at man bør foreta en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom 

Kripos og POD, eller fraværet av denne, på en rekke fagområder. 

 

 

ØKOKRIM 

Økokrim er et særorgan som bistår distriktene ved særlig komplisert økonomisk- og 

miljøkriminalitet. Men Økokrim er ikke bare et særorgan. Det er også et statsadvokatembete 

med integrert påtalefunksjon. Det er et viktig prinsipielt spørsmål om hva som gjør dette 

fagfeltet så spesielt at man skal ha et integrert statsadvokatembete i etterforskningsenheten.  

 

Alvorlig økonomisk kriminalitet er ofte krevende av flere grunner. Forbrytelsene kan være 

vanskelig å oppdage, de kan være meget kompliserte og omfattende, og de ytre kjennetegne 

på at en forbrytelse er begått kan mangle. Det trenger heller ikke være en konkret fornærmet. 

 

Innlandet politidistrikt har en meget kompetent og effektiv avdeling for økonomisk 

etterforskning. De etterforsker og påtaleavgjør et stort antall saker. Til tross for dette vil det 

være saker som er så omfattende og/eller kompliserte at man vil ha behov for bistand. Dette 

gjelder både innenfor komplisert økonomisk- og miljøkriminalitet. 

 

Økokrim besitter en unik kompetanse på disse fagfeltene som bør videreføres. Det vil ikke 

være mulig for alle distriktene å utvikle tilsvarende kompetanse. Det er derfor ikke vanskelig å 

støtte utvalgets vurdering av at vi bør opprettholde en sentral bistandsfunksjon på dette 

området.  

 

FREMTIDIG ORGANISERING AV KRIPOS OG ØKOKRIM 

Som påpekt ovenfor, mener vi at vi bør beholde sterke sentrale organer innenfor fagfeltene til 

Kripos og Økokrim. Det interessante spørsmålet er derfor ikke om vi bør beholde disse 

funksjonene, men hvordan de bør organiseres.   

 

En viktig premiss for Nærpolitireformen er ønsket om å skape ett politi med robuste 

politidistrikter som løser oppgavene sine ensartet. Dagens særorganer er svært ulike i både 

organisering og hvordan de løser oppgavene sine. Det er derfor naturlig at også særorganenes 

organisering blir vurdert i lys av premissene for Nærpolitireformen. 

 

Da Økokrim ble etablert som egen enhet i 1989, var det i en anerkjennelse av at man måtte 

utvikle spisskompetanse innenfor økonomisk kriminalitet. Det var også viktig å sikre at denne 

sakstypen ble prioritert høyt nok, til tross for at sakene var svært ressurskrevende. Av denne 

grunn ble det også ansett som nødvendig at Økokrim fikk egne statsadvokater. 

 

Spørsmålet som melder seg i denne forbindelse, er om en slik organisering fremdeles er 

nødvendig for å opprettholde spisskompetansen på feltet og sikre at sakene blir tilstrekkelig 

høyt prioritert. 

 

Vi kan ikke se at kompetansen til å bekjempe økonomisk kriminalitet blir dårligere selv om 

Økokrim og Kripos slås i sammen til ett organ. Heller tvert i mot. Man vil kunne få 

synergieffekter med de andre fagområdene.  

 

som utvalget påpeker, å foreta en vurdering av hvilke type saker Kripos skal etterforske. Vi
støtter også vurderingen av at man bør foreta en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom
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ØKOKRIM

Økokrim er et særorgan som bistår distriktene ved særlig komplisert økonomisk- og
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Alvorlig økonomisk kriminalitet er ofte krevende av flere grunner. Forbrytelsene kan være
vanskelig å oppdage, de kan være meget kompliserte og omfattende, og de ytre kjennetegne
på at en forbrytelse er begått kan mangle. Det trenger heller ikke være en konkret fornærmet.

Innlandet politidistrikt har en meget kompetent og effektiv avdeling for økonomisk
etterforskning. De etterforsker og påtaleavgjør et stort antall saker. Til tross for dette vil det
være saker som er så omfattende og/eller kompliserte at man vil ha behov for bistand. Dette

gjelder både innenfor komplisert økonomisk- og miljøkriminalitet.

Økokrim besitter en unik kompetanse på disse fagfeltene som bør videreføres. Det vil ikke
være mulig for alle distriktene å utvikle tilsvarende kompetanse. Det er derfor ikke vanskelig å
støtte utvalgets vurdering av at vi bør opprettholde en sentral bistandsfunksjon på dette
området.

FREMTIDIG ORGANISERING  AV  KRIPOS OG  ØKOKRIM

Som påpekt ovenfor, mener vi at vi bør beholde sterke sentrale organer innenfor fagfeltene til

Kripos og Økokrim. Det interessante spørsmålet er derfor ikke om vi bør beholde disse
funksjonene, men hvordan de bør organiseres.

En viktig premiss for Nærpolitireformen er ønsket om å skape ett politi med robuste
politidistrikter som løser oppgavene sine ensartet. Dagens særorganer er svært ulike i både

organisering og hvordan de løser oppgavene sine. Det er derfor naturlig at også særorganenes
organisering blir vurdert i lys av premissene for Nærpolitireformen.

Da Økokrim ble etablert som egen enhet i 1989, var det i en anerkjennelse av at man måtte
utvikle spisskompetanse innenfor økonomisk kriminalitet. Det var også viktig å sikre at denne
sakstypen ble prioritert høyt nok, til tross for at sakene var svært ressurskrevende. Av denne
grunn ble det også ansett som nødvendig at Økokrim fikk egne statsadvokater.

Spørsmålet som melder seg i denne forbindelse, er om en slik organisering fremdeles er
nødvendig for å opprettholde spisskompetansen på feltet og sikre at sakene blir tilstrekkelig
høyt prioritert.

Vi kan ikke se at kompetansen til å bekjempe økonomisk kriminalitet blir dårligere selv om
Økokrim og Kripos slås i sammen til ett organ. Heller tvert i mot. Man vil kunne få
synergieffekter med de andre fagområdene.
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Selv om enkelte sakstyper som for eksempel innsidehandel, klart faller innenfor begrepet 

økonomisk kriminalitet, er det ofte vanskelig å finne et presist skille mellom organisert 

økonomisk kriminalitet og annen organisert kriminalitet. I de fleste sakene innenfor organisert 

kriminalitet er det tunge aspekter av økonomisk kriminalitet i en eller annen form. Det kan 

være både i forhold til arbeidsmarkedskriminalitet, skatte- og avgiftskriminalitet, korrupsjon, 

hvitvasking og alvorlig miljøkriminalitet. 

 

Vi kan heller ikke se at en fusjon mellom Kripos og Økokrim vil medføre at økonomisk 

kriminalitet blir lavere prioritert. Dette handler mer om ledelse. Prioriteringen foretas av 

Riksadvokaten gjennom hans prioriteringsskriv og POD gjennom styringsdialogen. Dette må 

følges opp av ledelsen av det fusjonerte organet. 

 

En fusjon forutsetter en reell inkorporering av de to enhetene i hverandre. Dette vil gi et mer 

ensartet politi. Det vil kunne styrke ressursutnyttelsen og samarbeidet. Det vil styrke 

integrering av økonomisk spisskompetanse i all organisert kriminalitet og forenkle en felles 

fornuftig kompetanseutvikling.  

 

En felles ledelse vil gi bedre fleksibilitet og forhåpentligvis effektivisere de administrative 

funksjonene. Dette vil kunne medføre at større ressurser kan brukes til bekjemping av 

kriminalitet. 

 

Organisering av påtalefunksjonen 

 

Økokrim er ikke bare et særorgan. Det er også et statsadvokatembete med integrert 

påtalefunksjon. Det er et viktig prinsipielt spørsmål om hva som gjør dette fagfeltet så spesielt 

at man skal ha et integrert statsadvokatembete i etterforskningsenheten.  

 

Ovenfor har vi argumentert for at grensedragningen mellom økonomisk kriminalitet og en 

rekke andre former for kriminalitet er uklar, og at sakene ofte vil flyte sammen. Med dette 

utgangspunktet og at vi mener at Økokrim og Kripos bør fusjonere, er det vanskelig å se at 

det bør være et eget integrert statsadvokatembete i avdelingen for økonomisk kriminalitet. 

 

Vi kan heller ikke se at det er nødvendig med integrerte statsadvokater i Økokrim, for å sikre 

at saksfeltet blir tilstrekkelig høyt prioritert. 

 

Det vil også være svært uheldig om påtalefunksjonen i det fusjonerte Kripos/Økokrim blir 

organisert forskjellig utfra sakstype. 

 

Etter vårt syn bør de vanlige rettssikkerhetsprinsippene som gjelder for organiseringen av 

påtalekompetansen mellom påtaleleddet i politiet, statsadvokatene og riksadvokaten også 

gjelde i tunge økonomiske straffesaker.  

 

Begrunnelsen om å ha et integrert statsadvokatembete i etterforskningsleddet kan også gjøres 

gjeldende i en hel rekke andre omfattende og kompliserte straffesaker enn økonomiske 

straffesaker som for eksempel Nokas saken. Det er ikke vanskelig å se at et integrert 

statsadvokatembete kan være effektivt, ved at man slipper et personskifte underveis. Det vil 

også kunne bidra til å sikre høy kvalitet. Dette kan man dog avhjelpe med å ha høyt 

kompetente politiadvokater på dette fagfeltet som man har på andre kompliserte fagfelt. 

 

Selv om enkelte sakstyper som for eksempel innsidehandel, klart faller innenfor begrepet

økonomisk kriminalitet, er det ofte vanskelig å finne et presist skille mellom organisert
økonomisk kriminalitet og annen organisert kriminalitet. Ide fleste sakene innenfor organisert
kriminalitet er det tunge aspekter av økonomisk kriminalitet i en eller annen form. Det kan
være både i forhold til arbeidsmarkedskriminalitet, skatte- og avgiftskriminalitet, korrupsjon,
hvitvasking og alvorlig miljøkriminalitet.

Vi kan heller ikke se at en fusjon mellom Kripos og Økokrim vil medføre at økonomisk
kriminalitet blir lavere prioritert. Dette handler mer om ledelse. Prioriteringen foretas av
Riksadvokaten gjennom hans prioriteringsskriv og POD gjennom styringsdialogen. Dette må
følges opp av ledelsen av det fusjonerte organet.

En fusjon forutsetter en reell inkorporering av de to enhetene i hverandre. Dette vil gi et mer
ensartet politi. Det vil kunne styrke ressursutnyttelsen og samarbeidet. Det vil styrke
integrering av økonomisk spisskompetanse i all organisert kriminalitet og forenkle en felles
fornuftig kompetanseutvikling.

En felles ledelse vil gi bedre fleksibilitet og forhåpentligvis effektivisere de administrative
funksjonene. Dette vil kunne medføre at større ressurser kan brukes til bekjemping av
kriminalitet.

Organisering av påtalefunksjonen

Økokrim er ikke bare et særorgan. Det er også et statsadvokatembete med integrert
påtalefunksjon. Det er et viktig prinsipielt spørsmål om hva som gjør dette fagfeltet så spesielt
at man skal ha et integrert statsadvokatembete i etterforskningsenheten.

Ovenfor har vi argumentert for at grensedragningen mellom økonomisk kriminalitet og en
rekke andre former for kriminalitet er uklar, og at sakene ofte vil flyte sammen. Med dette
utgangspunktet og at vi mener at Økokrim og Kripos bør fusjonere, er det vanskelig å se at
det bør være et eget integrert statsadvokatembete i avdelingen for økonomisk kriminalitet.

Vi kan heller ikke se at det er nødvendig med integrerte statsadvokater i Økokrim, for å sikre
at saksfeltet blir tilstrekkelig høyt prioritert.

Det vil også være svært uheldig om påtalefunksjonen i det fusjonerte Kripos/Økokrim blir
organisert forskjellig utfra sakstype.

Etter vårt syn bør de vanlige rettssikkerhetsprinsippene som gjelder for organiseringen av
påtalekompetansen mellom påtaleleddet i politiet, statsadvokatene og riksadvokaten også

gjelde i tunge økonomiske straffesaker.

Begrunnelsen om å ha et integrert statsadvokatembete i etterforskningsleddet kan også gjøres
gjeldende i en hel rekke andre omfattende og kompliserte straffesaker enn økonomiske
straffesaker som for eksempel Nokas saken. Det er ikke vanskelig å se at et integrert
statsadvokatembete kan være effektivt, ved at man slipper et personskifte underveis. Det vil
også kunne bidra til å sikre høy kvalitet. Dette kan man dog avhjelpe med å ha høyt
kompetente politiadvokater på dette fagfeltet som man har på andre kompliserte fagfelt.

Side 6/12



 

   Side 7/12 

  

På denne bakgrunn støtter vi flertallet i utvalget som foreslår å fusjonere Kripos og Økokrim. 

Vi støtter også flertallets syn på at statsadvokatfunksjonen i Økokrim overføres til det 

nasjonale statsadvokatembetet.  

 

Etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet 

 

Alvorlig miljøkriminalitet er oftest profittmotivert. Derfor vil en rekke saker ha innslag av både 

økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Dette vil gjelde både for saker knyttet til det ytre- 

og indre miljø. Alvorlige forurensningssaker er nesten alltid knyttet til næringsvirksomhet. Det 

samme er alvorlig arbeidskriminalitet. Det samme gjelder for flere av de andre alvorlige 

miljøsakene. 

 

Disse sakene utgjør en forholdsmessig liten del av det totale saksantallet, og flere av sakene 

kan behandles av politidistriktene. Det gjelder allikevel ikke alle sakene. 

 

Flere av disse sakene kan være meget kompliserte og ressurskrevende – fullt på høyde med 

rene økonomiske straffesaker. Det er også på det rene at politidistriktene ikke har kapasitet og 

kompetanse til å behandle de mest komplekse miljøsakene. Det er heller ikke særlig 

sannsynlig eller fornuftig at alle distriktene vil opparbeide seg denne kompetansen i de 

nærmeste årene. Derfor bør det være en sentral bistandsenhet for dette fagfeltet også i 

fremtiden. 

 

Flertallet i utvalget har foreslått at det sentrale koordineringsansvaret overføres fra Økokrim til 

Trøndelag politidistrikt. Dette blir grunngitt med at politidistriktene bør etterforske og 

straffeforfølge miljøsaker i større grad enn tidligere, og at både Miljødirektoratet og 

Direktoratet for arbeidstilsynet ligger i Trondheim. 

 

Vi er ikke enig i denne argumentasjonen. Vi er generelt skeptisk til å overføre et nasjonalt 

ansvar fra et særorgan til et politidistrikt. Oljedirektoratet med Petroleumstilsynet ligger for 

eksempel i Stavanger. Flere komplekse miljøsakene kommer fra samspillet med dette 

fagmiljøet. Vi kan ikke se at lokaliseringen av ulike direktorater skal ha noe å si for hvor i 

politiet ansvaret for miljøsaker skal være.  

 

Det avgjørende for hvem som skal ha ansvaret for miljøsaker bør være de samme prinsippene 

som er lagt til grunn for drøftingen av Kripos og Økokrim. Vi har redegjort for det nære 

samspillet mellom alvorlig miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet. Dette er en av faktorene 

som gjør dette til et komplekst fagfelt. Det er også klare koplinger mellom organisert 

kriminalitet og miljøsaker innenfor for eksempel arbeidsmarkedskriminalitet. For at man skal 

dra synergieffekter med kompetansemiljøene innenfor økonomisk- og organisert kriminalitet, 

må ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet forbli i det fusjonerte Kripos/Økokrim. Da vil man 

også beholde kompetansen på området og slippe å forsøke å bygge dette opp i Trondheim. Vi 

viser for øvrig til mindretallets vurderinger. 

 

 

  

På denne bakgrunn støtter vi flertallet i utvalget som foreslår å fusjonere Kripos og Økokrim.
Vi støtter også flertallets syn på at statsadvokatfunksjonen i Økokrim overføres til det
nasjonale statsadvokatembetet.

Etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet

Alvorlig miljøkriminalitet er oftest profittmotivert. Derfor vil en rekke saker ha innslag av både

økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Dette vil gjelde både for saker knyttet til det ytre-
og indre miljø. Alvorlige forurensningssaker er nesten alltid knyttet til næringsvirksomhet. Det
samme er alvorlig arbeidskriminalitet. Det samme gjelder for flere av de andre alvorlige
miljØsakene.

Disse sakene utgjør en forholdsmessig liten del av det totale saksantallet, og flere av sakene
kan behandles av politidistriktene. Det gjelder allikevel ikke alle sakene.

Flere av disse sakene kan være meget kompliserte og ressurskrevende -fullt på høyde med
rene økonomiske straffesaker. Det er også på det rene at politidistriktene ikke har kapasitet og
kompetanse til å behandle de mest komplekse miljøsakene. Det er heller ikke særlig
sannsynlig eller fornuftig at alle distriktene vil opparbeide seg denne kompetansen i de
nærmeste årene. Derfor bør det være en sentral bistandsenhet for dette fagfeltet også i
fremtiden.

Flertallet i utvalget har foreslått at det sentrale koordineringsansvaret overføres fra Økokrim til
Trøndelag politidistrikt. Dette blir grunngitt med at politidistriktene bør etterforske og
straffeforfølge miljØSaker i større grad enn tidligere, og at både Miljødirektoratet og
Direktoratet for arbeidstilsynet ligger i Trondheim.

Vi er ikke enig i denne argumentasjonen. Vi er generelt skeptisk til å overføre et nasjonalt
ansvar fra et særorgan til et politidistrikt. Oljedirektoratet med Petroleumstilsynet ligger for
eksempel i Stavanger. Flere komplekse miljøsakene kommer fra samspillet med dette
fagmiljøet. Vi kan ikke se at lokaliseringen av ulike direktorater skal ha noe å si for hvori
politiet ansvaret for miljøsaker skal være.

Det avgjørende for hvem som skal ha ansvaret for miljøsaker bør være de samme prinsippene
som er lagt til grunn for drøftingen av Kripos og Økokrim. Vi har redegjort for det nære
samspillet mellom alvorlig miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet. Dette er en av faktorene
som gjør dette til et komplekst fagfelt. Det er også klare koplinger mellom organisert
kriminalitet og miljøsaker innenfor for eksempel arbeidsmarkedskriminalitet. For at man skal
dra synergieffekter med kompetansemiljøene innenfor økonomisk- og organisert kriminalitet,
må ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet forbli i det fusjonerte Kripos/Økokrim. Da vil man
også beholde kompetansen på området og slippe å forsøke å bygge dette opp i Trondheim. Vi
viser for øvrig til mindretallets vurderinger.
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NASJONALE BEREDSKAPSRESSURSER (NB)  

 

Beredskapstroppen, bombetjenesten, politiets helikoptertjeneste og krise- og 

gisselforhandlertjenesten 

 

Vi er usikre på hvordan NB bør organiseres.. Begrunnelsen fra utvalget for å opprette et eget 

organ er først og fremst prinsipiell, samtidig som det pekes på at faren for en samtidskonflikt 

mellom lokale behov i Oslo og nasjonale behov minkes med å opprette en egen enhet. Dette er 

vi enige i. Samtidig har hensynet begrenset vekt, ved at man i løpet av alle årene fra 

opprettelsen av Beredskapstroppen i 1975 og frem til i dag ikke kan peke på ett eneste 

eksempel av samtidskonflikt.  

 

Tvert i mot så fremgår det av rapporten at dagens ordning med at disse ressursene er 

organisert under Oslo politidistrikt har fungert bra i mange år. Etter vårt syn skal man være 

forsiktig med å forandre noe som har fungert bra helt siden 1975 ved først og fremst å peke 

på prinsipielle hensyn og en teoretisk fare for samtidskonflikt. 

 

Det er både praktiske ulemper og fordeler med å etablere et eget organ for NB.  

 

Det vil sannsynligvis bli større avstand mellom disse avdelingene og det ordinære politiet. Det 

vil bli færre møtepunkter, noe som kan medføre mindre kompetanseoverføring mellom NB og 

politiets øvrige avdelinger – for eksempel innenfor etterretning og etterforskning. Dette vil 

gjelde begge veier. Operatørene i NB vil sannsynligvis på sikt bli enda mindre generalister enn 

i dag. Noe av dette vil sannsynligvis gjøre seg gjeldende uansett organisatorisk tilknytning 

når/hvis NB flyttes til det nye beredskapssenteret. 

 

En viktig suksessfaktor i forhold til Beredskapstroppen er at den alltid har deltatt fast i den 

ordinære ordenstjenesten i Oslo. Dette har vært viktig både for kapasiteten til Oslo 

politidistrikt og for tjenestemennene i Beredskapstroppen. For tjenestemennene har det 

medført at de har fått mye bra operativ erfaring med å løse både helt ordinære politioppgaver 

og de mer spesielle. Ved at Beredskapstroppen har begrenset antall hendelser hvor de opptrer 

som bistandsenhet innenfor kontraterror eller andre større skarpe situasjoner, har den 

operative tjenesten i Oslo også gitt verdifulle avbrekk fra rene treningssituasjoner. Dette er det 

flere utenlandske kontraterrorenheter som har vært misunnelig på. 

 

Det er svært viktig at dagens ordning med patruljetjeneste i Oslo videreføres på en god måte 

også hvis NB blir et eget organ. Dette er også forutsatt av utvalget uten at de har gått dypere 

inn i problemstillingen. Problemstillingene ved at man får daglige ordinære ordenspatruljer i 

Oslo som ikke er underlagt politimesteren i Oslo men sjef NB, bør drøftes nærmere. 

 

Opprettelse av et eget organ for NB vil sannsynligvis også omfatte økte administrative 

kostnader for å ivareta virksomhetsstyring, HR og kommunikasjon. 

 

Det er utvilsomt også en rekke fordeler. NB vil være representert i politidirektørens 

ledergruppe. Dette vil synliggjøre virksomheten på en bedre måte og bringe bedre kunnskap 

og forståelse for dette fagfeltet til politiets øverste ledelse. Det vil også bli en enklere og 

klarere styringsdialog direkte mellom POD og NB. Dette vil gjøre det enklere med en strategisk 

tilnærming til vedlikehold og anskaffelse av utstyr, kompetanse- og metodeutvikling samt 

ressurstilgang.  

NASJONALE BEREDSKAPSRESSURSER  (NB)

Beredskapstroppen, bombetjenesten, politiets  helikoptertjeneste  og krise- og
gisselforhandlertjenesten

Vi er usikre på hvordan NB bør organiseres.. Begrunnelsen fra utvalget for å opprette et eget
organ er først og fremst prinsipiell, samtidig som det pekes på at faren for en samtidskonflikt

mellom lokale behov i Oslo og nasjonale behov minkes med å opprette en egen enhet. Dette er
vi enige i. Samtidig har hensynet begrenset vekt, ved at man i løpet av alle årene fra
opprettelsen av Beredskapstroppen i 1975 og frem til i dag ikke kan peke på ett eneste

eksempel av samtidskonflikt.

Tvert i mot så fremgår det av rapporten at dagens ordning med at disse ressursene er
organisert under Oslo politidistrikt har fungert bra i mange år. Etter vårt syn skal man være
forsiktig med å forandre noe som har fungert bra helt siden 1975 ved først og fremst å peke
på prinsipielle hensyn og en teoretisk fare for samtidskonflikt.

Det er både praktiske ulemper og fordeler med å etablere et eget organ for NB.

Det vil sannsynligvis bli større avstand mellom disse avdelingene og det ordinære politiet. Det
vil bli færre møtepunkter, noe som kan medføre mindre kompetanseoverføring mellom NB og

politiets øvrige avdelinger - for eksempel innenfor etterretning og etterforskning. Dette vil
gjelde begge veier. Operatørene i NB vil sannsynligvis på sikt bli enda mindre generalister enn
i dag. Noe av dette vil sannsynligvis gjøre seg gjeldende uansett organisatorisk tilknytning
når/hvis NB flyttes til det nye beredskapssenteret.

En viktig suksessfaktor i forhold til Beredskapstroppen er at den alltid har deltatt fast i den
ordinære ordenstjenesten i Oslo. Dette har vært viktig både for kapasiteten til Oslo
politidistrikt og for tjenestemennene i Beredskapstroppen. For tjenestemennene har det
medført at de har fått mye bra operativ erfaring med å løse både helt ordinære politioppgaver
og de mer spesielle. Ved at Beredskapstroppen har begrenset antall hendelser hvor de opptrer

som bistandsenhet innenfor kontraterror eller andre større skarpe situasjoner, har den
operative tjenesten i Oslo også gitt verdifulle avbrekk fra rene treningssituasjoner. Dette er det
flere utenlandske kontraterrorenheter som har vært misunnelig på.

Det er svært viktig at dagens ordning med patruljetjeneste i Oslo videreføres på en god måte
også hvis NB blir et eget organ. Dette er også forutsatt av utvalget uten at de har gått dypere
inn i problemstillingen. Problemstillingene ved at man får daglige ordinære ordenspatruljer i
Oslo som ikke er underlagt politimesteren i Oslo men sjef NB, bør drøftes nærmere.

Opprettelse av et eget organ for NB vil sannsynligvis også omfatte økte administrative
kostnader for å ivareta virksomhetsstyring, HR og kommunikasjon.

Det er utvilsomt også en rekke fordeler. NB vil være representert i politidirektørens
ledergruppe. Dette vil synliggjøre virksomheten på en bedre måte og bringe bedre kunnskap
og forståelse for dette fagfeltet til politiets øverste ledelse. Det vil også bli en enklere og
klarere styringsdialog direkte mellom POD og NB. Dette vil gjøre det enklere med en strategisk
tilnærming til vedlikehold og anskaffelse av utstyr, kompetanse- og metodeutvikling samt
ressurstilgang.
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SEKSJON FOR TEKNISK OG TAKTISK SPANING (TTS) OG AVSNITT FOR UNDER COVER 

(UC) 

 

Utvalgets viktigste argumenter for å opprette et eget bistandsorgan for NB er av prinsipiell 

karakter og ønsket om å redusere faren for en samtidskonflikt. 

 

Derfor virker det noe underlig at utvalget ikke drøfter disse argumentene i forhold til TTS og 

UC. Spesielt virker dette underlig, når utvalget selv sier at man ikke har et eneste eksempel på 

samtidskonflikt for bruk av ressursene i avsnittet over, når det utvilsomt er en meget reell 

problemstilling i forhold til spaningsressursene. 

 

Spaning er svært ressurskrevende. De samlede spaningsressursene i Norge får 

kapasitetsproblemer, hvis det er flere omfattende spaningsoperasjoner som pågår samtidig og 

over tid. Det er flere eksempler på hvor sårbar denne ressursen er og såkalte 

samtidskonflikter. Hvis Oslo har en større spaningsoperasjon gående, er det ikke enkelt for 

andre politidistrikter å få bistand derfra. Man vil ofte bli møtt med at Oslo må prioritere egne 

saker og bruke spaningsressursene der. Et argument som brukes i denne forbindelse kan være 

at Oslo sin sak er større og således viktigere enn den saken det anmodes om bistand til. 

 

Sett i lys av kriminalitetsbildet i Oslo, er det ikke vanskelig å forstå at Oslo politidistrikt ofte 

prioriterer egen sak høyere enn saker som andre politidistrikter ønsker bistand til. 

 

Skal man redusere den reelle faren for samtidskonflikt som faktisk foreligger her til forskjell fra 

den teoretiske faren i avsnittet over, bør TTS og UC ressursene overføres til et sentralt 

bistandsorgan. 

 

Disse ressursene brukes til etterretning og etterforskning og er avhengig av nær kontakt opp 

mot disse fagfeltene. Både utvalget og vi ønsker å videreføre Kripos som et bistandsorgan for 

nettopp disse fagfeltene. Prinsipielt sett hører derfor disse ressursene til i det fusjonerte 

Kripos/Økokrim. 

 

På denne bakgrunn bør seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) og avsnitt for under cover 

(UC) overføres til Kripos. 

 

 

UTRYKNINGSPOLITIET (UP) 

 

UP har sterke tradisjoner i det norske samfunnet, i vår bevissthet og i det politiske miljøet i 

forhold til trafikksikkerhet. Deres historie går helt tilbake til 1937 og er en av de sterkeste 

"merkevarene" politiet har.  

 

UP har utviklet seg til å bli en effektiv enhet som fremmer trafikksikkerhet og som forebygger 

og bekjemper kriminalitet på veiene våre med relativt beskjedne ressurser.  

 

Det sentrale spørsmålet er om det vil gi en bedre utnyttelse av politiets samlede ressurser, 

hvis UP sine ressurser blir overført til politidistriktene. Svaret på dette spørsmålet vil langt på 

SEKSJON  FOR TEKNISK  OG  TAKTISK SPANING  (TTS) OG  AVSNITT  FOR UNDER COVER

(UC)

Utvalgets viktigste argumenter for å opprette et eget bistandsorgan for NB er av prinsipiell
karakter og ønsket om å redusere faren for en samtidskonflikt.

Derfor virker det noe underlig at utvalget ikke drøfter disse argumentene i forhold til ‘ITS og
UC. Spesielt virker dette underlig, når utvalget selv sier at man ikke har et eneste eksempel på
samtidskonflikt for bruk av ressursene i avsnittet over, når det utvilsomt er en meget reell
problemstilling i forhold til spaningsressursene.

Spaning er svært ressurskrevende. De samlede spaningsressursene i Norge får
kapasitetsproblemer, hvis det er flere omfattende spaningsoperasjoner som pågår samtidig og
over tid. Det er flere eksempler på hvor sårbar denne ressursen er og såkalte

samtidskonflikter. Hvis Oslo har en større spaningsoperasjon gående, er det ikke enkelt for
andre politidistrikter å få bistand derfra. Man vil ofte bli møtt med at Oslo må prioritere egne
saker og bruke spaningsressursene der. Et argument som brukes i denne forbindelse kan være
at Oslo sin sak er større og således viktigere enn den saken det anmodes om bistand til.

Sett i lys av kriminalitetsbildet i Oslo, er det ikke vanskelig å forstå at Oslo politidistrikt ofte

prioriterer egen sak høyere enn saker som andre politidistrikter ønsker bistand til.

Skal man redusere den reelle faren for samtidskonflikt som faktisk foreligger her til forskjell fra
den teoretiske faren i avsnittet over, bør ‘ITS og UC ressursene overføres til et sentralt
bistandsorgan.

Disse ressursene brukes til etterretning og etterforskning og er avhengig av nær kontakt opp
mot disse fagfeltene. Både utvalget og vi ønsker å videreføre Kripos som et bistandsorgan for
nettopp disse fagfeltene. Prinsipielt sett hører derfor disse ressursene til i det fusjonerte
Kripos/Økokrim.

På denne bakgrunn bør seksjon for teknisk og taktisk spaning (`I`I'S) og avsnitt for under cover
(UC) overføres til Kripos.

UTRYKNINGSPOLITIET (UP)

UP har sterke tradisjoner i det norske samfunnet, i vår bevissthet og i det politiske miljøet i
forhold til trafikksikkerhet. Deres historie går helt tilbake til 1937 og er en av de sterkeste
"merkevarene" politiet har.

UP har utviklet seg til å bli en effektiv enhet som fremmer trafikksikkerhet og som forebygger
og bekjemper kriminalitet på veiene våre med relativt beskjedne ressurser.

Det sentrale spørsmålet er om det vil gi en bedre utnyttelse av politiets samlede ressurser,
hvis UP sine ressurser blir overført til politidistriktene. Svaret på dette spørsmålet vil langt på
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vei være avhengig av hvordan man prioriterer de ulike oppgavene til politiet opp mot 

hverandre.  

 

Politiet har svært mange oppgaver. Det kan neppe være tvilsomt at det ville vært en fordel for 

politidistriktene å få overført UP sine ressurser, slik at man kunne planlagt også med disse 

ressursene i den daglige tjenesten.  

 

Man kunne selvsagt øremerket de overførte ressursene til trafikksikkerhetstjeneste. I så fall 

ville man teoretisk få lik prioritering av trafikksikkerhet. Men samtidig ville man ikke få økt 

kapasitet på andre områder. For å få økt kapasitet på andre områder og således en bedre 

utnyttelse av politiets samlede ressurser, kreves det at noe av de overførte ressursene brukes 

der hvor behovet til en hver tid er størst. I mange tilfeller vil det ikke være trafikktjeneste. Til 

det er hverdagen i flere politidistrikter for hektisk med for mange akutte behov til at 

trafikksikkerhetsarbeidet blir gitt tilstrekkelig prioritet.. Derfor vil det være en reell fare for en 

samlet nedprioritering av politiets trafikksikkerhetsarbeid. 

 

Det er nettopp dette som er påpekt i de utredningene som har vært og som har fått bred 

politisk tilslutning. Det er sagt at man ønsker å opprettholde UP av hensyn til å sikre en minste 

felles innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, til tross for at det bryter med de generelle 

organisasjonsprinsippene til politiet. 

 

Ved at UP er såpass effektive både til å fremme trafikksikkerhet, forebygge og bekjempe 

kriminalitet på veiene våre, tror ikke vi at politidistriktene vil kunne gjøre dette på en billigere 

måte med samme resultat. 

 

Sett i lys av at det er ingen andre områder i samfunnet med tilnærmelsesvis like mange døde 

og hardt skadede som trafikken, bør det norske samfunnet fremdeles ta seg råd til å 

opprettholde en minste felles innsats for trafikksikkerheten gjennom å opprettholde UP. 

 

Hvis man ønsker å gjøre en organisatorisk endring, kan man vurdere å legge UP innunder NB, 

under forutsetning av at NB blir et eget bistandsorgan. 

 

 

POLITIETS UTLENDINGSENHET (PU) 

 

Utlendingsforvaltningen er et komplisert fagfelt med sterk politisk styring og med årlige store 

variasjoner i tilstrømming av asylsøkere.  

 

Vi er usikre i hvordan politiets arbeid på fagfeltet bør organiseres, men vi har følgende 

synspunkter: 

 

Utlendingskontroll 

 

Vi er enige med utvalget i at PU ikke bør drive territorialkontroll av utlendinger i de ulike 

politidistriktene. Dette kan føre til uheldige konflikter med lokalt politi som kan ha en annen 

tilnærmingsmetode mot det aktuelle miljøet. Det kan f.eks. være forebygging og 

tillitsskapende arbeid eller etterforskning av straffbare forhold.  

 

vei være avhengig av hvordan man prioriterer de ulike oppgavene til politiet opp mot
hverandre.

Politiet har svært mange oppgaver. Det kan neppe være tvilsomt at det ville vært en fordel for

politidistriktene å få overført UP sine ressurser, slik at man kunne planlagt også med disse

ressursene i den daglige tjenesten.

Man kunne selvsagt øremerket de overførte ressursene til trafikksikkerhetstjeneste. Iså fall
ville man teoretisk få lik prioritering av trafikksikkerhet. Men samtidig ville man ikke få økt
kapasitet på andre områder. For å få økt kapasitet på andre områder og således en bedre
utnyttelse av politiets samlede ressurser, kreves det at noe av de overførte ressursene brukes
der hvor behovet til en hver tid er størst. Imange tilfeller vil det ikke være trafikktjeneste. Til
det er hverdagen i flere politidistrikter for hektisk med for mange akutte behov til at
trafikksikkerhetsarbeidet blir gitt tilstrekkelig prioritet.. Derfor vil det være en reell fare for en
samlet nedprioritering av politiets trafikksikkerhetsarbeid.

Det er nettopp dette som er påpekt i de utredningene som har vært og som har fått bred
politisk tilslutning. Det er sagt at man ønsker å opprettholde UP av hensyn til å sikre en minste
felles innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, til tross for at det bryter med de generelle
organisasjonsprinsippene til politiet.

Ved at UP er såpass effektive både til å fremme trafikksikkerhet, forebygge og bekjempe
kriminalitet på veiene våre, tror ikke vi at politidistriktene vil kunne gjøre dette på en billigere
måte med samme resultat.

Sett i lys av at det er ingen andre områder i samfunnet med tilnærmelsesvis like mange døde
og hardt skadede som trafikken, bør det norske samfunnet fremdeles ta seg råd til å
opprettholde en minste felles innsats for trafikksikkerheten gjennom å opprettholde UP.

Hvis man ønsker å gjøre en organisatorisk endring, kan man vurdere å legge UP innunder NB,
under forutsetning av at NB blir et eget bistandsorgan.

POLITIETS  UTLENDINGSENHET (PU)

Utlendingsforvaltningen er et komplisert fagfelt med sterk politisk styring og med årlige store
variasjoner i tilstrømming av asylsøkere.

Vi er usikre i hvordan politiets arbeid på fagfeltet bør organiseres, men vi har følgende
synspunkter:

Utlendingskontroll

Vi er enige med utvalget  i  at PU ikke bør drive territorialkontroll av utlendinger i de ulike
politidistriktene. Dette kan føre til uheldige konflikter med lokalt politi som kan ha en annen
tilnærmingsmetode mot det aktuelle miljøet. Det kan f.eks. være forebygging og
tillitsskapende arbeid eller etterforskning av straffbare forhold.
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Utlendingskontroll bør være en naturlig integrert del av det ordinære politiarbeidet på lik linje 

med andre oppgaver. Lokalkunnskap er viktig for å drive effektiv utlendingskontroll. Dette er 

det politidistriktene som besitter. 

 

Dette samsvarer også med at politimesteren har totalansvar for polititjenesten i sitt distrikt. 

 

Etterforskning og påtale 

 

Vi er enige med utvalget i at PU ikke skal etterforske straffbare handlinger eller ha 

påtalekompetanse.  

 

Drift av utlendingsinternatet på Trandum 

 

Vi er enige med utvalget i at Kriminalomsorgen bør overta driften av utlendingsinternatet på 

Trandum. 

 

ID -arbeid 

 

Vi støtter utvalget anbefaling om en utredning som ser på ID-arbeid samlet sett. I dag er det 

flere enheter som driver med dette. Det kan være effektivt å samle dette arbeidet i Kripos. 

 

Koordineringspunkt for utlendingsforvaltningen 

 

Vi er prinsipielt uenig i at et politidistrikt tillegges nasjonalt koordineringsansvar på dette 

feltet. Det er vanskelig for oss å vurdere om en overføring av dette ansvaret til Øst 

politidistrikt vil gi en mer effektiv ressursutnyttelse. 

 

Dette er et felt med store svingninger og stort politisk press. Vi mener derfor at det bør være 

en nasjonal enhet som har koordineringsansvaret for dette feltet.  

 

Det betyr at koordineringsansvaret for registrering, ID-avklaring, uttransportering og 

utreisesenteret bør forbli i et sentralt organ (PU). 

 

Ansvaret for å pågripe og transportere personer uten lovlig opphold til utreisesenteret på 

Gardermoen og utlendingsinternatet på Trandum bør være i politidistriktene. Politidistriktene 

bør få overført noen av ressursene som PU i dag har for å gjøre dette arbeidet. 
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Utlendingskontroll bør være en naturlig integrert del av det ordinære politiarbeidet på lik linje
med andre oppgaver. Lokalkunnskap er viktig for å drive effektiv utlendingskontroll. Dette er
det politidistriktene som besitter.

Dette samsvarer også med at politimesteren har totalansvar for polititjenesten i sitt distrikt.

Etterforskning og påtale

Vi er enige med utvalget i at PU ikke skal etterforske straffbare handlinger eller ha
påtalekompetanse.

Drift av utlendingsinternatet på Trandum

Vi er enige med utvalget i at Kriminalomsorgen bør overta driften av utlendingsinternatet på
Trandum.

ID -arbeid

Vi støtter utvalget anbefaling om en utredning som ser på ID-arbeid samlet sett. Idag er det
flere enheter som driver med dette. Det kan være effektivt å samle dette arbeidet i Kripos.

Koordineringspunkt for utlendingsforvaltningen

Vi er prinsipielt uenig i at et politidistrikt tillegges nasjonalt koordineringsansvar på dette
feltet. Det er vanskelig for oss å vurdere om en overføring av dette ansvaret til Øst
politidistrikt vil gi en mer effektiv ressursutnyttelse.

Dette er et felt med store svingninger og stort politisk press. Vi mener derfor at det bør være
en nasjonal enhet som har koordineringsansvaret for dette feltet.

Det betyr at koordineringsansvaret for registrering, ID-avklaring, uttransportering og
utreisesenteret bør forbli i et sentralt organ (PU).

Ansvaret for å pågripe og transportere personer uten lovlig opphold til utreisesenteret på
Gardermoen og utlendingsinternatet på Trandum bør være i politidistriktene. Politidistriktene
bør få overført noen av ressursene som PU i dag har for å gjøre dette arbeidet.
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1 INNLEDNING 

NCIS Norway 

Kripos oversender med dette vårt høringssvar til NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre 
beredskap, heretter kalt utredningen. 

Innledningen er tredelt. I kapittel 1.1 presenterer vi vårt primære syn på anbefalingene i 
NOU 2017: 11. Oppsummert mener vi at en særorgansreform på det nå~ærende 
tidspunkt er lite gunstig, og at man heller bør ha fokus på å sluttføre det mangfoldige 
endringsarbeidet som er igangsatt. Dette inkluderer nærpolitireformen og kvalitets
reformen, men også endringsarbeid i form av ny straffeprosesslov, påtaleanalysen mv. 
Noen av utvalgets anbefalinger bør allikevel følges opp allerede nå. Økt satsing på cyber
området samt etablering av et system for forvaltnf ng av fag- og metodeansvar mener vi 
bør følges opp omgående og ikke avvente videre behandling av utredningen. 

Noen av reformforslagene er fornuftige, men det bør legges til grunn en annen prinsipiell 
begrunnelse og praktisk tilnærming enn den vi finner i utredningen. I kapittel 1.2 
presenterer vi vårt subsidiære syn, utledet av vårt prinsipielle utgangspunkt. Her tas det 
mer konkret standpunkt til utvalgets anbefalinger. I kapittel 1.3 gis en oversikt over 
hvordan resten av høringssvaret, med tematiske drøftelser, er bygget opp. 

1.1 Kripos' primære syn 

Kvalitet og optimal ressursbruk i politiets totale oppgaveløsning bør være førende for 
politiets organisering, inkludert hvilke oppgaver som skal ligge på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. Politiets førstelinje er åpenbart det viktigste elementet i politiets løsning av 
samfunnsoppdraget: å beskytte borgere og samfunn. Kort responstid og politlgeneralister 
må imidlertid suppleres med annen og dypere kompetanse etter behov. Historisk sett har 
norsk politi vært svært desentralisert. Samfunnsutviklingen krever åpenbart høyere 
kompetanse, dyrere utstyr og bedre samhandling internasjonalt enn det som er mulig å 

Kripos 
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utvikle og vedlikeholde p~ distriktsniv~. Dette er hovedårsaken til etablering og styrking 
av særorgan, og er en utvikling vi kan se i de fleste andre land. 

De fleste av utvalgets anbefalinger bygger på et premiss om at de nye og større politi
distriktene vri være robuste og selvgående. De vil i mindre grad ha behov for bistand fra 
et nasjonalt nivå, og særorgansstrukturen bør derfor endres. Vi mener at utvalget i beste 
fall forskutterer gevinstene fra nærpolitireformen. Fra tidligere omorganiseringsprosesser 
i politiet har man erfart at gevinstene kan være usikre. Vi mener dessuten at utvalgets 
anbefalinger I stor grad vektlegger særorganenes bistandsoppgaver, og i mindre grad tar 
hensyn til øvrige nasjonale oppgaver som utføres av dagens særorgan. Grunnlaget for 
reformforslagene synes for oss derfor noe ufullstendig. 

Utvalget synes å legge til grunn at det er et mål i seg selv at nasjonale ressurser skal 
reduseres og flyttes ut til distriktene. Vi stiller oss spørrende til hvor dette premisset 
kommer fra og kan ikke se at det fremgår av utvalgets mandat. Snarere fremgår det av 
mandatet1 at minst ett av modellforslagene skal legge til grunn en uendret ressursbruk 
p~ om~det. 

Den pågående politireformen er Ikke bare en nærpolitireform, men også en kvalitets
reform. Gjennom sin bistand til distriktene bidrar særorganene (og nasjonale bistands
ressurser) til å heve kvaliteten i politiets arbeid. Nasjonal spisskompetanse, løpende 
metodeutvikling og aktiv kompetansedeling vil være en forutsetning for en aktiv kvali
tetsheving i distriktene. Videre er distriktene i sin primære oppgaveløsning i stor grad 
avhengig av velfungerende særorgan. Enkelt sagt vil det gi liten mening for eksempel å 
styrke innsatsen mot narkotikakriminalitet i distriktene dersom sakene stopper opp fordi 
Kripos' laboratoriekapasitet svekkes. 

Hvis det av distriktspolitiske eller andre grunner er ønskelig å styrke distriktene i forhold 
til nasjonale enheter, burde man se p~ den totale ressursbruken p~ nasjonalt niv~. Om 
det innenfor politiets såmlede budsjett er et ønske om å styrke distriktsnivået relativt, 
kan man Ikke se på særorganene isolert fra de sentrale enheter utvalget avgrenser mot. 
Dette gjelder særlig Politidirektoratet (POD), Politiets fellestjenester (PFT) og Politiets 
IKT-tjenester (PIT). 

Kripos mener at alle særorganene kan bestå, da dagens system fungerer godt. Utvalget 
gir da ogs~ alle særorganene meget positiv omtale. En særorgansreform fremstår som 
lite gunstig i en tid hvor store deler av etaten for øvrig er Involvert i krevende endrings
arbeid, med den reduserte gjennomføringsevne samt mål- og resultatforskyvning det kan 
medføre på kort og lengre sikt. Kripos mener at dette endringsarbeidet må prioriteres 
fremfor å starte en parallell reform på nasjonalt nivå. I statsbudsjettet for 2018 sies det 
da også at " [i]gangsetting av for mange utviklingstiltak utover det som er besluttet for 
gjennomføring av nærpolit ireformen, øker risikoen for at reformen ikke kan gjennom
føres i tråd med gjeldende planer". 2 

Vi gir tilslutning til flere av utvalgets anbefalinger av mer Ikke-organisatorisk art. 
Etablering av et nasjonalt cybersenter (NC3) er etter vårt syn på overtid, og vi støtter 
utvalgets anbefaling om en slik satsing og at den legges til Kripos. Avklaring av 
fagansvar og etablering av et fagforvaltningsapparat er også en anbefaling vi støtter. 
Utvalgets forslag til endring i påtaleinstruksen støtter vi derimot Ikke, da gj eldende 
bestemmelser anses dekkende for hvordan ansvarsfordelingen er og bør være i 
fremtiden. 

1 Mandatets punkt 4, se v~rt kap. 2.1. 
2 Prop 1 S (2017-2018), s. 108. 
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Vi støtter utvalgets anbefaling om et klarere skille mellom strategiske og operasjonelle3 

oppgaver, med henvisning primært til PODs rolle. Visse oppgaver som utføres av 
direktoratet i dag, bør overføres til distrikt eller særorgan, og vice versa. POD bør i større 
grad rendyrke en styrende og strategisk rolle. 

Selv om de ønskede effektene av politireformen materialiserer seg, vil distriktene fortsatt 
ha bistandsbehov. Dette behovet vil variere, men det bør tas utgangspunkt i behovene 
for distriktene som helhet. Om noen distrikt vil klare seg uten bistand på enkelte 
saksområder eller etterforskningsmetoder, vil andre kunne ha behov for slik bistand. Man 
må derfor ha en nasjonal kapasitet for å sørge for tilstrekkelig god polititjeneste i hele 
landet. Kripos fyller i dag en beredskapsfunksjon på etterforskningsfeltet innenfor våre 
ansvarsområder, og "nabohjelp" vil ikke fullt ut kunne erstatte dette. 

Vi maner til forsiktlghet i forventningene til distriktenes etterforskningsrobusthet. Man 
hadde samme forventninger til Politireform 2000 hvor man gikk fra 54 til 27 politi
distrikter. 4 I Gangås-rapporten fra 2004 heter det at "[ø]kt kompetanse i politidistriktene 
vil føre til en endring i behovet for bistand fra særorganene". 5 Vår erfaring tilsier 
imidlertid at endret bistandsbehov ikke er synonymt med at bistandsbehovet minker eller 
opphører. Bistandsprofilen vil derimot endres, i takt med blant annet teknologi
utviklingen, slik at vår bistand fortsetter å være spesialisert og komplementær. 

Kompetansepyramiden (fig. 16.1)6 beskriver godt hvordan kompetansen bør forvaltes i 
polrtiet. Politidlstriktene bør innrette seg slik at de selv håndterer normaltilfellene av 
saker som oppstår lokalt. Samtidig må de kunne få bistand i saker som krever ekstra
ordinær kompetanse eller utstyr. Det vil være ressurskrevende og lite effektivt om 
distriktene skulle bygge kapasitet og kompetanse for selv å dekke saker og situasjoner 
som oppstår meget sjelden, krever spisskompetanse eller spesielt utstyr. 

Kripos tilbyr i dag blstand også ved de kriminaltekniske laboratoriene. Dette er i liten 
grad belyst i utredningen. Laboratoriene er teknologiintensive, krever tunge Investeringer 
og i økende grad spesialisert kompetanse som ikke kan bygges l distriktene. 

1.2 Kripos' subsidiære syn 

Særorgansutvalgets utgangspunkt har vært å foreslå en struktur for særorganene som 
understøtter nærpolitireformen.7 Politianalysen (NOU 2013: 9), som ligger til grunn for 
nærpolitireformen, kommenterte nødvendigheten av en gjennomgang av organiseringen 
av særorganene: "En endret distriktsstruktur og organisering av tjenestestrukturen i det 
enkelte politidistriktet vil både påvirke politidistriktenes behov for støtte fra særorgan
ene, og hvilke funksjoner som faktisk skal være særorgansfunksjoner".8 

Kripos' subsidiære syn er at noen justeringer i særorgansstrukturen kan være fornuftig. 
Vi ser at noen av hensynene bak reduksjonen fra 27 til 12 politidistrikter i noe grad også 

3 Utvalget benytter "operativw der vi velger å benytte "operasjonell". Vi viser til den ansvarsmodell 
som bl.a. legges til grunn r Politiets beredskapssystem. Vi leser utvalgets bruk av "operativ" som 
identisk med "operasjonell", I betydningen utøvende, og Ikke som begrenset til (politi}operativ. 
4 St. Meld. 22 (2000- 2001} Politireform 2000 - et tryggere samfunn. 
5 POD (2004): Det videre arbeid med politiets særorganer (Gangås-rapporten), s. 27. 
6 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 255. 
7 Ibid., s. 229. 
9 NOU 2011: 9 Ett politi - rustet til~ møte fremtidens utfordringer, s. 35. 
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taler for en reduksjon av antallet særorgan, alternativt en restrukturering av disse. Det 
må imidlertid legges til grunn andre kriterier enn dem som begrunnet nærpolitireformen, 
hvor man slo sammen enheter med tilnærmet lik oppgaveportefølje og kompetanseprofil. 

Kripos mener at en reorganisering av politiets oppgaveløsing på nasjonalt nivå ikke bør 
begrenses til dagens særorgan (og nasjonale bistandsressurser), men forutsetter en 
kritisk gjennomgang av også andre nasjonale enheter (inkl. POD, PFT, PIT, Nasjonalt ID
senter (NID), Grensekommissariatet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Der målet er 
kvalitet og optimal ressursbruk i politiets totale oppgaveløsning synes vi utvalget legger 
til grunn en for snever definisjon av særorgan. At deltakelse i politidirektørens nasjonale 
ledergruppe (NLG) er avgjørende for om en nasjonal enhet er et særorgan eller ikke, er 
underlig. Uheldig blir det når en slik definisjon begrenser utvalget fra å vurdere nevnte 
nasjonale enheter i sammenheng med en særorgansreform. 

Utvalget foreslår nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP) og Politiets utlendingsenhet (PU) 
som egne særorgan, sammenslåing av Økokrim og Kripos til en nasjonal etterforsknings
enhet, og etablering av en nasjonal beredskapsenhet. Vår holdning til disse forslagene er 
at de henger sammen - ett forslag kan ikke vurderes løsrevet fra de andre. Skulle for 
eksempel UP og PU bestå, bør også Økokrim bestå som et eget særorgan. 

Forutsatt at man tar reelle strukturelle grep med hensyn til alle særorgan, er det vårt 
subsidiære syn at Økokrim og Kripos kan slås sammen. Utvalget mener at dette vil legge 
til rette for en mer helhetlig styring, der ledelsen får økt handlingsrom til å anvende 
ressursene fleksibelt og etter vekslende behov.9 Dette argumentet kan vi støtte. Vi finner 
det imidlertid i direkte motstrid til utvalgets gjentatte forutsetning om at ressurser mot 
økonomisk kriminalitet må opprettholdes som ved dagens Økokrim. Dette må, etter 
utvalgets mening, garanteres ved at Økokrim etableres som en "semiautonom søyle" inn 
under samme ledelse som nåværende Kripos og et nyetablert NCJ. 10 Vi finner det 
motstridende at synergi trekkes frem som hovedargument for en sammenslåing, mens 
det samtidig forutsettes autonome miljøer. Dette drøfter vi mer detaljert i kapittel 5. 

En eventuell sammenslåing av Kripos og Økokrim forutsetter etter vårt syn at det 
etableres en felles påtaleordning. En nasjonal enhet med påtalekompetanse dels på 
politimesternivå, dels på statsadvokatnivå, anser vi som krevende og uhensiktsmessig. 
Enheten bør ha samme påtaleordning som i politiet for øvrig, og en eventuell sammen
slåing bør skje "en bloc". Miljøkrimsakene bør ikke skilles ut og tildeles Trøndelag politi
distrikt. Dette følger av vårt prinsipielle standpunkt rundt nasjonale oppgaver 

Kripos støtter utvalget i at oppgaver som kan løses lokalt, også bør løses lokalt. Videre 
støtter vi at nasjonalt sentraliserte løsninger krever en spesiell begrunnelse. 11 VI mener 
imidlertid at en slik spesiell begrunnelse også bør foreligge når nasjonale oppgaver flyttes 
til distriktsnivå, som foreslås for miljøkrimsaker, trafikksikkerhetsarbeidet og utlendings
feltet. Vi mener utvalgets begrunnelse her har flere svakheter, hvilket gjør det vanskelig 
å støtte den anbefalte modell med to nasjonale bistandsenheter. 

Kripos mener at særorganene er - og bør fortsette å være - enheter som ivaretar 
nasjonale oppgaver av operasjonell karakter som (a) krever koordinering nasjonalt 
og/eller internasjonalt, og/eller (b) som det av faglige eller kostnadsmessige grunner 

9 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 250, 306. 
10 Ibid., s. 241. 
11 Ibid., s. 229-230. 
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ikke er hensiktsmessig å legge på distriktsnivå. Dette er kjernen i vårt prinsipielle 
standpunkt. 

Av dette følger at nasjonalt ansvar for etterforskning av miljøkrimsaker ikke bør tildeles 
Trøndelag politidistrikt. Vi mener at Økokrim må fortsette å ha dette ansvaret, subsidiært 
at det legges til den nye, nasjonale etterforskningsenheten. 

Nedleggelse av UP er vi skeptiske til, da vi tror at dette vil svekke politiets trafikksikker
hetsarbeid. Foruten faren for at trafikksikkerhet blir en salderingspost i allerede hardt 
pressede politidistrikter, mener vi at det vil svekke det gripbare beredskapselementet 
som UP-personell utgjør i dag. Vi forstår heller ikke utvalgets prinsipielle syn når det 
nasjonale fagansvaret for trafikksikkerhet foreslås lagt til POD, mens tilsvarende 
nasjonalt ansvar for miljøkrim og utlendlngsfeltet foreslås lagt til to utvalgte distrikt. 

Utvalget anbefaler at PU nedlegges. Deler av PUs oppgaveportefølje kan trolig løses på 
distriktsnivå. Vi er imidlertid skeptiske til forslaget om at Øst polltidistrikt skal få omlag 
400 årsverk øremerket utlendingsfeltet og oppgaver på nasjonalt nivå, ettersom man da 
vil være i ferd med å etablere et distrikt som fraviker fra den modellen som lå til grunn 
for politianalysen og nærpolitireformen ("ett politi"). Vi ser heller ikke at tildeling av 
nasjonalt ansvar til Øst politidistrikt oppfyller forutsetningen om en særskilt begrunnelse. 

Rent praktisk ser vi ingen begrunnelse som tilsier at de nasjonale beredskapsressursene 
bør organiseres annerledes enn i dag. Skal vi følge vårt prinsipielle utgangspunkt, er det 
likevel vårt subsidiære syn at det bør etableres en nasjonal enhet for beredskap. 

I forlengelsen av dette mener vi at det er andre nasjonale oppgaver som tilligger Oslo 
politidistrikt I dag, som i større grad burde vært drøftet. Vi finner ingen god prinslpiell 
eller praktisk begrunnelse for at det nasjonale ansvaret for etterforskningsmetoder som 
HR (hemmelig ransaking), RA (romavlytting) og UC ("under cover") skal forblf i Oslo 
samtidig som det anbefales å etablere en nasjonal bistandsenhet for etterforskning. Vi 
mener at dagens delte forvaltning av disse metodene er uheldig. Alle metodene krever 
samspill med teknologisk spisskompetanse. Dette drøftes ytterligere i kapittel 5. 

Utvalget slår fast at den anbefalte modellen legger til rette for koordineringsgevinster 
gjennom samling av nasjonale kontaktpunkter. 11 Dette gjelder imidlertid kun for Økokrim 
og Kripos. På andre områder som beredskap, trafikksikkerhet og utlendingsfeltet legges 
kontaktpunktene til henholdsvls ny beredskapsenhet, POD og Øst politidistrikt. Vi kan 
vanskelig se at dette gir koordineringsgevinster i forhold til dagens modell. 

Utvalget er kritisk til benevnelsen "særorgan" og mener at man bør erstatte dette med 
"bistandsorgan" for henholdsvis etterforskning og beredskap. "Særorgan" er muligens 
ikke noen god betegnelse, men begrepet er språklig korrekt og har over tid fått et 
innhold som er godt Innarbeidet. Ved å erstatte "særorgan" med "bistandsorgan" 
underkommuniseres at en rekke oppgaver som utføres på nasjonalt nivå som ikke er 
bistand. Etablering av "bistandsorgan" oppfattes som et paradoks når omorganiseringen 
bygger på et premiss om mer robuste politidlstrikter som skal ha mindre behov for 
bistand. Følger vi forslaget om å redusere til to enheter, stiller vi dessuten spørsmål ved 
om det er nødvendig med en felles betegnelse på disse to, eller om det er tilstrekkelig 
med deres egennavn. Alternativt kan man vurdere en annen betegnelse som synliggjør 
det nasjonale nivået. 

12 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 259. 
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1.3 Høringssvarets oppbygning 

Ovenfor har vi presentert v~rt primære og subsidiære syn p~ anbefalingene i 
NOU 2017: 11. I de p~følgende kapitler drøfter vi de ulike temaene mer inng~ende. 

I kapittel 2 gir vi noen betraktninger rundt utvalgets mandat og metodiske tilnærming. I 
kapittel 3 kommenterer vi utvalgets beskrivelse av Kripos (korresponderer med kap. 8 i 
utredningen), mens vi i kapittel 4 drøfter argumentene for en omorganisering av 
særorganene. Her ses utredningen i sammenheng med tidligere utredninger om 
særorgansreform samt nyere og beslektede analyser som berører overlappende tematikk 
(som p~taleanalysen NOU 2017: 5). V~rt syn p~ utvalgets konkrete forslag presenteres i 
kapittel 5. I kapittel 6 redegjør vi særskilt for v~r tilnærming til omr~det IKT-kriminalitet 
og etablering av et NC3. Noen korte betraktninger rundt de administrative og økono
miske konsekvensene av utvalgets anbefalinger presenteres i kapittel 7. 

2 UTVALGETS MANDAT OG METODE 

Kap. 2.1 er viet noen betraktninger rundt mandatet som har ligget til grunn for utvalgets 
arbeid. Mandatet er presentert i utredningens kapittel 2, der ogs~ utvalgets arbeidsm~te 
beskrives. I kap. 2.2 kommenterer vi utvalgets metodiske tilnærming. 

2.1 Mandat 

Utvalgets mandat har vært ~ foreta en utredning om fremtidig organisering av 
særorganene og politiets nasjonale beredskapsressurser. Med ny politidistrtktstruktur s~ 
man behovet for ~ tilpasse særorganenes funksjon og kapasitet til den nye strukturen og 
de endringer i kapasitet og kompetanse den er ment~ medføre. 

Konkret har utvalgets oppdrag vært som følger: 13 

1. Beskrive og vurdere hvordan særorganene og politiets nasjonale beredskapsressurser i dag 
ivaretar sine oppgaver. 

2. Beskrive hva som skal kjennetegne et særorgan, og hvilke oppgaver som bør h§ndteres av 
et særorgan. 

3. Drøfte fordeler og ulemper ved§ legge oppgaver til et særorgan eller et politidistrikt. 

4. Beskrive ul ike modeller for struktur for, og organisering av, særorganene. Minst ett av 
alternativene skal legge til grunn uendret ressursbruk p~ om~det. 

5. Vurdere effektiviseringstiltak og identifisere mulige innsparinger. 

6. Foresi~ organiser ing og avgrensning av politiets nasjonale beredskapsressurser. 

7. Identifisere nødvendige forbedringspunkter utover eventuelle st rukturendringer og anbefale 
tiltak, for ~ oppnl mer lik oppgaveutførelse og polititjeneste I hele landet. 

B. Foreta en vurdering av Polit ihøgskolens fremtidige organisering og styringsforhold, som 
sikrer Politihøgskolens faglige uavhengighet. 

9. Vurdere eventuelle distriktspolit iske konsekvenser. 

N~r vi senere i høringssvaret vil bemerke svakheter ved utvalgets arbeid og noen av dets 
resonnementer, s~ er det med en erkjennelse at utvalget hadde en krevende oppgave. 
Mandatet var for vidt og delvis sprikende, noe som nok har medført at noen av punktene 
har blitt svakere behandlet. Det kan synes som at utvalget, for ~ gjøre oppgaven over
kommelig, har fordelt de ulike problemstillingene seg imellom, og at disse ikke er blitt 

13 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 17. 
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vurdert samlet av utvalget. Resonnementer og konklusjoner som gjøres ett sted I 
analysen, hentes ikke alltid opp andre steder hvor det hadde vært naturlig. Utredningens 
indre logikk og balanse lider under dette. 

Utvalgets mandat innebærer både å gjøre konkrete vurderinger av nåtilstanden (f.eks. 
pkt. 1) og å foreta normative og prinsipielle avklaringer (f.eks. pkt. 2). Vi synes utvalget 
i mindre grad har lykkes med sistnevnte. 

Til tross for at mandatet var vidt, mener vi at det ikke var dekkende. Etter NOU 2013: 9 
(politianalysen) og NOU 2017: 11 (særorgansutredningen) er fremdeles deler av politiets 
portefølje og struktur ikke analysert. Vi synes det er uheldig at utredningen så tydelig 
avgrenses mot POD, PST, tjenesteleverandørene PFT og PIT, og ikke minst NID. Kripos 
hadde forventninger om at en særorgansutredning Ikke bare drøftet oppgavefordelingen 
mellom særorgan og polltldlstrlkter, men også tok inn over seg at de vanskelige grense
flatene ofte ligger mellom de ovennevnte enhetene og særorganene. Utvalget erkjenner 
til dels dette, men bidrar Ikke med noen prinsipielle avklaringer av disse spørsmålene. 

Utvalgets utgangspunkt burde vært en drøfting av (a) hva som er nasjonale oppgaver, 
gitt politiets oppgaver definert i politiloven, og (b) hva som er en optimal organisering av 
dette. Punkt (b) kan vanskelig besvares når man fra (a) trekker ut sentrale nasjonale 
oppgaver som i dag utføres av enheter som POD, PST, PFT, PIT og NID. 

I kapittel 2.6 redegjør utvalget for de avgrensninger man har sett seg nødt til å gjøre. 
Blant annet problematiseres politiets arbeid og de krevende grenseflatene på ID
området. Avgrensningen begrunnes I mangel på kapasitet og at området er i randsonen 
av utvalgets mandat.14 Når utvalget l sitt arbeid så tydelig har Identifisert ID-feltet som 
et forbedrlngsområde 15, synes vi det er uheldig at de velger å la problemstfllingen ligge 
med henvisning til en - etter vår mening - for snever avgrensning. 

Når det i utvalgets mandat heter at man skal vurdere særorganenes ivaretakelse av sine 
oppgaver (pkt. 1), er det uheldig at man har trukket ut områder. For Kripos betyr dette 
at sentrale oppgaver som for eksempel internasjonalt politisamarbeid, etterretning, 
forebygging og kommunikasjonskontroll, i liten grad er vurdert. Vi mener at utvalget 
dermed har hatt en for snever tilnærming til Kripos' totale portefølje, med hovedfokus på 
straffesaksbehandlf ng (teknisk og taktisk bistand samt egen etterforskning). 

2.2 Metode 

I utredningens kapittel 2.3 redegjøres det for utvalgets arbeidsmåte, herunder metode 
og datagrunnlag. 

Vi mener utvalget i for stor grad benytter seg av særorganenes og politimestrenes egen
vurderinger (sistnevnte kalt kompetansekartlegging) samt en spørreundersøkelse vi 
mener har betydelige metodiske svakheter. Funn fra de ovennevnte kilder blir presentert, 
men utvalget synes å gjøre få selvstendige tolkninger eller analyser av disse funnene. 
Eksempelvis får politimestrenes egenvurdering av bistandsbehov stå forholdsvis 
uimotsagt - her kunne utvalget med fordel enten bekreftet eller avkreftet påstandene 
ved f.eks. å vise til innhentet statistikk over bistandsoppdrag. 

14 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 19. 
15 "Manglende ressurseffektivitet viser seg på flere områder i politiets oppgaveløsning og 
kompetansebygging. Et viktig område her er identitetsarbeid og flere uklare avgrensninger mellom 
Nasjonalt ID-senter (NID), Kripos og andre ID-miljø i politietaten." (NOU 2017: 11, s. 103). 
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At enkelte påstander blir stående uten kontradiksjon, er uheldig, og de fremstår da som 
sannheter. Et eksempel er en påstand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om at det 
i dag ikke er noen norsk utdanningsinstitusjon som dekker politiets krav og behov innen
for IKT-kriminalitet.16 Riktig eller ikke, er det uansett problematisk med slik enkildebruk, 
uten kontradiksjon eller selvstendig vurdering fra utvalget. Andre steder har utvalget 
imidlertid lykkes med dette. Et sted refereres det til at 11 av 12 politimestre påstår de 
har tilstrekkelig etterforskningskompetanse på sedelighetsfeltet17

, men at Riksadvokaten 
har et annet syn på dette i den nylige kvalitetsundersøkelsen. 18 Denne typen 
nyanseringer kunne man med fordel sett flere steder i utredningen. 

Spørreundersøkelsen er ikke presentert i vedlegg og det er ikke redegjort for hvilke 
kriterier man har benyttet for å velge ut et representativt utvalg respondenter. Det er 
derfor vanskelig å vurdere undersøkelsens reliabilitet og validitet. Det er problematisk at 
den metodiske tilnærmingen i liten grad kan ettergås, da undersøkelsen synes å utgjøre 
en betydelig del av utvalgets beslutningsgrunnlag. Vi hadde gjerne sett at intervjugulden 
for de semistrukturerte intervjuene og spørreskjemaet var vedlagt utredningen. 

Man kan også stille spørsmål ved respondentenes forutsetninger for å vurdere de ulike 
særorganenes organisering, kapasitet, kompetanse og effektivitet. Videre er det grunn til 
å anta at noen spørsmål har liten relevans for enkelte særorgan. Når man spør om Kripos 
bidrar til økt oppklaringsprosent i distriktene, bør man oppnå t ilnærmet 100 % enighet. 
For eksempel analyserer narkotikalaboratoriet ved Kripos all narkotika i politidistriktenes 
straffesaker som involverer narkotikabeslag, og bidrar følgelig i oppklaringen av alle 
disse sakene. PUs bidrag til økt oppklaringsprosent er ikke sammenliknbart da PU ikke er 
et etterforskningsorgan. 

Selv om mange av spørsmålene i spørreundersøkelsen er relevante for en slik utredning, 
bidrar manglende nyansering av både spørsmål og svar ti l at man kan stille spørsmål ved 
undersøkelsens funn. Utvalget tar forbehold om metodiske svakheter i kap 2.3.2 og viser 
blant annet til den svake svarprosenten (22 og 40 prosent for henholdsvis politidistrikter 
og særorgan). Dette forbeholdet mener vi imidlertid ikke følges opp i analysen, hvor funn 
fra spørre-undersøkelsen refereres til og vektlegges i relativt stor grad. 

3 UTVALGETS BESKRIVELSE AV KRIPOS 

I dette kapitlet kommenterer vi beskrivelsen som er gitt av Kripos i NOU 2017: 11, del 
Ill, kap. 8. Del Ill av utredningen er hovedsakelig deskriptiv, men inneholder også 
vurderinger av særorganenes oppgaveløsning, og legger dermed premissene for den 
videre drøftelsen og i siste instans utvalgets anbefalinger. 

Beskrivelsen av Kripos' organisasj on og oppgaveportefølje er i det store og hele korrekt 
og gjenkjennbar. Utvalget beskriver et særorgan med viktig og nødvendig nasjonal spiss
kompetanse på en rekke fagområder, som nyter høy tillit i politidistriktene. Samtidig 
påpeker utvalget at Kripos over t id er tillagt en rekke oppgaver av både operasjonell og 
strategisk karakter i randsonen av Kripos' kjernevirksomhet og med krevende grense
flater spesielt mot POD. 19 Dette kommenterer vi ytterligere i kapitlene 3.1 og 5.4. 

16 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 53. 
17 Ibid ., s. 93. 
111 Riksadvokaten (2017) : Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse 2016 - voldtekt og mishandling 
av nærst~ende, rapport av 28. april 2017. 

l 9 NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 12. 
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Vi synes at utredningens kapittel 8 er noe preget av gjentakelser og deskriptive og 
normative avsnitt om hverandre. Dette kan gjøre det krevende for leseren å forstå den 
totale rekkevidden av Kripos' portefølje. Straffesaksbehandling og IKT-kriminalitet 
vektlegges tungt, mens andre områder og oppgaver knapt er nevnt. Dette er uheldig, da 
utvalgets mandat har vært å vurdere særorganenes ivaretakelse av sine oppgaver - og 
ikke kun oppgaver definert som direkte bistand. Det er heller ikke distriktenes bistands
behov alene som er eller har vært dimensjonerende for Kripos' virksomhet. 

Det kan synes som at utvalget har hatt en noe snever tilnærming, der distriktenes 
(forventede) endrede bistandsbehov etter nærpolitireformen har vært retningsgivende 
for informasjonsinnhenting, prosessering og i siste instans konklusjoner. Nasjonale 
oppgaver som utføres av særorgan utover bistandsrollen, har til en viss grad blitt 
beskrevet, men ikke undergått de samme normative vurderingene. 

3.1 Kripos' totale oppgaveportefølje 

I kapittel 8.1.1 beskrives utviklingen i Kripos' oppgaveportefølje siden etableringen av 
Kriminalpolitisentralen i 1959 samt begrunnelsen for denne veksten. Fellesnevneren har 
vært oppgaver som det har vært lite hensiktsmessig eller kostnadseffektivt å legge til 
distrikt eller andre særorgan. Dette er oppgaver eller saker med begrenset volum, behov 
for spesialisert kompetanse eller saker med behov for koordinering nasjonalt eller 
internasjonalt. 

Flere steder i utredningen beskrives veksten i Kripos' oppgaveportefølje. Vi kjenner oss 
igjen i dette og er enig i at veksten har vært og fremdeles er utfordrende. Spesielt 
krevende har det vært når oppgaver har blitt tildelt uten ekstra finansiering. Prinsipielt 
kan man hevde at Kripos utfører visse oppgaver i dag som kunne utføres av andre, både 
i og utenfor etaten. Særlig gjelder det oppgaver som burde utføres av POD. POD ivaretar 
imidlertid også oppgaver som burde løses av distrikt eller særorgan. Problematikken har 
Kripos vært tydelig om overfor utvalget, og det er også gjengitt i utredningen.20 

3.2 Bistand 

Beskrivelsen av Kripos• bistand til politidistriktene (utredningens kapittel 8.2.2) er i det 
store dekkende. Utvalget beskriver godt bredden i vårt bistandstilbud og hvordan ren 
statistikk i mange tilfeller må suppleres av kvalitative vurderinger knyttet til bistandens 
innhold og omfang. Som utvalget eksempelvis skriver: "Noen saker er ressurskrevende 
og innebærer avgivelse av hele årsverk, mens andre kan være svært enkle". 2 1 Det er bra 
at utvalget ser at statistikk alene ikke gir et totalbilde av situasjonen. 

I utredningen heter det at "[p]olitimestrene for de største distriktene mener de i liten 
grad vil ha behov for verken teknisk eller taktisk etterforskningsbistand". 22 Vi er usikre 
på hva politimestrene svarer på her, da det unektelig er slik at distriktene - også de 
største - i fremtiden vil ha behov for noe bistand fra Kripos, enten i form av stedlig eller 
konsultativ bistand eller i forbindelse med undersøkelser av innsendt materiale (for 
eksempel narkotika). Vi synes i det hele at man I liten grad tar innover seg at Kripos har 
det eneste kriminaltekniske laboratoriet i Norge - og hvilken nytte det har for distriktene. 

20 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 84. 
21 Ibid., s, 85. 
22 Loc.cit. 
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Politimestrene undervurderer muligens de krav som settes til ulike undersøkelser, og den 
kompetanse dette krever. På det datatekniske området sies det eksempelvis at "[f]lere 
politidistrikter har etter hvert oppnådd god kompetanse på området, men fortsatt har 
flere behov for denne bistanden". 23 For oss fremstår dette som en overdrevent forsiktig 
påstand - i 2016 mottok Kripos bistandsanmodninger om datatekniske undersøkelser fra 
samtlige politidistrikter, hittil i 2017 har vi mottatt anmodninger om slike undersøkelser 
fra 11 av 12 distrikt. Og hva menes med god kompetanse? Dette er ment som et retorisk 
spørsmål for å synliggjøre at kompetanse på dette området Ikke er en statisk størrelse. 
Kontinuerlig metodeutvikling og kompetanseoverføring kreves. Oppgaver som for noen år 
siden måtte løses på ekspertnivå (les: Kripos) kan nå løses på generalistnivå (les: politi
distriktene), men ekspertnivået må videreutvikles for å holde takt med den raske 
teknologiske utviklingen. Behovet for fag- og metodeutvikling på nasjonalt nivå har blitt 
slått fast ved t idligere utredninger og reformer24

, og er etter vårt syn vel så aktuelt I dag, 

Kripos har spesielt gode forutsetninger til å yte bistand i grensesnittet mellom operativ 
virksomhet og bruk av teknologi. For å optimalisere politiets mulighet til å sikre spor og 
bevis er det fornuftig å sentralisere metoder som krever mest spesialisert kompetanse. 
Denne kapasiteten er underdimensjonert i politietaten. Det finnes noen spesialiserte 
miljøer i distriktene, men disse er hardt presset på kapasitet. Følgen er at politiet ikke 
benytter de metodene lovgiver har gitt oss anledning til, og bruken blir fragmentert. 

3. 3 Egen etterforskning 

Utvalgets beskrivelse av Kripos' etterforskningsansvar, i kapittel 8.3.6, er dekkende og 
god. Vi leser utvalget dithen at spørsmålet om Kripos skal etterforske egne saker er 
passe. Forslaget om å slå sammen Økokrim og Kripos synes å bekrefte dette ytterligere. 
Enkelte politimestre oppgis å ha vært skeptiske til Kripos' etterforskningsadgang og 
mener at dette kan gå på bekostning av bistand til distriktene, men utvalget ser ikke at 
dette eksemplifiseres eller bekreftes. 25 Utvalget konkluderer med at et begrenset saks
tilfang er nyttig for kompetanseutvikling i Kripos, og at det bidrar positivt I bistanden til 
politidistriktene. 26 

Utvalget drøfter allikevel om Kripos bør etterforske egne saker innenfor alle sine saksfelt, 
og eksemplifiserer med orgkrimområdet.27 Kripos er kjent med at noen politimestre 
mener dette. I denne sammenheng minner vi om inntakskriteriene for egen etterforsk
ning ved Kripos: at sakene ikke tilhører noe bestemt distrikt, at de krever internasjonal 
samhandling og/eller at de krever særskilt kompetanse. 28 I saksutvelgelsen vektlegges at 
sakene skal være prinsipielle, og at de medfører fag- og metodeutvikling. 

Kripos etterforsker relativt få saker på orgkrimområdet, men disse er av en kategori som 
nok i mindre grad ville blitt prioritert på distriktsnivå. For eksempel har Kripos de siste 
årene etterforsket arbeidsmarkedskriminalitet i renholdsbransjen (OP Zalo) og narkotika
omsetning på det mørke nettet (OP Marco Polo) . Disse har gitt fenomenkunnskap og 
metodeutvikling som kommer distriktene t il gode. Kripos ivaretar dessuten den initiale 

23 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 85 
24 Blant annet i St. Meld. 22 (2000-2001) Politireform 2000 - et tryggere samfunn, s. 271. 
25 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s . 96. 
26 Ibid., s. 105. 
27 Loc.cit. 
28 Påtaleinstruksen, § 37-3. 
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etterforskningen i saker der man innledningsvis ikke vet i hvilket distrikt saken "lander", 
eller der det er fare for bevisforspillelse. Det er nødvendig å ha et sentralt nivå i politiet 
som kan inngå forpliktende samarbeid med andre lands politimyndigheter og foreta tids
kritiske etterforskningsskritt, inkludert bruk av skjulte metoder. Utvalget støtter dette. 29 

Når orgkrimområdet identifiseres som et område hvor Kripos muligens ikke bør gjennom
føre egne etterforskninger, synes dette som en motsigelse av utvalgets anbefaling om å 
slå sammen Økokrim og Kripos, nettopp med en begrunnelse om tett synergi mellom 
etterforskning av organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. 

Etterforskning av egen sak, uavhengig av kriminalitetstype, krever særskilt kompetanse 
om den konkrete kriminalitetstypen samtidig som det krever samvirke med annen 
kompetanse som f.eks. skjulte etterforskningsmetoder, datatekniske analyser, internett
etterforskning og internasjonalt politisamarbeid. Gjennom egen etterforskning utvikles 
kompetanse og metoder som senere kommer distriktene til gode gjennom bistand. Det 
er dette vl mener når vl i vår strategi sier at vi "gjennom egen etterforskning skal [".] 
utvikle kompetanse og metoder som gir merverdi i vår bistand tll politidistriktene". 30 

3.4 Internasjonalt politisamarbeid 

Internasjonalt politisamarbeid ble i liten grad behandlet i politianalysen (NOU 2013: 9), 
noe vi etterlyste i vårt høringssvar til analysen. Vi er tilfreds med at særorgansutvalget 
ser viktigheten av den internasjonale dimensjonen, og inkluderer den både i beskrivel
sene av kriminalitetsutvikling og sentrale virkemidler. Beskrlvelsen av Kripos' rolle og 
oppgaver i Internasjonalt politisamarbeid mener vi er god og dekkende. Utvalget Iden
tifiserer enkelte vanskelige grenseflater mellom Kripos og POD og anbefaler at disse 
avklares av POD. Kripos støtter utvalgets konklusjon, her gjengitt i sin helhet:31 

Utvalget mener det er nødvendig med en gjennomgang av ansvarsforholdene for ansvar for 
politiets internasjonale oppgaver og operasjoner i den hensikt! plassere det strategiske og 
operative ansvaret der det hører hjemme. I utgangspunktet mener utvalget at det er 
naturlig at det strategiske ansvaret ligger i POD, mens det operative ansvaret ligger i 
underliggende enheter. 

Beskrivelsen av Kripos' rolle som nasjonalt kontaktpunkt er god. Vi tolker det slik at 
denne rollen i liten grad er gjenstand for diskusjon. Vi er positive til utvalgets forslag om 
en totalgjennomgang av politiets internasjonale koordinerings- og kontaktarbeid. 32 

3.5 Kriminaletterretning og forebygging 

Kripos mener at kriminaletterretning og forebygging er virksomhetsområder utvalget 
med fordel kunne beskrevet mer inngående. Da dette er områder med vanskelige 
strategisk-operasjonelle grenseflater mellom Kripos og POD, hadde vi gjerne sett at 
utvalget hadde foretatt noen prinsipielle drøftelser og avklaringer på området. 

POD har i dag et faglig overordnet ansvar for etterretning på nasjonalt ntvå.33 Kripos har 
et nasjonalt etterretningsansvar innen våre saksområder. Vi opplever i tillegg at vi stadig 

29 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 105. 
3° Kripos (2016): Kripos' strategi 2016- 2025. 
31 NOU 2017: 11 Bedre bistand, bedre beredskap, s. 106. 
32 Loc.cit. 
33 Politidirektoratet (2015) : Politiets etterretningsdoktrine. 
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gis etterretningsoppdrag som enten er på siden av våre ansvarsområder, eller er på et 
strategisk nivå som burde ivaretas av direktoratet. Vi hadde gjeme sett at særorgans
utvalget hadde hatt en mer prinsipiell drøftelse rundt dette, herunder behovet for å 
etablere et nasjonalt etterretningssenter. Vi mener at det er behov for et slikt senter og 
at dette må ligge på operasjonelt nivå. 

Etterretning utgjør det vesentligste grunnlaget for kunnskapsbasert kriminalitets
forebygging. Forebygging på nasjonalt nivå har generelt fått lite oppmerksomhet, noe 
som gjenspeiles i utredningen. Politiets forebyggende arbeid har til nå hatt en lokal 
tilnærming, og man har i mindre grad hatt fokus på forebyggingen som kan oppnås 
gjennom samarbeid med andre offentlige etater og private virksomheter. Her spiller 
særorgan som Kripos en viktig rolle. 

3.6 Forvaltningsoppgaver 

Kripos' forvaltningsoppgaver er i begrenset grad beskrevet i utredningen, enda mindre 
har de vært gjenstand for en normativ vurdering. Dette gjelder blant annet adresse
sperre, personellakkreditering på flyplasser (sikre soner), dokumentundersøkelser I 
forvaltningssaker og typegodkjenning av våpen. Utvalget mener man bør vurdere om 
noen av disse oppgavene bør flyttes til andre - enten politidistriktsnivå eller ut av etaten : 
"Utvalget ser det som uhensiktsmessig og kostnadsdrivende at et spisskompetansemiljø 
som Kripos utøver forvaltningsoppgaver som verken er en del av politiets eller 
særorganets kjerneoppgaver". 34 

Her vil vi bemerke at politiets oppgaver rekker videre enn kriminalitetsbekjempelse, jf. 
politiloven § 2. Politiet har en rekke øvrige oppgaver som krever særlig kompetanse. For 
Kripos er det irrelevant om våre tjenester bidrar i etterforskning eller i å løse 
forvaltningsoppgaver, så lenge oppgaven er en del av politiets samfunnsoppdrag. 
Behovet for et spisset nasjonalt fagmiljø gjør seg gjeldende i begge spor. Er det en 
politioppgave, må man stille spørsmål om hvor denne oppgaven løses best. Er det en 
politioppgave å f.eks. typegodkjenne våpen, så må man spørre hvor i politiet man har 
våpenteknisk ekspertise til å ivareta oppgaven. Svaret på dette er p.t. Kripos. Det ville 
være mer kostnadsdrivende og ugunstig å bygge opp våpenteknisk kompetanse andre 
steder i etaten, kun for å ivareta våpentekniske forvaltningsoppgaver. Dette eksemp
lifiserer at man bør være varsom med å skille mellom straffesaker og forvaltningssaker. 

3.7 Registerforvaltning og behandlingsansvar 

Kripos' oppgaver i forvaltningen av politiets registre er godt beskrevet, særlig det som er 
knyttet til behandUngsansvaret. Dette er et område som krever betydelige ressurser, og 
der man forventer økt ressursbruk, blant annet knyttet til prosessforvalterrollen Kripos 
har fått av POD. Utvalget viser til at flere politiledere mener at behandlingsansvaret ikke 
bør ligge på operasjonelt nivå, men på direktoratsnivå. Datatilsynet som sentral 
interessent mener det samme. 35 Utvalget konkluderer med at behandlingsansvaret bør 
flyttes fra Kripos til POD.36 

Selv om vi kan være prinsipielt enige med utvalget (se videre drøftelse i kapittel 5), 
hadde vi ønsket en grundigere drøfting av spørsmålet, inkludert hvilke fordeler det har at 

34 NOU 2017: 1 1 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 106. 
35 Ibid., s. 102. 
36 Ibid., s. 106. 
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behandlingsansvaret er lagt til samme virksomhet som har den rene registerforvaltning
en. Grunnen til at behandlingsansvaret ble tillagt Kripos ved innføring av politiregister
loven, sammenligning ved plassering av behandlingsansvar i annen offentlig virksomhet, 
utfordringer ved dagens modell (instruksjonsmyndighet, ressurser mv.), hensynet til 
nærhet til behandlingen, spørsmålet om hvem som skal være klageorgan, betydningen 
av IKT-forvaltningsmodellen mv. er ikke belyst eller bare så vidt omtalt i utredningen. 

Nærhet til behandling av opplysninger i politiets registre tilsier at behandlingsansvaret 
også i fremtiden kan være tillagt Kripos. På den annen side har POD reelle styrings
verktøy overfor distriktene. Dette mangler Kripos, og det er utfordrende når behandlings
ansvaret skal utøves overfor distrikter og andre særorgan. Vurderingen er kompleks. Når 
behandlingsansvaret anbefales flyttet fra Kripos til POD, hadde vi sett det som formåls
tjenlig at anbefalingen var tuftet på en bredere analyse enn hva utvalget har gjort. 

3.8 Særskilt om sedelighetsområdet 

Vi stiller spørsmål ved noen påstander i utredningen, da særskilt de som er knyttet til 
sedelighetsområdet. Flere politiledere synes å mene at Voldtektsseksjonen ved Kripos 
hører bedre hjemme på distriktsnivå.37 Samtidig sies det at Ingen politiledere ser det som 
gunstig å flytte porteføljen knyttet til etterretning og nasjonal monitorerlng. Dette er 
imidlertid en betydelig del av seksjonens arbeid, noe som senere bekreftes: "Bistanden 
omfatter blant annet etterretning, et område få politidistrikter har ressurser til. "38 

Vi finner det underlig når Voldtektsseksjonen særskilt blir identifisert som et fagmiljø som 
ikke bør være en del av Kripos. Vi vil minne om at begrunnelsen for opprettelsen av 
Voldtektsgruppen (VTG) var at det ville være et bedre alternativ enn å opprette et eget 
særorgan på sedelighetsområdet (SEPOL).39 I 2015 gjennomførte POD en evaluering av 
VTG40

, og konkluderte med at prosjektet hadde hatt god måloppnåelse siden 
opprettelsen i 2010, og at det fortsatt var behov for et sentralt miljø som hadde 
oversikten og kompetansen til VTG. Arbeidet ved Kripos burde videreføres og prosjektet 
overføres i linjen, noe som da også ble gjennomført i 2016. 

VTG og satsingen ved Kripos hadde følgende fem hovedmål: 

1. Bidra til at voldtektsforbrytelser med felles modus eller andre likhetstrekk Identifiseres, og 
at etterforskingen koordineres p~ en hensiktsmessig måte. 

2. Følge med på de mest aktive voldtektsforbryterne og bfdra til at gjerningspersoner 
identifiseres så tidlig som mulig for å forebygge nye voldtekter. 

3. Gi politidistriktene faglige råd og bistå med godt kvalifisert personell I etterforskingen av 
voldtektssaker. 

4. Overta etterforskingsansvaret I voldtektssaker etter gjeldende kriterier. 

5. Etablere et nasjonalt fagmiljø for informasjons- og kompetansedeling innen saksom~det 
voldtekt. 

Disse målene er fremdeles retningsgivende. Voldtektsseksjonen yter altså i hovedsak 
etterforskningsbistand og utfører nasjonale oppgaver knyttet til etterretning og 
monitorerlng. Når flere politiledere Ifølge utvalget argumenterer for at Voldtekts-

37 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 87. 
38 Ibid., s. 93. 
39 NOU 2008: 4 Fra ord til handling. 
40 Politidirektoratet (2015): Evaluering av voldtektsgruppen ved Kripos. 

13/38 



seksjonen ikke hører hjemme på Kripos, er det vår tolkning at de først og fremst 
refererer til mål 4 for egen etterforskning. At utvalget diskuterer seksjonens 
eksistensberettigelse i kapittel 8.2.3 "Etterforskning og påtale", underbygger vår 
antakelse. Egen etterforskning er imidlertid i realiteten en marginal del av seksjonens 
portefø1je; kun to egne saker41 har blitt etterforsket siden opprettelsen av VTG i 2010. 
Den høyere påtalemyndighet ønsker imidlertid at seksjonen skal etterforske flere saker. 42 

3.9 Særskilt om IKT-kriminalitet 

I Kripos' høringssvar til politianalysen påpekte vi analysens åpenbare mangel vedrørende 
kriminalitetsutfordringer i det digitale rom:43 

Kripos finner det [ •.. ] uheldig at et s~ viktig omr~de som «cyber» er minimalt berørt i 
analysen. F~ oppgaver i ~rene fremover utfordrer politiet mer enn forebygging og 
bekjempelse av kriminalitet i det digitale samfunn der den raske teknologiske utvikling 
endrer forutsetningene for politiets arbeid. 

Særorgansutvalget har fylt det tomrommet som politianalysen etterlot. IKT-kriminalitet 
som kriminalitetsfenomen er bredt beskrevet og integrert i analysen på en god måte. 
Allikevel har vi noen merknader til blant annet begrepsbruk og virkelighetsbeskrivelse. 

Kripos beskriver IKT-kriminalitet ut fra tre akser: 

( i) IKT, teknologi og internett som åsted eller objekt for forbrytelsen 
(kriminalitetsform) 

(il} IKT, teknologi og internett som verktøy for forbrytelsen (modus) 
(ili } IKT, teknologi og internett som kilde til spor (sporsted) 

Kripos har oppgaver og spisskompetanse langs alle disse tre aksene. Vi mener utvalget 
med fordel kunne benyttet denne tredelte tilnærmingen i sin beskrivelse og vurdering. 
Under utredningens kapittel 8.3.9 veksles det mellom de tre aksene, noe som gjør at 
totalbildet fremstår utydelig. Spesielt uheldig mener vi det er når pkt. (i) over, ofte 
referert til som ren datakriminalitet, i utvalgets vurderinger blandes sammen med pkt. 
(ii) og pkt. {iil). Vi vil gi noen eksempler på dette under. 

Pkt. ( f} ivaretas i hovedsak at ett fagmiljø ved Kripos, Seksjon for datakrimetterforskning. 
Utvalget påstår at dette miljøet har lav status,44 med henvisning til få egne etterforsk
ninger (2) og bistandssaker (1) i 2016. Utvalget synes ikke å ha gjort noen kvalitativ 
vurdering av etterforskningenes kompleksitet, men kun forholdt seg til rene tall. At 
Seksjon for datakrimetterforskning over en femårsperiode har håndtert like mange eller 
flere etterforskninger enn andre fagseksjoner ved Kripos, sies det Ingenting om. For det 
andre var bistandssaken det refereres til, en datakriminalitetssak fra et politidistrikt hvor 

41 OP Ugress (2011-2015). Etterforskning av voldtekter med ukjent gjerningsmann 
(serieovergriper). 

OP Showboys (2015- 2016). Etterforskning av direkte strømming av seksuelle overgrep mot barn 
p~ Filippinene. Saken ble overtatt av Kripos fra Hordaland pd., da saken involverte krevende 
gjennomgang av omfattende databeslag samt utenlandsetterforskning. 

42 NAST (2017) : "Inspeksjon av seksj on for seksuallovbrudd og voldtektsseksjonen", 
(DL201700635), samt Riksadvokatens oppfølgingsbrev av 23. mal 2017 (ref. 2012/00238). 

43 Kripos (2013): "Høring - NOU 2013: 9 Ett politi - rustet til~ møte fremtidens utfordringer. 
Høringsuttalelse fra Kripos", brev til Politidirektoratet av 11. september 2013 (DL201301144). 
4 4 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 98. 
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det var behov for datatekniske undersøkelser (jf. pkt. (iii) - IKT som sporsted). Dette 
utføres av Seksjon for elektroniske spor ved Kripos - ikke Seksjon for datakrimetter
forskning. Hvordan den ene bistandssaken da benyttes for å underbygge en påstand om 
at sistnevnte seksjon har lav status, er for oss uforståelig. 

Kapittel 8.3.9 i utredningen inneholder flere betraktninger rundt innovasjon, finansiering, 
arbeidsprosesser og lovendringer på IKT-området, som muligens hadde vært bedre å 
plassere et annet sted enn i et underpunkt ment for å beskrive Kripos' Innsats på 
området. Dersom rammebetingelsene for oppgaveutførelsen skal inkluderes, burde dette 
gjelde alle Kripos' oppgaver - ikke kun dem som er relatert til IKT-kriminalitet. 

4 BAKGRUNN OG BEHOV FOR OMORGANISERING AV SÆRORGANENE 

I utredningens del II gis en beskrivelse av hvordan politiet er organisert, etterfulgt av en 
drøftelse av hva et særorgan er, og til slutt en redegjørelse og vurdering av distriktenes 
endrede bistandsbehov. Et gjennomgående trekk ved utredningen er at den først og 
fremst retter oppmerksomheten mot politidistriktenes «robusthet» og bistandsbehov i 
forbindelse med etterforskning. Andre faktorer som taler for og imot reorganisering synes 
i mindre grad vektlagt, eksempelvis nasjonalt ansvar for kriminaletterretning, analyse og 
forebyggende arbeid samt behovet for nasjonale og internasjonale kontaktpunkt med 
koordineringsansvar innenfor sine fagområder. 

Påtaleanalyseutvalget fikk i oppdrag å vurdere påtalemyndighetens kapasitet og 
kompetanse. 45 Utvalget slo fast at det ikke lot seg gjøre uten først å definere samfunns
oppdraget. Kapasitet og kompetanse er relative begreper som må vurderes med 
utgangspunkt i oppgavene som skal løses. Det gjelder også når en skal drøfte 
særorganenes kapasitet og kompetanse. Politiets samfunnsoppdrag er som kjent definert 
i politiloven §§ 1 og 2. For å beslutte hvordan samfunnsoppdraget best løses av 
direktorat, særorgan og distrikter i fellesskap, må en ta utgangspunkt i den samlede 
oppgaveporteføljen, og deretter definere skjæringspunktene mellom direktorat, særorgan 
og distrikt. Oppgavefordeling og skjæringspunkt mellom disse enhetene stod sentralt 
også i den forrige særorgansutredningen. NOU 2017: 11 påpeker mange av de samme 
utfordringene, noe som viser at skjæringspunktene ennå ikke er tilstrekkelig avklart. 

Adgangen til å opprette særorgan følger av politiloven § 16 tredje ledd nr. 1: 

Kongen kan bestemme at det for ett eller flere politigjøremål skal opprettes egne 
politiorganer. 

Det er altså behovet for å løse konkrete oppgaver som begrunner særorganenes 
eksistens. Bistanden skal være komplementær. Innholdet i politiloven § 16 er nærmere 
drøftet i Ot.prp. nr. 83 (1992-93) om politiloven og I Ot.prp. nr. 7 (1999-2000) om 
endringer i politiloven. I sistnevnte heter det at hovedmålet er å utvikle og opprettholde 
bistandsressurser med landsdekkende kapasitet, og at spisskompetansen de forvalter, 
forutsettes benyttet i saker hvor distriktene ikke selv har kapasitet eller kompetanse til å 
håndtere oppgaven (vår utheving). 

Vi mener at utvalget i vurderingen av distriktenes robusthet til å håndtere sakene selv 
legger for stor vekt på kriminalitetsområder og for liten vekt på etterforskningsmetoder. 
Det gir liten mening å drøfte robusthet utelukkende ut fra type straffbar handltng. 
Hvorvidt et distrikt er i stand til å håndtere en straffesak uten bistand, kommer an på 
hvilke etterforskningsskritt som må utføres, og ikke hvilket straffebud saken subsumeres 

45 NOU 2017: 5 En p§talemyndighet for fremtiden (p§taleanalysen). 
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under.46 Eksempelvis kan noen drapssaker oppklares gjennom avhør og kriminaltekniske 
og rettsmedisinske undersøkelser, mens andre krever spaning, kommunikasjonskontroll, 
UC, romavlytting, internettrelatert etterforskningsstøtte og internasjonal rettslig bistand. 

I polltianalysen ble robusthet definert ved antallet ansatte man anså som nødvendig å ha 
innenfor ulike kriminalitetsområder, eksempelvis 20 innenfor organisert kriminalitet. Det 
mener vi er et feil utgangspunkt, jf. vår høringsuttalelse til NOU 2013: 9.47 

På samme måte legger særorgansutvalget opp til at distriktenes robusthet defineres i 
henhold til ulike kriminalitetsområder, der bistandsbehovet vurderes etter kriminalitets
områder opplistet i kapitlene 5.3.1- 5.3.5 i utredningen. I samtaler med politimesterne 
virker det også som om utvalget har drøftet bistandsbehovet ut fra kriminalitetsområde, 
jf. følgende uttalelser:48 

Politimestrene utdyper i samtaler med utvalget at de største distriktene på de fleste 
områder neppe vil ha behov for etterforskningsbistand, men at behovet i varierende grad 
fortsatt vil gjelde for de mindre politidistriktene. Her er det ulike oppfatninger på 
forskjellige kriminalitetsområder( ... ) 

Nær samtlige distrikter oppgir at de har kompetanse til å håndtere de fleste saker innenfor 
vold, drap, sedelighet og narkotikakriminalitet. Samtidig oppgir flere, også større 
politidistrikt, at selv etter politireformen vil det være behov for bistand innen de mest 
alvorlige økonomiske kriminalsakene. Noe færre distrikt oppgir I tillegg fortsatt behov for 
bistand innen alvorlig miljøkriminalitet. Imidlertid viste kartleggingen et gjennomgående 
stort kompetansebehov innenfor IKT-kriminalitet. Her er det stort behov for økt nasjonal 
spisskompetanse, og økt kompetanse i politidistriktene. 

I utvalgets vurdering legges disse tilbakemeldingene til grunn som et premiss for den 
fremtidige organiseringen. Dette er en for snever tilnærming. Bistandsbehovet avhenger 
som nevnt av hvilke etterforskningsskritt det er nødvendig å utføre for å oppklare saken. 
Mange av etterforskningsmetodene krever spesialkompetanse for gjennomføringen, men 
også for å gi råd om hvilke metoder som er anvendelige i saken. Bestillerkompetanse er 
avgjørende. vår erfaring er at distriktene ikke alltid har god nok kunnskap om hvilke 
muligheter som finnes. Det gjelder eksempelvis innenfor kriminaltekniske undersøkelser 
og lnternettrelatert etterforskningsstøtte. Når hypotesene og informasjonsbehov er 
definert, må etterforskningsledelsen vurdere hvordan en skal finne informasjonen. 
Senest på dette stadiet må en vurdere å be om konsultativ og/eller stedlig bistand. 

Kvalitetsundersøkelsen av 2016 viste et forbedringspotensial i politidistriktenes rutine i å 
vurdere bruk av skjulte tvangsmidler i voldtektssaker: 49 

Kvaliteten på en etterforsking avhenger også av om politiet og påtalemyndigheten har 
benyttet alle muligheter til å sikre bevis som med rimelighet kan tenkes å være 
tilgjengelige. Det omfatter bruk av tvangsmidler hvor dette er forholdsmessig og anses 
nødvendig for en fullstendig oppklaring av saken. Det er derfor egnet til ettertanke - og 
utvilsomt et læringspunkt som gir grunnlag for faktiske tiltak - at det ikke er benyttet det 

46 Kriminalitetsområde kan likevel ha betydning for om distriktet bør konsultere et særorgan. I 
Riksadvokatens årlige mål- og prioriteringsrundskriv oppstilles de prioriterte kriminalitets
områdene. Som gjengitt i utredningen, side 41, har Riksadvokaten kommunisert at Kripos bør 
konsulteres I en tidlig fase 1 saker om alvorlig vold mot små barn som blir alvorlig skadet, får 
varige men eller dør. 
41 Kripos (2013): "Høring - NOU 2013: 9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer. 
Høringsuttalelse fra Kripos", brev til Politidirektoratet av 11. september 2013 (DL201301144). 
48 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 41 og s. 40. 
49 Riksadvokaten (2017): Statsadvokatenes kvalitetsundersøkelse 2016 - voldtekt og mishandling 
av nærstSende, rapport av 28. april 2017, s. 39. 
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som i undersøkelsen er benevnt som "utradisjonelle etterforskningsmetoder" i noen av 
voldtektssakene, til tross for at det ble ansett som aktuelt i 63 % av sakene. Selv om en 
tar høyde for at en I den konkrete vurderingen hadde konkludert med at slike 
etterforsklngsskritt ikke skulle utføres, er det god grunn til å tro at det i en eller flere av de 
totalt 174 sakene hvor slike metoder er vurdert som aktuelle også ville gitt resultater i form 
av avgjørende bevis. 

For ordens skyld bemerkes at det med begrepet "utradisjonelle etterforskingsmetoder" 
menes "skjulte tvangsmidler"; det er i realiteten det som er vurdert her. 

Når respondentene i særorgansutvalgets spørreundersøkelse svarer at distriktet er 
tilstrekkelig robust til å håndtere voldtektssaker generelt, er det derfor grunn tit å spørre 
om det tas tilstrekkelig høyde for å utnytte fullt ut det potensialet som ligger i 
tilgjengelige metoder, eller om svaret gis på bakgrunn av metodene de vanligvis benytter 
i sine saker. Særorgansutvalgets undersøkelse gir ikke svar på dette. 

At det er feil å definere bistandsbehovet ut fra kriminalitetsområde illustreres også 
gjennom det utvalget har skrevet i kapittel 5.4 "Digitalt polltlarbeid og IKT-kriminalitet". 
Som vi har redegjort for tidligere i kapittel 3.9, blander utvalget her sammen 
kriminalitetsområde og metode. Blant annet vurderer de kompetansen på elektronisk 
sporsikring under overskriften "IKT-krimlnalitet". Elektronisk sporsikring går på tvers av 
kriminalitetsområdene og hører ikke hjemme under denne overskriften. 

I fagforvaltningsarbeidet som pågår i regi av programmet "Etterforskningsløftet", ligger 
det an til at fagansvaret innrettes etter metode, da man erkjenner at metodene er 
generiske. Tilnærmingen er også i tråd med innretningen av de skjulte metodene i de 
nye politidistriktene (PNP); metodene er ikke lenger "forbeholdt" organisert kriminalitet. 

Metodeutvikling er en kontinuerlig prosess. Om særorgansutrednlngen hadde kommet ett 
eller to år senere, ville vi heller Ikke kunnet sl med særlig større grad av sikkerhet hva 
distriktene vil trenge av bistand i fremtiden. Som kompetansepyramiden i utredningen 
(figur 16.1)50 visualiserer, vil det alltid være behov for nasjonal spisskompetanse, selv 
om vi gjennom nærpolitireformen får en generell kompetanseheving I distriktene. 

S UTVALGETS ANBEFALINGER 

Vi har innledningsvis i kapittel 1 presentert vårt primære og subsidiære syn på utvalgets 
anbefalinger. I det følgende gis en ytterligere redegjørelse for vårt standpunkt til noen av 
disse. Noen av anbefalingene behandler vi samlet, da vi mener at disse burde være 
praktiske konsekvenser/tiltak utledet av de samme prinsipielle drøftelsene. 

Vi gjentar her vårt prinsipielle utgangspunkt med hensyn til hva et særorgan bør være: 
En enhet som ivaretar nasjonale oppgaver av operasjonell karakter som (a) krever 
koordinering nasjonalt og/eller internasjonalt og/eller (b) som det er lite 
(kostnads)effektivt eller faglig hensiktsmessig å legge på distriktsnivå. 

5.1 Nasjonale oppgaver til distriktene (anbefalinger s, 6 og 7) 

Som presisert innledningsvis støtter vi utvalget i at oppgaver som kan løses lokalt, bør 
løses lokalt, og at nasjonalt sentraliserte løsninger krever en særskilt begrunnelse. 51 En 
slik særskilt begrunnelse bør imidlertid også ligge til grunn når nasjonale oppgaver 

50 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 255. 
51 Ibid., s. 229-230. 
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"sentraliseres" til et distrikt, hvilket foreslås for miljøkrimsaker, trafikksikkerhetsarbeidet 
og utlendingsfeltet. Med dette foreslås også nedleggelse av PU og UP. 

Utvalget åpner for å tildele nasjonalt ansvar ti! enkelte politidistrikter etter prinsippet om 
"største bruker"52

• Vi mener at dette bryter med det prinsipielle spørsmålet om hva som 
er nasjonale oppgaver. Et kriterium for hvor ansvaret bør ligge, bør være hvorvidt det 
aktuelle fagområdet gjelder et større antall politidistrikter, og dermed har behov for 
koordinering. "Største bruker" vil bety at man har regelmessig trening med det aktuelle 
fagområdet, men et politidistrikt vil alltid ha en konflikt mellom fagansvar og egen 
produksjon. Særorgan er i større grad enn distriktene skjermet fra ordinært sakspress, 
og forvaltning av et fagansvar kommer i mindre konflikt med kravene til saksproduksjon. 

5.1.1 Miljøkriminalitet til Trøndelag politidistrikt 

Utvalgets flertall foreslår at ansvaret for etterforskning av miljøkriminalitet og nasjonalt 
ansvar for dette fagfeltet flyttes fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Her mener vi at 
flertallet unnlater å følge sine egne prinsipper for ansvarsfordeling mellom særorgan og 
distrikter. Vi slutter oss til mindretallet, som blant annet bemerker følgende: 53 

For det første harmonerer ikke dette forslaget med utvalgets egne grunnkriterier for å 
legge enkelte politi- og etterforskningsoppgaver til en nasjonal enhet, nemlig kriteriene 
som peker på sjeldent forekommende saksfelt, kompleksitet, ressursbehov, 
vanskelighetsgrad, distriktsovergripende karakter og/eller behov for internasjonal bistand 
09 samhandling. Mindretallet legger til grunn at Økokrims miljøteam i det alt vesentlige 
håndterer og har håndtert saker som faller Inn under disse kriterier på en meget 
tilfredsstillende måte, og at Økokrim som nasjonalt etterforskningsorgan fremdeles må ha 
kapasitet og kompetanse til å håndtere denne kategorien saker. 

I tillegg bemerker vi det inkonsekvente i at flertallet vektlegger nærhet til Direktoratet 
for arbeidstilsynet og Miljødirektoratet, begge i Trondheim, samtidig som det ikke 
vektlegges at en samtidig mister nærhet til andre, sentrale samarbeids- og kompetanse
enheter lokalisert i Oslo, f.eks. NTAES (Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretnings
senter) og kriminaltekniske spesialistmiljøer ved Kripos. Før øvrig befinner kun deler av 
Miljødirektoratet seg I Trondheim, og de delene av Arbeidstilsynet som synes å ha mest 
faglig synergi med Økokrims miljøkrimetterforskere, er lokalisert i tilsynets syv regioner. 

Den faglige synergien mellom miljøkrimsaker og økonomisk kriminalitet gjør det lite 
gunstig å skille miljøkrim ut fra Økokrims øvrige portefølje. Vi ser det som en klar fordel 
at spesialkompetansen beholdes i et etablert fagmiljø, fremfor at den skal bygges opp på 
nytt i Trondheim, med nye aktører. For øvrig fungerer det faglige samarbeidet mellom 
Økokrim og Kripos I miljøkrimsaker godt og har potensial for ytterligere utvikling. 

5.1.2 Utlendingsfeltet til Øst politidistrikt og nedlegge/se av PU 

Utvalget foresl~r at PU avvikles i sin nåværende form. Den strategiske styringen av 
utlendingsfeltet forankres i POD, mens det operative ansvaret og nasjonale kontakt
punktet blir plassert ved Øst politidistrikt. 

Vi mener at PU kan bestå som særorgan, men at det antagelig bør nedskaleres. Flere av 
oppgavene PU utfører i dag, kan etter vårt skjønn gjøres p~ distriktsnivå. Vi mener at det 
ikke foreligger noen særskilt begrunnelse for at et nasjonalt ansvar for utlendingsfeltet 
bør tildeles Øst politldistrikt. I praksis vil man også ved ~ flytte 400 ~rsverk "øremerket" 

52 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 218. 
53 Ibid., s. 238. 
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utfendingsfeftet til ett distrikt alene fravike den distriktsstrukturen ("ett politi") som lå til 
grunn for politianalysen. 

ID-arbeidet en stor utfordring for politiet, ikke bare på utlendingsfeltet. Arbeidet er 
fragmentert og det bør derfor gjennomføres en total gjennomgang av det ID-arbeidet 
som gjøres av politi-Norge i dag. 

5.1.3 Nedleggelse av UP og overføring av trafikkoppgaver til politidistriktene 

Kripos er skeptisk til forslaget om å nedlegge UP. Skjer dette, vil et av politiets viktigste 
områder mangle et organisatorisk uttrykk, samtidig som et ledelses- og fagmiljø som er 
bygget opp over lang tid, vil forvitre. En nedleggelse av UP begrunnes blant annet med at 
dette vil styrke distriktene. Vi mener at det her er snakk om ressurser som på nasjonalt 
og samlet nivå er potent, men som fordelt til politidistriktene utgjør en marginal forskjell. 

Nedleggelse av UP vil fjerne det gripbare beredskapselementet som UP-personell utgjør i 
dag. Utvalget mener at distriktene allerede i dag har en iboende beredskapskapasitet 
som reduserer verdien av den beredskapsreserven som UP representerer. 54 Vi mener 
imidlertid at situasjonen på Storskog vinteren 2016 illustrerer at dette ikke nødvendigvis 
er tilfellet i praksis. Det viste seg at det var vanskellg å få gjennomført den forutsatte 
ressurstilførsel fra politidistriktene, mens støtten fra UP var raskt på plass. 

Vi registrerer at utvalget har vært på studiebesøk i Finland hvor tilsvarende UP ("Rorliga 
polisen") ble nedlagt i 2014, uten at utvalget beskriver hvilke erfaringer man har hatt 
med dette. 

Utvalget foreslår at fagansvaret for trafikksikkerhet ved nedleggelse av UP skal legges til 
POD. Her savner vi en begrunnelse for at en slik nasjonal oppgave legges til POD, 
samtidig som andre (utlendingsområdet og miljøkriminalitet) legges tri to utvalgte distrikt. 

5.2 Nasjonale beredskapsressurser som eget bistandsorgan (anbefaling 9) 

Politiets beredskapsevne ble vurdert av Gjørv-kommisjonen, som fant at denne evnen 
ikke var tilstrekkelig tilpasset trusselbildet og samfunnets forventninger. Det ble slått fast 
at ordinært (og lokalt) politi utgjør den viktigste beredskapen, men at styrket nasjonal 
politiberedskap også var en nødvendighet.55 Kommisjonen anbefalte at planene om et 
senter for politiets nasjonale beredskapsressurser skulle gjennomføres. Dette ble fulgt 
opp av regjeringen i en påfølgende stortingsmelding om terrorberedskap, hvor man slo 
fast at senteret skulle etableres, samt at man skulle tydeliggjøre krav og standarder for 
politiets nasjonale beredskapsressurser (NB). 56 

POD utarbeidet i 2014 en konseptvalgutredning (KVU) hvor man vurderte innretning og 
plassering av politiets nasjonale beredskapsressurser for å sikre en best mulig nasjonal 
beredskap ved ekstraordinære hendelser og kriser. POD anbefalte at Beredskapstroppen, 
Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten skulle 
samlokaliseres i et nytt beredskapssenter. Videre ble det anbefalt at de nasjonale 
beredskapsressursene skulle organiseres som et særorgan. 57 

54 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 302. 
55 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, s. 337. 
56 Meld. St. 21 (2012-2013) Terrorberedskap, s. 73. 
57 DovreGroup /TØI (2015) Politiets nasjonale beredskap. Kvalitetssikring av beslutningsunderlag 
for konseptvalg (KSl) . s. 19. 
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I forbindelse med utarbeidelsen av KVU-en ble Kripos intervjuet, og vi berømmet da de 
nasjonale beredskapsressursene for deres bistandsevne og faglige ekspertise. Vi har det 
samme positive synet på disse ressursene nå, tre år senere, og ser derfor ingen praktisk 
begrunnelse for at ressursenes plassering i Oslo politidistrikt burde endres. At dagens 
ordning fungerer godt , bekreftes også av utvalget.58 

Likevel finnes det argumenter som kan tale for etablering av et eget beredskapsorgan. 

vårt prinsipielle utgangspunkt er at nasjonale oppgaver og nasjonal kompetanse bør 
skilles organisatorisk fra distriktene. Noen unntak må gjøres, særlig for oppgaver hvor et 
distrikt har særskilte forutsetninger for å ivareta et fagområde grunnet nærhet ti l eksterne 
fagmiljø59

, og/eller der det ikke vil forventes å oppstå nevneverdige koordinering
sproblemer eller synergitap ved å skille oppgavene fra andre oppgaver på nasjonalt nivå. 

Opprettelsen av et eget beredskapsorgan begrunnes delvis i at man vil unngå samtidig
hetskonflikter, der Oslos behov settes foran behov I andre distrikt. 60 Vi har ingen holde
punkter for at dette har vært et problem tidligere. Derimot har vi erfaring med at dette 
er en reell problemstilling når det gjelder de spaningsressursene som er tillagt Oslo 
politidistrikt, og hvor distriktet har et nasjonalt bistandsansvar. Dette blir i liten grad 
belyst eller drøftet av utvalget. 

Utvalget begrunner videre opprettelsen av et eget beredskapsorgan med at de nasjonale 
beredskapsressursene da får nødvendig autonomi til å utvikle egen spisskompetanse og 
beredskapskultur.61 Vi kan ikke se at den organisatoriske tilknytningen til Oslo politi
distrikt har vært til hinder for beredskapsressursenes utvikling og mener at autonomi i 
seg selv ikke kan benyttes som argument. Autonomi innen en og samme etat er vi 
skeptiske til - det er samhandling på tvers, innad og utad, som skaper utvikling. 

Ressursene som av utvalget vurderes samlet i et eget beredskapsorgan, er ulike og 
burde vært vurdert hver for seg. Utvalget synes å ha tatt utgangspunkt i dagens interne 
organisering av Oslo politidistrikt og vurdert hva som bør følge med til et nytt nasjonalt 
organ, og hva som bør forbli i distriktet. Alle nasjonale oppgaver og kapasiteter som i 
dag ligger på distriktsnivå bør vurderes ut fra et prinsipielt utgangspunkt om at nasjonale 
oppgaver organisatorisk bør plasseres på nasjonalt nivå og at unntak bør begrunnes. 

Det synes å være tett nærhet mellom oppgavene til beredskapstropp, bombegruppe og 
helikoptertjeneste, og disse bør samorganiseres. For krise- og gisselforhandling er dette 
mindre åpenbart og for disse kreves muligens vel så mye nærhet til etterforsknings- og 
etterretningsmiljøer. Internasjonalt er det vanlig at denne kompetansen organisatorisk 
plasseres fraskilt fra innsatsstyrker tilsvarende beredskapstroppen. Kripos mener at 
krise- og gisselforhandling bør vurderes samorganisert med de nasjonale etterforsknings
og etterretningsressursene. 

I utredningen drøftes kort hvorvidt sammenslåing av NB og UP kan være en mulig 
modell.62 Stort spenn i oppgaver og ulik kompetansesammensetning trekkes frem som 
begrunnelse for at en slik modell er lite hensiktsmessig. Etableres et nytt nasjonalt organ 
basert på de nasjonale beredskapsressursene i Oslo, mener vi at enheten blir smal i 

58 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 199. 
59 Et eksempel kan være kontinentalsokkelansvaret. 
60 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 236. 
6 1 Ibid., s. 250. 
61 Ibid ., s. 205. 
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oppgaveportefølje og vil ha få personellressurser i forhold til øvrige enheter. Hva som 
organisatorisk er den beste løsning, bør ikke vurderes isolert for beredskapsressursene, 
men ses i sammenheng med politiets organisering for øvrig. Dersom man også vurderer 
utvalgets forslag om å avvikle dagens særorgan og samle Kripos, Økokrim (unntatt miljø) 
og en ny cybersatsing i en stor enhet, blir det etter vårt syn en underlig ordning å samle 
det som i dag ligger på seksjonsnivå i et distrikt, i et nytt selvstendig sentralt nlvå. Da vil 
det være en bedre løsning å legge disse oppgavene på seksjonsnivå ved siden av Kripos, 
Økokrim og den nye cybersatsingen i ett nytt organ (dvs. utvalgets modell 3). 

En annen mulig løsning er å øke bredden og størrelsen på den nye enheten ved å oppta 
UP og de gjenværende nasjonale oppgavene fra PU i det nye organet. 

5.2.1 Særskilt om skjulte etterforskningsmetoder 

Det er Kripos' oppfatning at Oslo politidistrikts bistandsansvar for teknisk og taktisk 
spaning er en nasjonal oppgave som bør ligge på et nasjonalt nivå. 

Utvalget mener at teknisk og taktisk spaning (TTS) og "under cover"-arbeid (UC) krever 
behov for nærhet til påtalejurister og etterforskere for å utvikle fag og metoder.63 Kripos 
er enige i dette, men stiller spørsmål ved hvorfor utvalget på det grunnlaget anbefaler 
fortsatt organisering inn under Oslo politidistrikt, når utvalget samtidig foreslår å etablere 
en egen nasjonal bistandsenhet for etterforskning. Her synes særorgansutvalget å ha en 
mindre prinsipletl tllnærming enn f.eks. Mikkelsen-utvalget, som allerede i 2003 mente at 
"nasjonale bistandsoppgaver ikke bør legges til et politidistrikt, og foreslår at alle slike 
oppgaver blir plassert på sentralt nivå I politiet". 64 

Legger man organiseringen i Oslo politidistrikt til grunn, innbefatter TTS også metodene 
hemmelig ransaking (HR) og romavlytting (RA). Kripos mener at plassering av disse 
metodene bør vurderes særskllt. HR og RA bør etter Kripos oppfatning legges til 
nasjonalt nivå, til Kripos eventuelt til en ny nasjonal etterforskningsenhet. Metodene har 
både tekniske og juridiske grensesnitt mot metoder Kripos har ansvar for. Det er også 
synergier når det gjelder behov for teknologitung kompetanse og avansert utstyr. 

En underliggende årsak til at Oslo politidistrikt ble tildelt bistandsansvar for enkelte av de 
skjulte etterforskningsmetodene i 2008 var at Kripos ved etableringen av Nye Kripos 
manglet operative støttefunksjoner. Kripos har i dag etablert slike støttefunksjoner. 

Om sentralisering eller delegering av ansvar og oppgaver drøfter utvalget selv: 65 

Noen beslutninger kan skape presedens for andre beslutninger og andre deler av 
virksomheten. Slike beslutninger bør treffes p~ det niv~et hvor det helhetlige ansvaret er 
plassert, det vil si sentralt. Standardiserte beslutninger og rutiner gir kostnads- og 
kvalitetsgevinster og kan bidra tll effektive arbeidsprosesser i hele virksomheten. 
Overordnede beslutninger med strategisk rekkevidde krever Informasjon og kompetanse 
om helhetlige konsekvenser, og tilgangen p~ dette er ofte best sentralt. N~r lokale enheters 
beslutninger har konsekvenser for andre lokale enheter, og det eksisterer gr~soner av 
overlappende myndighet dem imellom, kan nasjonal Involvering være nødvendig for~ sikre 
at helheten ivaretas. 

Sitatet beskriver dagens situasjon godt. Etterforskningsmetodene er gjensidig avhengig 
av hverandre, både i utvikling og praksis. Dagens delte ansvar gir en lite helhetlig 
tilnærming. Eksempelvis har Oslo politldistrikt brukt betydelige ressurser på "Operativ 

63 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 205 
64 Mikkelsen-utvalget (2003) : Samhandling og spisskompetanse i kamp mot kriminalitet, s. 14. 
65 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 230. 
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IKT", en IKT-løsning som understøtter bruken av de skjulte etterforskningsmetodene, til 
tross for at POD i et nasjonalt IKT-prosjekt (Argus) har etablert et gradert nett med 
funksjonalitet som understøtter skjult etterforskning. Et annet eksempel er dataavlesing. 
Dataavlesning vil ha berøringspunkter med en rekke eksisterende metoder, blant annet 
spaning, hemmelig ransaking, romavlytting, kommunikasjonskontroll, sikring av 
elektroniske spor samt behov for spesifikk utvikling nettopp for dataavlesing. Det er liten 
tvil om at dette krever koord inering, og at det taler for en samling av metodeansvaret. 

For politiets "under cover"-virksomhet (UC) er det nasjonale bistandsansvaret i dag delt -
Kripos har det nasjonale bistandsansvaret for UC på nett, mens Oslo har det øvrige. 
Dette er en lite hensiktsmessig sondring, som er vanskelig å etterleve fordi man i praksis 
ofte må operere både digitalt og fysisk i en og samme sak. Infiltrasjon og UC reiser 
særlige spørsmål hvor det er svært viktig at man kontinuerlig er oppdatert på retts
utvikling og internasjonal praksis. Spørsmålene gjelder uansett om arbeidet er nettbasert 
eller ikke. Dagens deling medfører i beste fa ll unødvendig dobbeltarbeid. UC som metode 
har etter det vi kan se liten synergi med annen virksomhet i politidistriktet, og dagens 
organisering synes avvikende fra det som er alminnelig praksis internasj onalt. 

I tråd med vårt prinsipielle synspunkt mener vi at UC også er en nasjonal oppgave som 
bør organiseres på nasjonalt nivå. Dette synspunktet forsterkes ved at dagens skille 
mellom vanlig og nettbasert UC vanskelig kan fortsette . Hvis man først skal samle all UC
virksomhet ett sted, bør det være der nasjonal taktisk og teknisk kompetanse på annen 
nettbasert etterforskning er plassert. 

Ved behandling av særorgansutredningen og i det pågående arbeidet med fagforvaltning 
i politiet bør man ha en prinsipiell gj ennomgang av behovet for nasjonal kompetanse på 
etterforskningsmetoder. Herunder må man også vurdere Oslo politidistrikts nåværende 
ansvar for bistand til RA og HR. Det er vårt syn at mye kan tale for en samlokalisering av 
ansvaret for all skjult metodebruk. For distriktene vil samling av bistandsansvar gi færre 
innslagspunkt for bistand og bistanden som tilbys vil være mer helhetlig og koordinert. 

5.2.2 Beredskapsoppgaver ved Kripos 

Utvalget anerkjenner en utvidet definisjon av beredskap som inkluderer beredskap i det 
digitale rom66

, men deres drøftinger og løsningsforslag konsentrerer seg allikevel om 
"tradisjonell" beredskap. Vi presiserer at reell økt beredskap krever samvirke mellom 
aktører på lokalt og nasjonalt nivå, og løses ikke ved å etablere et nasjonalt beredskaps
organ alene. Et nasjonalt beredskapsorgan må samarbeide med Kripos (ev. en nasjonal 
etterforskningsenhet) og PST. Disse igjen må samarbeide med andre, også utenfor 
justissektoren (f.eks. Forsvaret), både når det gjelder "tradisjonell" og digital beredskap. 

Kripos har sentrale beredskapsoppgaver som ligger i randsonen av det de nasjonale 
beredskapsressursene håndterer. I politiets beredskapssystem (PBSl) beskrives den 
spisskompetanse Kripos vil kunne bistå med i etterforskningen av uønskede eller ekstra
ordinære hendelser. 67 Kripos' beredskapskapasitet bygger på samvirket mellom operative 
og teknologiske ressurser, kombinert med avgjørende etterretnings- og etterforsknings
kompetanse (taktisk og teknisk). Desken ved Kripos er nasjonalt kontaktpunkt ved større 
hendelser i utlandet der norske statsborgere er involvert. Kripos leder dessuten 
ID-gruppen68 som mobiliseres ved massedød (ulykker, terrorhandlinger osv.). 

66 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 191-192. 
67 Politidirektoratet (2011) PBS1 (politiets beredskapssystem del I), s. 46-47. 
68 Til dette ansvaret ti lligger ogs~ forvaltningen av DVI-systemet (Dlsaster Victlm Identlficatlon). 
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Kripos har et nasjonalt ansvar for tilrettelegging av kommunikasjonskontroll og kan gi 
støtte til politidistrikt og særorgan ved behov. Vi kan bidra med flere typer lokasjons
tjenester og andre tjenester knyttet opp mot det digitale rom. Kripos har flere andre 
relevante beredskapsfunksjoner, blant annet kriminalteknikere i kontinuerlig beredskap. 
Kripos har spisskompetanse innenfor kriminalteknisk etterforskning av for eksempel 
bombeåsteder og kjemiske analyser av materialer derfra. BDC (Bomb Data Centre) og 
NKP (nasjonalt kontaktpunkt for mottak av meldinger om mistenkelige transaksjoner, 
betydelig svinn og tyveri av kjemikalier tit fremstilling av eksplosiver) tigger ved Kripos. 

5.3 Slå sammen Kripos og Økokrim (anbefaling 4) 

Utvalget forestår at fagområdene som i dag hovedsakelig ligger til Økokrim og Kripos, 
samles I en enhet for etterforskningsbistand. Utvalget utdyper anbefalingen slik: 69 

Dette vll Innebære vesentlige synergieffekter da det I dag på flere områder er parallelle 
kompetansemiljøer i Økokrim og Kripos. Videre antas det at etterforskning som fag vil 
styrkes gjennom samling i en enhet. 

Samling av Kripos og Økokrim under samme ledelse er begrunnet med behovet for økt 
satsing på IKT-kriminalitet og behovet for økt kunnskap om IKT som ledd i forebygging og 
etterforsknlng av all kriminalitet, også økonomlsk kriminalitet. 

Senere benyttes følgende begrunnelse: 70 

Allerede i dag har Økokrim og Kripos overlappende fagområder. Begge enheter styres av 
samme straffeprosessuelle rammer, og begge enheter har bygget opp til dels hver sin 
kompetanse innen IKT og digitale spor som ledd i etterforskningen. Det kan derfor være 
tite hensiktsmessig med oppdeling i økosaker og andre saker. 

Sammenslåing av Økokrim og Kripos ble i 2003 vurdert av Mikkelsen-utvalget, som kom 
til motsatt konklusjon. Om forholdet mellom de to utvalgenes ulrke vurderinger uttales av 
særorgansutvalget følgende: 71 

Den gang var også PST en del av vurderingsgrunnlaget, og særlig fire komplementære og 
dels overlappende kompetanseområder ble trukket frem som avgjørende; 
kriminalitetsområdene IKT-krimlnalitet og organisert kriminalitet, samt støttefunksjonene 
sikring av elektroniske spor og kommunikasjonskontroll. 

Utvalget har i mindre grad hatt kapasitet til å vurdere kommunikasjonskontroll, men har i 
sin vurdering lagt stor vekt på de øvrige kompetanseområdene. Selv om de to 
særorganutvalgene trekker ulike konklusjoner, er vurderingene for øvrig parallelle. 

Mikkelsen-utvalgets vurdering fremgår i deres utredning, kapittel 9.8.3.2. Vi oppfatter 
ikke vurderingene som parallelle, o~ det bør de heller ikke være, siden både mandatet og 
premissgrunnlaget er annerledes na enn I 2003. Etter vår mening ville det vært like 
hensiktsmessig å vurdere en eventuell sammenslåing ut fra endringer siden 2003 som 
taler for eller imot sammenslåing. 

Vi er enige med begge utvalg i at det er synergieffekter mellom fagmiljøene i Kripos og 
Økokrim. Det har vi mange eksempler på gjennom et langt og godt samarbeid. De 
faglige synergieffektene taler i større grad for en sammenslåing nå enn i 2003. Kripos 
mottar jevnlig bistand fra Økokrim tit finansiell etterforskning, mens Økokrim mottar 
bistand fra Kripos på skjult metodebruk, herunder kommunikasjonskontroll. Vi utfyller 
hverandre fordi hver av oss besitter spisskompetanse som det andre særorganet mangler 

69 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 13. 
70 Ibid., s. 242. 
71 Ibid., s. 243. 
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og har bruk for i stadig flere saker. Berøringspunktene mellom oss er flere nå enn de var 
i 2003, og ikke bare i et terforskningssporet. I 2003 vektla man først og fremst likheter -
og ulikheter - innenfor enhetenes ansvarsområder innen henholdsvis etterforskning og 
etterforskningsbistand, men nå bør også andre deler av oppgaveporteføljen vektlegges, 
som forebygging, etterretning og internasjonalt politisamarbeid. Samtidig opplever vi at 
forutsetningene for samarbeid på tvers av de organisatoriske skillene er bedre nå enn de 
var i 2003 . Gjennom ulike samarbeidsfora både nasjonalt og internasjonalt er det godt 
tilrettelagt for å trekke ut synergier innen forebygging, etterretning og etterforskning. 
Sammenslåing til en felles organisatorisk enhet fremstår derfor ikke som påkrevd. Vi 
stiUer oss ikke avvisende til en sammenslåing, men den må i så fall skje etter andre 
forutsetninger - og en annen modell - enn hva utvalget foreslår. 

For det første må en sammenslåing innebære en reell integrering av fagmiljøene for å 
skape de ønskede synergieffektene. Det holder ikke med en "samling av Økokrim og 
Kripos under samme ledelse". 72 Begge organisasjoner må omorganiseres under ett, og 
Ikke hver for seg. Utvalgets anbefalte modell (modell 2) synliggjør ikke den ønskede 
integreringen, men gir inntrykk av at "samlingen" kun innebærer et nytt ledernivå, og at 
Økokrim skal bestå som en egen søyle i en ny og større organisasjon. Det er behovet for 
mindre autonome miljøer som taler for en sammenslåing. Det oppnås neppe gjennom 
modell 2. Modellen har de svakheter som Mikkelsen-utvalget advarte mot i 2003. 

For det andre synliggjør Ikke modell 2 bredden i Kripos' (eller Økokrims) oppgave
portefø1je. Modellen legger opp til at den nye bistandsenheten for etterforskning skal 
bestå av tre søyler; økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og IKT-kriminalitet. 
Det er av flere grunner en lite hensiktsmessig inndeling. Et sammenslått, integrert Kripos 
og Økokrim vil i realiteten være noe annet og langt mer enn de tre søylene. Forslaget 
bærer også preg av at utvalget gjennom sin Inndeling har vektlagt kriminalitetsområder 
fremfor etterforskningsmetoder. Inndelingen er derfor lite fremtidsrettet. 

I all etterforskning er man avhengig av tekniske, teknologiske og operative fagmiljøer. 
Kripos har en organisasjonsstruktur som legger til rette for at disse miljøene kan gi den 
metodiske støtten de taktiske etterforskningsenhetene har behov for på tvers av 
kriminalitetsområder. Et NC3 kan heller ikke operere uavhengig av de taktiske fag
miljøene, ettersom alle skal delta i de samme bistandsoppdragene og de samme 
etterforskningene. Ved en eventuell sammenslåing mener vi man gj ennom en helhetlig 
DU-prosess kan ta utgan~spunkt i Kripos' organisasjonsstruktur, samtidig som man 
sørger for at ansvarsomradene til Økokrim gis et klart organisatorisk uttrykk. 

En samling av Kripos og Økokrim bør ikke først og fremst vurderes ut fra behovet for økt 
satsning på IKT-kriminalltet. Det finnes andre, like relevante argumenter for en sammen
slåing. Synergieffekter innenfor finansiell etterforskning, herunder digital valuta, er ett av 
dem. Økt satsning på IKT-kriminalitet kan skje uavhengig av en sammenslåing av Kripos 
og Økokrim. For øvrig fremstår det noe uklart hva utvalget egentlig legger i "IKT
kriminalitet", jf. vårt kapittel 3.9. Det gir liten mening å drøfte hvordan satsningen på 
IKT-kriminalitet bør skje uten en omforent forståelse av hva som ligger i begrepet. 

Økt globalisering og rask teknologisk utvikling har gjort etterforskning mer krevende. 
Bevis må oftere innhentes i utlandet, og mengden tilgjengelig informasjon har økt 
dramatisk. For å imøtekomme noen av utfordringene er det Inngått avtaler om rettslig 
samarbeid, herunder MLA 2000, og Stortinget har vedtatt hjemler for bruk av flere 
etterforskningsmetoder.73 Metodene har blitt aktuelle i flere sakstyper. Det er relativt stor 
forskjell på hvilke typer etterforskningsskritt som utføres i dag, sammenliknet med et par 
tiår siden. Det gjelder også økonomiske undersøkelser. Tidligere kunne man forholde seg 

72 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s . 69. 
73 Prop. 68 L (2015-2016) Endringer I straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler). 
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til opplysninger fra bankene, mens man nå har et stort antall ulike elektroniske betalings
løsninger, noen av dem også med digital valuta. Både Kripos og Økokrim har utviklet 
spisskompetanse som er gjensidig avhengig av hverandre i oppklaring av de mest 
komplekse straffesakene. En sammenslåing vil kunne gi faglige synergier, i tillegg til mer 
omforente arbeidsformer og reduserte kulturforskjeller mellom de to særorganene. 

For politidistriktene vil en sammenslåing innebære at de får ett felles kontaktpunkt for 
bistand, og at samme enhet vil kunne gi bistand på alle områder innen etterforskning. 
Utenlandske myndigheter vil også få ett "single point of contact". Dette er relevante 
argumenter for en sammenslåing, men etter vår mening ikke avgjørende. 

Mindretallet i utvalget, utvalgsmedlemmene Fause og Paulsen, har etter vår vurdering 
flere vektige argumenter mot en sammenslåing. Særlig påpekes ulikhetene i saks
porteføljen: "Saksporteføljen til et sammenslått Kripos og Økokrim vil følgelig både bli 
omfattende, innbyrdes svært ulikeartet og kompleks, hvilket etter mindretallets 
oppfatning gir grunn til å frykte for at de to enhetenes spisskompetanse svekkes, hvilket 
igjen kan svekke evnen til den totale oppgaveløsning. "74 Mindretallet viser også til at 
man ved opprettelsen av Økokrim anerkjente behovet for å skjerme etterforskning av 
økonomiske straffesaker for å unngå at de tapte i ressurskampen mot andre oppgaver. 
Mindretallet mener denne begrunnelsen har like stor gyldighet r dag og finner det ikke 
sannsynliggjort at den samlede oppgaveløsningen vil bli bedre ved en sammenslåing. 

Mindretallets argumenter er på flere punkter sammenfallende med Mikkelsen-utvalgets, 
som uttalte følgende: 75 

En stor enhet kan gi de enkelte spisskompetansemlljøene mindre muligheter til~ p~virke 
sin faglige innretning og sine betingelser for~ opprettholde miljøer i god faglig utvrkling. En 
organisering med mange parallelle og tunge sideordnede kompetanseomr~der vil m~tte 
bety mange beslutningsledd og stor avstand mellom ledelsen og den enkelte 
kompetanseperson. 

Kripos ser at små, spissede fagmiljøer kan risikere å bli marginalisert ved en sammen
slåing til en stor organisasjon. Spisskompetanse er svært krevende å bygge opp og 
beholde. I perioder hvor den politiske oppmerksomheten rettes mot utvalgte fagområder, 
og det forventes at ressursene styres i en bestemt retning, vil det være krevende å opp
rettholde kompetansen på områder som ikke til enhver tid har oppmerksomhet. 

Økokrim er et eget statsadvokatembete, mens Kripos er underlagt Det nasjonale 
statsadvokatembetet (NAST) i påtalespørsmål. En sammenslåing forutsetter at det tas 
stilling til hvordan påtaleordningen skal være i ny organisasjon. Dersom Kripos og 
Økokrim slås sammen, vil vi fraråde at man får to parallelle modeller for påtalestyring. 
Den nye enheten bør underlegges NAST i alle påtalespørsmål. 

Utvalgets flertall anbefaler heller ikke Økokrim-modellen dersom Kripos og Økokrim slås 
sammen. Hvorvidt Økokrim-modellen er den beste løsningen i økonomiske straffesaker 
Isolert sett, har vi ingen bastant formening om. Dersom en fastholder at det er slik, 
mener vi at norsk pollti og påtalemyndighet er bedre tjent med at Økokrim og Kripos 
fortsetter som to separate, nasjonale enheter. En nasjonal enhet med påtalekompetanse 
dels på politimesternivå, dels på statsadvokatnivå gir et uryddig påtalehierarki. 
Mikkelsen-utvalget uttalte også at "organisatoriske hensyn i det tosporede system tater 
mot en sammenslåing av Økokrim og Kripos". 76 

74 NOU 2017: 11 Bedre b;stand. Bedre beredskap, s. 243. 
75 Mikkelsen-utvalget (2003): Samhandling og sp;sskompetanse; kamp mot kriminalitet, s. 161. 
76 Loe.sit. 
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Det er etter vår oppfatning heller ingen god løsning å legge det faglige og administrative 
ansvaret for Økokrim til Riksadvokaten, slik mindretallet subsidiært foreslår. Forslaget 
synes lite forenlig med påtaleanalyseutvalgets anbefalinger, som i NOU 2017: 5 legger 
opp til at Riksadvokaten I større grad enn I dag skal Ivareta strategiske oppgaver og 
konsentrere seg om prinsipielle, overordnede spørsmål, mens påtalekompetansen i 
enkeltsaker delegeres nedover i påtalelinjen. 

NOU 2017: 5 er fortsatt på høring og Kripos har avgitt sin høringsuttalelse via POD. 
Påtaleanalyseutvalget har blant annet foreslått strukturelle endringer av de eksisterende 
statsadvokatembetene. Det er ikke foreslått å rokke ved ordningen med NAST som felles, 
overordnet påtalemyndighet for Kripos og PST. En vurdering av hvordan påtale
myndigheten skal organiseres ved en eventuell sammenslåing av Kripos og Økokrim, bør 
skje i sammenheng med oppfølgingen av NOU 2017: 5. 

Spørsmålet om sammenslåing avhenger også av om UP og PU består. Hvis disse legges 
ned, synes det mer naturlig å slå sammen Kripos og Økokrim enn det vil være om de 
øvrige særorganene består. 

5.4 Tydeligere skille mellom strategiske og operasjonelle oppgaver 
(anbefaling 11) 

Kripos støtter utvalgets anbefaling om at POD må skille tydeligere mellom strategiske og 
operasjonelle oppgaver, og at oppgavene må fordeles t il riktig forvaltningsnivå. I grense
flaten mellom Kripos og POD blir det særlig pekt på at enkelte oppgaver kan synes 
tilfeldig plassert og at hensiktsmessigheten av den grunn bør vurderes. Behovet for en 
rolleavklaring er påpekt tidligere i DIFis evaluering av POD77

, og vi ser positivt på 
organisasjonsutviklingsprosessen som ble startet av og i POD høsten 2017. Under 
kommenteres noen fagområder vi gjerne ser avklart i denne prosessen. 

5. 4.1 Internasjonalt politisamarbeid 

Utvalget slår fast at ansvaret for samarbeid i internasjonale spørsmål i flere sammen
henger er delt både horisontalt og vertikalt. For eksempel har POD både strategisk og 
operasj onelt ansvar for politiets internasjonale bidrag til FNs operasjoner, mens Kripos 
har strategisk og operasjonelt ansvar for FRONTEX-operasjonen i Middelhavet. Samtidig 
ivaretar POD det operasjonelle og administrative ansvaret for FRONTEX sine land
operasjoner. Et annet eksempel er BSRBCC (Baltic Sea Region Border Control 
Cooperation) hvor Kripos ivaretar formannskapet og deltar på både strategisk og 
operasjonelt nivå. Motsatt har POD det strategiske og operasjonelle ansvaret (helt ned til 
å bestille hotellrom) for INTOPS, hvor oppdraget er av samme natur og størrelse som 
FRONTEX-operasjonene i Middelhavet. 

Det bør foretas en gjennomgang av politiets grensekontrolloppgaver med fokus på ytter
grenseproblematikken. Her er det et behov for å definere porteføljen på strategisk og 
operasjonelt nivå. Vi mener eksempelvis at den operasjonelle delen av INTOPS, FRONTEX 
m.fl . burde vært overført Kripos, mens POD hadde det strategiske ansvaret for disse 
operasjonene. Disse prinsippene vil gjøre det lettere å både styre og utføre oppgavene. 

En rettesnor ved oppgavefordelingen kan være at hvis oppgaven er politisk styrt, må 
POD være tett involvert. Hvis faget er dominerende, kan oppgaven delegeres til 
operasjonelt nivå. Er oppgaven overordnet strategisk og koordinerende, bør den ligge på 
direktoratsnivå. Noen oppgaver krever tett dialog med Utenriksdepartementet (UD) og 

77 DIFI (2013) : Evaluering av Politidirektoratet. 
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Justis- og beredskapsdepartementet (JBD). En overføring av disse oppgavene vil medføre 
en delegering av dialogen med departementene. Uten en slik delegering av den mer 
forvaltningsmessige dialogen, vil resultatet kunne bli en byråkratisering av politiarbeidet. 
Avklaringer kan gjøres med henholdsvis POD, JBD og UD i forkant av at myndigheten/ 
oppgaveutførelsen eventuelt delegeres. 

5.4.2 Forebygging 

Særorgansutvalget har i svært liten grad omtalt kriminaletterretning og forebyggende 
arbeid som skjer i regi av særorganene. Både etterretning og forebygging er områder 
hvor det er behov for et tydeligere skille mellom strategiske og operasjonelle oppgaver. 

PODs handlingsplan for styrking av kriminalitetsforebygging har nylig vært på høring.78 

Her skisseres det at strategisk styring vil kunne skje gjennom POD, PHS og Kompetanse
senter for forebygging. Uten et særorgan som kan være fagansvarlig, utarbeide 
beslutningsstøtte og forestå nasjonale tiltak, vil POD måtte innta en mer operasjonell 
rolle enn ønskelig. Kompetansesenteret er et tverrdepartementalt organ, selv om det 
ligger under JBD, og kan ikke utføre politiets oppgaver. PHS er først og fremst en 
opplæringsinstitusjon. Selv om kompetanse og kapasitet finnes i distriktene, er det ikke 
mekanismer for å samle og styre fagutviklingen innen kriminalitetsforebygging. De lokale 
forebyggende enhetene vil med dagens modell ikke ha ett operasjonelt nivå å forholde 
seg til, og POD vil ikke ha den nødvendige beslutningsstøtte til å drive strategisk styring. 

Kripos mener det er behov for kriminalitetsforebygging på et nasjonalt operasjonelt nivå. 
Alvorlig og organisert kriminalitet har åpenbare grenseflater mot næringsvirksomhet, og 
det vi tradisjonelt omtaler som økonomisk kriminalitet. 

Kripos' forebyggende oppgaver i dag er blant annet patruljering på nett, tiltak mot radi
kalisering og voldelig ekstremisme på nett, nasjonalt kontaktpunkt for meldinger om 
bombekjemikalier (NKP), deltagelse i cyberkoordineringsgruppen {FCKS), innsats mot 
arbeidsmarkedskriminalitet i samarbeid med andre etater og næringslivet, forebygging 
av seksuelle overgrep mot barn på nett og kampanjer mot vold og seksuallovbrudd. 

5.4.3 Etterretning 

Det er en mangel at politiets etterretnings- og analysearbeid, som er det vesentlige 
grunnlaget for kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, ikke har noen nasjonal, 
operasjonell overbygning. 

Kriminaletterretning utføres av flere kompetansemiljøer i politidistriktene, Kripos, PST, 
Økokrim, Felles kontraterrorsenter, cyberkoordineringsgruppen (FCKS) og Nasjonalt 
tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). I tillegg kommer det etterretnings
produkter fra andre etater og internasjonale samarbeidspartnere. Dette krever koordi
nering, blant annet fordi det er nære koblinger mellom alvorlig og organisert kriminalitet, 
økonomisk kriminalitet og terror. Politiet må sette etterretningen i sammenheng for å 
skape beslutningsgrunnlag for kriminalitetsforebyggende aktiviteter. Kripos mener denne 
oppgaven løses best ved å opprette et nasjonalt kriminaletterretningssenter på 
operasjonelt nivå i politiet. 

Strategisk viktige kriminelle personer må følges med på både nasjonalt og internasjonalt. 
De er mobile, globale og mindre synlige lokalt. Etterretning og analyse av slike personer 
eller nettverk kan vanskelig finne sted i hvert politidistrikt. Aktørfokuset er også viktig i 

78 Brev fra Politidirektoratet av 29.06.2017, DL 201702798. 
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internasjonalt samarbeid, eksempelvis gjennom etterlysninger, ved grensekontroll, ved 
terror og ved aksjoner mot seksuallovbrytere. PNR (passenger name record) kan være 
en ny mulighet til å forebygge at alvorlig kriminalitet krysser grenser. En slik funksj on vil 
også kreve en nasjonal enhet for håndtering av den omfattende informasjonen. 

s.s Avklaring av fagansvarsrollen mellom POD og underliggende enheter 
(anbefaling 10) 

Avklaring av fagansvarsrollen for straffesaksbehandling skal ivaretas gjennom 
etterforskningsløftet. Vi viser til tiltak 1 i Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet -
forvaltnings- og utviklingsapparat for etterforskning. Kripos er meget positiv til at det nå 
etableres et forvaltnings- og utviklingsapparat for etterforskning. Kripos er involvert i 
tiltaket, blant annet gjennom en arbeidsgruppe hvor også POD, PHS, Økokrim, PST og 
Oslo politidistrikt er representert. Kripos viser til vårt innspill til POD i den forbindelse.79 

Kripos mener at avklaringen av fagansvarsrollen for straffesaksbehandling kan ha over
føringsverdi til andre virksomhetsområder, eksempelvis forebygging og etterretning. 

Anledningen som etterforskningsløftet - og særorgansutredningen - gir, bør brukes til å 
foreta en nøye gjennomgang av fagansvaret for etterforskning, på hvilke områder det 
skal være et slikt fagansvar, hva det skal inneholde, og hvem som bør ha det. Samtidig 
understreker vi viktigheten av å ta hensyn til fagområder som må oppfylle andre 
kvalitetsnormer enn hva et sl ikt forvaltnings- og utviklingsapparat kan bidra til, 
eksempelvis akkrediterte kriminaltekniske undersøkelser.80 

Både NOU 2013: 981 og NOU 2017: 1182 anbefaler at særorganene tildeles fagansvar på 
sine områder. Særorgansutvalget anbefaler at PHS skal være kvalitetssikrer, og slik sikre 
at nye metoder og fagstyring er i samsvar med relevant forskning. Kripos støtter den 
anbefalte arbeidsfordelingen. Kripos legger til grunn at beslutningen fra politidirektøren 
og Riksadvokaten av 21. desember 2016 om å etablere et trenivåsystem (fagmyndighet, 
fagforvalter og fagansvarlig) ligger fast, basert på "Rapport om etablering av et 
forvaltnings- og utviklingsapparat for etterforskningsfeltet" fra POD av desember 2016. 83 

Etter det Kripos er kjent med finnes det ikke støtte i noen av de senere års utredninger 
for at fagansvar for etterforskning bør organiseres som selvstendige faggrupper84

, at 
fagansvar for etterforskningsmetoder bør tillegges utvalgte politidistrikter, eller at PHS 
bør påta seg ansvar for prosesser rundt fagansvar for etterforskning. 85 

79 Brev av 14. juni 2017, forvaltnings- og utvlkllngsapparatet for etterforskning - innspill fra Kripos 
(DL 201602480-4 510). 
80 Metodene akkrediteres internasjonalt iht. ISO-standard hvor "beste praksis" vil være gitt, se 
www.iso.org. Norsk akkreditering st~r for ~rlige bedømmelser av utvalgte metoder ved Kripos. 
81 NOU 2013: 9 Ett politi - rustet til JJ møte fremtidens utfordringer, s. 35. 
82 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 254-258. 
83 Rapport nr. 2 om etablering av et forvaltnings- og utviklingsapparat for etterforskning er under 
arbeid (v. 0.85). I rapporten foreslår POD endring I navn p~ de ulike aktørene. I rapport nr. 2 
omtales fagansvarlig som nasjonal fagforvalter, og fagforvalter (PHS) omtales som fagkoordinator. 
I dette høringssvaret bruker vi begrepsbruken fra rapporten av desember 2016 og NOU 2017: 11. 
84 Etablering av fagansvar er Ikke til hinder for at det i tillegg opprettes faste arbeidsgrupper/ 
faggrupper, som ledes av en fagansvarlig. Slike faggrupper, f.eks. bestående av representanter fra 
politidistrikt, særorgan og Den høyere påtalemyndighet, vil kunne bidra positivt til en helhetlig 
fagutvikling. Faggruppene bør ikke erstatte fagansvarlige institusjoner, men være et tUlegg. 
85 PHS' rolle er vurdert av utvalget I kapittel 16.4.2. 
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Særorgansutvalget lister opp elementene de mener bør omfattes av et fag- og metode
ansvar, 86 blant annet at bistandsenheten (særorganet) bør være det nasjonale og inter
nasjonale kontaktpunktet for fagområdet, og de beskriver pådriveransvaret. Kripos 
støtter disse vurderingene. Egne etterforskninger, hvor metoder videreutvikles og prøves 
ut før kunnskapen formidles distriktene, er en forutsetning for å lykkes med pådriver
ansvaret. Slik vi forstår utredningen, er det ingen motforestillinger mot den praksisen. 

Ulike grader av ansvar for metoder og fagområder er gjennom årene tildelt særorgan og 
politidistrikt. Denne tilnærmingen har vanskeliggjort helhetlig forvaltning og utvikling av 
fagområdene, til tross for felles møtepunkter og erfaringsutveksling. Sammenhengen og 
samspillet mellom metodene innenfor straffesaksbehandlingen har blitt tydeligere de 
senere år, og taler i økende grad for samling av fagansvar. Særlig tydelig er dette for 
noen av de skjulte etterforskningsmetodene som er fordelt mellom Kripos og Oslo. Det er 
redegjort nærmere for dette i punkt 5.2.1. 

Som nasjonalt kompetansesenter skal Kripos være i front av utviklingen innenfor sine 
fagområder og må ha handlingsrom til å drive fag- og metodeutvikling. Kompetansen 
som opparbeides, deles og overføres distriktene. Kompetansedeling skjer blant annet 
gjennom stedlig og konsultativ bistand, fagseminarer, kursvirksomhet (både ved Kripos 
og som instruktører ved PHS), ved utrulling av ulike verktøy (for eksempel nytt system 
for kommunikasjonskontroll, verktøy for sikring av digitale spor og rutiner for skjerming 
av trusselutsatte personer), og gjennom politiets fagportal KO:DE. Det er viktig at 
mekanismene for kompetanseoverføring fungerer, slik at politidistriktene sikres oppdatert 
kompetanse og at spesialistmiljøene frigjør kapasitet til ytterllgere metodeutvikling. 

Til tross for at fagansvar tkke er klart definert, har Kripos blitt tildelt fagansvar for en 
rekke områder. Fagansvaret er tildelt på ulike måter gjennom instruks, disponeringsskrtv 
og oppdragsbrev. Der en instruks normalt angir generelle og brede områder (f.eks. 
"Kompetanse- og metodeutvikling"), vil et oppdragsbrev beskrive et mer konkret, 
avgrenset og fagspesifikt område (f.eks. "Etterretningspunkt for MC-kriminalitet"). På 
noen områder er det ikke tvilsomt at Kripos har et fagansvar, selv om fagansvaret ikke 
er formalisert. Dette gjelder eksempelvis våpentekniske undersøkelser og brannhunder. 

Et alternativ til å plassere fagansvar i nasjonale enheter kan være å gi fagansvar til 
største bruker. Kripos mener imidlertid at andre hensyn veier tyngre ved fordeling av 
fagansvar. Nasjonale enheter vil ikke ha samme målkonflikt som et distrikt med et 
begrenset geografisk ansvarsområde. Nasjonale enheter vil normalt også være mindre 
hendelsesstyrt. Oppgaven som fagansvarlig er dessuten nært knyttet til rollen særorgan 
har som kompetansesentre for sine områder, bistandsansvaret og ansvaret særorganene 
har for kompetanseoverføring. 

Informantbehandling, krimlnalteknfkk og internettrelatert etterforskningsstøtte (IRES) er 
områder der Kripos har et fagansvar, uten selv å være største bruker av metodene. 

Begrepene fag- og bistandsansvar er i mange sammenhenger brukt om hverandre, med 
ulikt meningsinnhold. Fagansvar er en annen og bredere oppgave enn bistandsansvar. Vi 
viser her til særorganutredningens beskrivelse av hva et fag- og metodeansvar bør 
inneholde.87 Bistandsansvar begrenser seg etter vårt syn til bistand til gjennomføring av 
den operative innsatsen (gjennomføringsbistand). Kripos mener både fagansvar og 
bistandsansvar bør samles I nasjonale enheter så langt det er mulig. 

86 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 257. 
87 Loc.cit. 
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Selv om et skille mellom fagansvar og bistandsansvar i utgangspunktet ikke er optimalt, 
mener Kripos at det er flere fordeler enn ulemper med ~ foresi~ et slikt skille for enkelte 
av de skjulte etterforskningsmetodene. Et skille muliggjør en samling av fagansvaret for 
skjulte etterforskningsmetoder og dermed en mer overordnet forvaltning av fagsiden. 
Det synes ~ være utenfor etterforskningsløftets mandat ~ foreslå flytting av kompetanse
miljøer mellom distrikt og særorgan. Et samlet fagansvar for skjulte etterforsknings
metoder vil gjøre det langt enklere ~ f~ til et bedre samspill mellom metodene, sikre et 
mer helhetlig fokus i kompetansehevende tiltak (kurs, seminarer, utdanning) og sikre 
sentraliserte anskaffelsesprosesser hvor de samlede behovene fra brukerne av metodene 
settes i fokus. I tillegg kan man lettere legge til rette for felles teknologisk støtte og 
distribusjon b~de for ~pen (Origo) og skjult etterforskning (Argus). 

Tildeling av bistandsansvar bør ikke være en enerett til å drive bistand eller en rett til å 
definere premisser for andres bistand. Nabohjelp, bistand fra PST og andre m~ være 
mulig selv om det defineres en nasjonalt bistandsansvarlig. En fleksibel oppgaveløsning, 
hvor ressursene settes inn der det er behov, er påkrevd. Hensikten med å definere 
bistandsansvaret er~ forsterke ansvaret for~ bist& distriktene ved behov, og sørge for at 
det er en reell kapasitet til å bistå, i utgangspunktet vederlagsfritt. 

Kripos mener det er klokt ~ ha en gradvis implementering av fagforvaltningsapparatet fra 
1. j anuar 2018. Det bør tildeles fagansvar for hele fagomr~der, ikke oppstykket i 
undermetoder. Eksempelvis bør det tildeles fagansvar for etterforskningsledelse, avhør, 
digitalt politiarbeid, skjulte etterforskningsmetoder, internasjonalt politisamarbeid mv. En 
eventuell videre oppdeling av fagansvar gjennom undergrupper bør vurderes etter hvert 
som fagforvaltningsapparatet utvikler seg. 

5.6 Behandlingsansvaret 

Spørsmålet om behandlingsansvar etter politiregisterloven er omtalt i utredningen under 
kap. 8.5, hvor utvalget, uten inngående drøfting, fastsl~r at behandlingsansvaret bør 
overføres til POD. 

Politiregisterloven, i kraft fra 1. juli 2014, regulerer behandling av opplysninger i politiet 
og påtalemyndigheten til politiform~I, herunder etterforskning, forebyggende arbeid og 
ordenstjeneste, politiets bistands- og servicefunksjon, og føring av vaktjournaler. Ved 
tjenstlig behov kan det ogs~ gis tilgang til opplysninger til bruk i politiets sivile og forval
tningsmessige gjøremål. Kripos er I dag behandlingsansvarlig for 17 av 19 sentrale politi
registre. Behandlingsansvaret for annen behandling av opplysninger etter politiregister
loven er plassert hos lederne for politidistriktene/særorganene, og omfatter blant annet 
ansvaret for egne straffesaker, lokale registre mv. Kripos har ogs~ behandlingsansvaret 
for den norske delen av Schengen Information System {SIS), med hjemmel i SIS-loven. 

Behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre skal påse at behandlingen av opplys
ninger er i tråd med gjeldende regelverk. Ansvaret består hovedsakelig av følgende 
oppgaver: 

• utarbeide og vedlikeholde instruks for det enkelte reg ister 
• utarbeide og vedlikeholde Internkontrollsystem for reg isteret 
• utarbeide informasjons- og opplæringsmateriell for det enkelte register samt gi 

opplæring 
• sikre tilfredsstillende Informasjonssikkerhet i registeret 
• utarbeide nødvendige avtaler med eksterne samarbeidsorganer og databehandlere 
• kvalitetskontrollere og følge opp bruk av registeret 
• behandle begjæringer fra den registrerte 
• h~ndtere eksternt tilsyn fra tilsynsmyndigheter 
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Bakgrunnen for plasseringen av behandlingsansvaret ved Kripos var blant annet nærhet 
til registrene og tilhørende fagmiljø. 88 Kripos var i høringsrunden ikke udelt positiv til 
plasseringen av ansvaret, blant annet fordi Kripos som behandlingsansvarlig ikke ville ha 
reell kontroll med behandling av opplysninger i politiet, samt at Kripos ville ha 
avhengigheter i POD, PIT og politidistriktene, både med hensyn til ressurser, prioritering 
og kontroll. Det var videre noe nytt at Kripos skulle ha instruksmyndighet knyttet til 
behandlingen av opplysninger i de sentrale registrene, også for overordnet organ. 

Vesentlige deler av innholdet i behandlingsansvaret, samt behovet for instruksjons
myndighet, taler i utgangspunktet for at ansvaret bør ligge på direktoratsnivå. POD har 
reelle styringsverktøy vis-å-vis politidistriktene, noe Kripos i stor grad mangler. Dette er 
en potensiell utfordring når behandlingsansvaret i det daglige skal utøves. Basert på våre 
erfaringer er det imidlertid også faktorer som taler for at ansvaret forblir i Kripos. 

Utvalget anbefaler behandlingsansvaret overført til POD med følgende begrunnelse:89 

Dersom det gjennom tilsyn eller andre forordninger blir gitt pålegg om endringer, kan det 
oppstå styringsmessige utfordringer ved at POD juridisk sett er systemeier med myndighet 
til å bestemme nødvendige endringer. Dette skaper en styringsmessig utfordring, som etter 
utvalgets mening bør unngås. Utvalget anbefaler derfor at behandlingsansvaret blir 
overført til POD. 

Utvalgets anbefaling synes ikke underbygget av konkrete erfaringer fra andre som 
utvalget har vært i kontakt med. 

Ivaretakelse av behandlingsansvaret innebærer nødvendigvis utfordringer. Problemet er 
når disse utfordringene plasseres organisatorisk uten at det nødvendige verktøy for å 
håndtere dem følger med. Som behandlingsansvarlig siden 1. juli 2014 har vi foreløpig 
klart å håndtere disse utfordringene i praksis, selv om ansvaret har vært krevende. 

En god forvaltning av behandlingsansvaret forutsetter tilstedeværelse og løpende 
oppfølging av problemstillinger som oppstår I den daglige bruken av systemene, for 
eksempel spørsmål knyttet til lagring, sletting og utlevering av opplysninger, prioritering 
av funksjonalitet og retting av feil. De administrative oppgavene, som behandling av 
begjæringer om innsyn, krever også en nærhet til de operative politimiljøene. PODs 
fremtidige rolle bør være overordnet og strategisk, og det er derfor usikkert om POD bør 
tillegges et ansvar som i så stor grad stiller krav til involvering i enkeltsaker. Muligens 
bør direktoratet først og fremst ha en rolle i de langsiktige utviklingstiltakene for 
oppfølging av behandlingsansvaret. 

Siden politiregisterloven ble vedtatt i 2010 er det nedlagt et betydelig arbeid i å etablere 
og Implementere prosesser som skal ivareta PODs, Kripos', særorganenes, distriktenes 
og eksterne parters behov i tilknytning til politiets registre. Det er i dag godt innarbeidet i 
etaten at det er Kripos som har behandlingsansvaret for de fleste av politiets registre. 
Kripos har utarbeidet sentrale instrukser for registrene, inngått databehandleravtaler 
med viktige eksterne samarbeidspartnere og utarbeidet veiledere og rutiner for lokal 
oppfølging av registrene. Dersom behandlingsansvaret flyttes til POD, vil det være nød
vendig å gjøre endringer i etablerte prosesser, instruksverk mv. 

88 I Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) kapittel 7 .2.4.4 fremhever departementet at utvalget så det som 
sentralt at behandlingsansvaret plasseres så nært behandlingen som mulig, både geografisk og 
organisatorisk. Som et annet viktig prinsipp nevnes at den behandlingsansvarlige bør ha reell 
Innflytelse på den behandlingen som skjer, eksempelvis hva som skal registreres, hvem som skal 
ha tilgang til opplysningene, når opplysningene skal slettes og hvilke rutiner og sikkerhetstiltak 
som er nødvendig for behandlingen. 
119 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 106. 
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I rapporten Personvern og trafikksikkerhetsteknologi, hvor forholdet mellom personvern 
og trafikksikkerhetsteknologi er analysert, fremheves fire momenter i den grunnleggende 
vurderingen av hvor behandlingsansvaret etter personopplysningsloven skal eller bør 
plasseres i offentlig virksomhet. 90 Disse momentene synes relevante også ved vurdering 
av hvem som i fremtiden skal ha behandlingsansvaret etter politiregisterloven. Vi 
imøteser en grundigere vurdering av spørsmålet som ledd i en samlet vurdering av 
oppgavefordelingen mellom POD og Kripos. 

Behandlingsansvaret består av oppgaver av både strategisk og operasjonell art. 
Vurderingen av hvor ansvaret skal ligge er kompleks, og bør skje som ledd i den 
fremtidige rolleavklaringen mellom POD og Kripos, jf. kapittel 5.4 ovenfor. Konklusjonen 
avhenger av hvordan den fremtidige grenseflaten defineres. For øvrig bør en avvente 
evalueringen av politiregisterlovgivningen, som formentlig skjer når lov- og 
forskriftsendringer som følge av direktivet er gjennomført og har fått virke en stund. 
Spørsmålet må også ses i sammenheng med hvordan man for øvrig plasserer 
behandlingsansvar i offentlig virksomhet. 

5. 7 Endringer i påtaleinstruksen 

Utvalget foreslår endringer i påtaleinstruksen for å bringe den i samsvar med det de 
mener skal være Kripos', eller den nye bistandsenhetens, fremtidige ansvarsområde. 
Endringsforslagene behandles spredt i utredningen, jf. kapitlene 1.2, 8, 13 og 15. 
Begrunnelsen for endringsforslagene varierer noe mellom kapitlene. I kapittel 1.2 uttales 
følgende om påtaleinstruksen§ 1-1:91 

Utvalget mener videre at påtaleinstruksens bestemmelse om stedlig fordeling av saker bør 
forsterkes ved at ordlyden endres for å understreke at de tolv nye politidistriktene som 
utgangspunkt bør ha totalansvar for etterforskning og påtale i eget distrikt, i tråd med 
nærpolitireformens intensjoner. Der sakskompleksene vurderes som for ressurs- eller 
kompetansekrevende, eller andre prinsipielle hensyn taler for en sentral etterforskning bør 
sakene bli overført til bistandsenhetene. 

Nåværende§ 1-1 har følgende ordlyd : "En straffbar handling skal som alminnelig re~el 
etterforskes og påtales i det distrikt hvor handlingen antas foretatt.» Utvalget foreslar 
følgende nye ordlyd: «En straffbar handling skal som hovedregel etterforskes og påtales i 
det distrikt hvor handlingen antas foretatt." 

Utvalget mener at en endring i ordlyd fra "alminnelig regel" til "hovedregel" innebærer 
"en presisering som gir klarere og bedre retning på bestemmelsen og bedre Ivaretar hen
synet til politimestrenes totalansvar slik nærpolitireformen forutsetter. Etterforskningen 
bør begynne i det aktuelle politidistrikt" .92 

Oppgaver som kan løses lokalt, bør i utgangspunktet løses lokalt. I praksis kan det imid
lertid tenkes tilfeller hvor oppgaver som "kan" løses lokalt, likevel ikke "bør" det. Eksem-

90 Rapport (udatert) av Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo, som 
del av et større forskningsarbeid i prosjektet "Personvern og trafikk". Oppdragsgiver var Statens 
vegvesen. På s. 21-22 er momentene formulert som følger : "Hvem bestemmer formålet med 
behandlingen av personopplysninger? Hvem bestemmer hvilke hjelpemidler en skal gjøre bruk av 
ngr personopplysningene behandles? Hvem har øverste Instruksjons og organisasjonsmyndighet i 
spørsmgl vedrørende behandlingen av personopplysninger? Hvem har søksm~lskompetanse etter 
tvisteloven?". "Hjelpemidler" defineres som "innsatsfaktorer som anvendes for~ realisere formålet 
med behandlingen", eksempelvis fysiske gjenstander og programvare, kursvirksomhet, utferdigelse 
av interne regelverk og tilsetting av personer med særlig personvernkompetanse. 
91 NOU 2017 : 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 12. 
92 Ibid., s. 219. 
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pelvis har Kripos i enkelte tilfeller overtatt ansvaret for sedelighetssaker som strekker 
seg over flere politidistrikter, selv om dette er saker som "kan" løses lokalt. Hensynet til 
en best mulig samlet ressursutnyttelse, samt kompetanseoverføring, kan begrunne at 
hovedansvaret plasseres nasjonalt. I disse tilfellene har det vært et uttrykt ønske fra 
involverte politimestere om at etterforskningsansvaret plasseres ved Kripos. 

Vi er enige med utvalget i en dynamisk tilnærming til arbeidsfordelingen ved at mer 
robuste og kompetente politidistrikter stadig bør kunne påta seg mer ansvar og 
oppgaver, også i saker med distriktsovergripende elementer. 

Hva gjelder den språklige betydningen av "alminnelig regel" kontra "hovedregel", er det 
slik at "alminnelig regel" nærmest kan likestilles med uttrykk som "vanlig praksis" etler 
"etablert praksis", og er noe mindre strengt enn "hovedregel", som legger sterkere 
føringer for gjennomføringen av noe, gjerne også med et mer uttrykt reglement. Når noe 
er en hovedregel, gjør man et bevisst og begrunnet valg om at man fraviker fra regelen. 
Det gjør man i mindre grad ved "alminnelig regel". 

Vi mener imidlertid at gjeldende ordlyd er dekkende for så vel den nåværende som den 
fremtidig ønskede løsningen. Bestemmelsen praktiseres fra vår side etter klare føringer. 
Både faglige og ressursmessige hensyn sørger for et bevisst og begrunnet valg av saker, 
og Inntak besluttes på toppledernivå. For øvrig finner vi verken i utvalgets egne 
vurderinger eller andres innspill tll utvalget noen Indikasjoner på at Kripos' praksis 
oppleves som vilkårlig. En språklig endring fra "alminnelig regel" til "hovedregel" gir etter 
vår vurdering ikke noe annet eller mer treffende uttrykk for ansvarsforholdet mellom 
Kripos og politidistriktene. 

VI har ikke opplevd at det i praksis hefter usikkerhet om hvordan bestemmelsen skal 
forstås. I tilbakemeldingene fra distriktene, gjengitt i utredningen, finner vi heller ingen 
konkrete eksempler på at ansvarsfordelingen er uklar. I de første årene etter at Kripos 
fikk egen påtalemyndighet, erfarte vi imidlertid at det heftet noe usikkerhet om hvilke 
undersøkelser Kripos kunne gjøre i tnltlalfasen uten å "fange" påtaleansvaret for saken. I 
praksis er det ofte nødvendig at Kripos foretar visse undersøkelser for å bringe sakens 
stedlige tilhørighet på det rene. Når nedslagsfeltet er avdekket, overføres saken til stedlig 
politi, med mindre et av de andre alternativene i § 37-3 får anvendelse. For å unngå 
uklarheter og tidsspille ved usikkerhet om hvem som har ansvaret for oppfølging av 
rettsanmodninger og andre henvendelser fra utlandet dersom Kripos har foretatt 
innledende etterforskingsskritt, samt oppfølging av Informasjon om straffbare forhold 
som ikke faller innenfor Kripos' kompetanseområde, ga Riksadvokaten nærmere 
retningslinjer ved brev av 9. juni 2008.93 

Det følger for øvrig av § 37-3 at Kripos kan etterforske saker som strekker seg over flere 
distrikt eller ikke naturlig hører under noe politidistrikt. Utvalgets uttalelse om at "etter
forskningen bør begynne i det aktuelle politidistriktet" er derfor upresis, og ikke egnet 
som argument for å endre ordlyden i § 1-1. Det er nødvendig at Kripos kan iverksette 
etterforskning for å sikre spor som ellers kan gå tapt, uavhengig av om saken senere 
skal overføres til et distrikt. 

På tross av utgangspunktet om politidistriktenes totalansvar foreslår utvalget å endre 
§ 37-3 fjerde ledd om Kripos' ansvar for etterforskning av IKT-kriminalitet til en "skal
regel". Det fremstår inkonsekvent. Kriteriene bør i prinsippet være de samme som for 
øvrige alvorlige saker. Behovet for Kripos' kompetanse er også i slike saker dynamisk, og 
vil blant annet avhenge av grunnkompetansen i stedlig distrikt og hvilke metodiske 

93 Riksadvokaten (2008) RA-2007-549, ref. Ra 07-549 KHK/atu 832. 
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utfordringer den aktuelle saken reiser. Kriteriene i gjeldende § 37-3 fjerde ledd anses 
dekkende, og det anses derfor Ikke fornuftig å endre bestemmelsen. 

Utvalget har videre foreslått å endre ordlyden I påtaleinstruksen § 37-1 annet ledd, fra 
" Innen sitt område, jf. § 37-3 kan enheten foreta etterforskning av eget tiltak og overta 
en sak fra andre i samsvar med reglene i dette kapittelet" til "Innen sitt område, jf. § 37-
3 kan enheten etter nærmere kriterier fastsatt av Politidirektoratet og Riksadvokaten 
foreta etterforskning av eget tiltak og overta en sak fra andre i samsvar med reglene i 
dette kapittelet". I straffesakssporet er det som kjent riksadvokaten eller statsadvokaten, 
og ikke direktoratet, som fastsetter kriteriene, jf. bestemmelsens tredje ledd, hvoretter 
retningslinjer fastsettes av "overordnet påtalemyndighet" . 

Vi mener videre at kriteriene i den gjeldende § 37-3 er dekkende for vårt saklige ans
varsområde, og tilstrekkelig konkrete. For øvrig er det jo slik at overordnet påtale
myndighet alltid kan instruere om saksansvar i enkelttilfeller, slik det blant annet ble 
gjort for etterforskningen av hendelsen 22. juli 2011. 

Dersom ordlyden i § 37-3 likevel skal endres, anbefales løsningen vi redegjorde for i vårt 
høringssvar til NOU 2013: 9. Politianalysen foretok en foreløpig vurdering av særorgan
strukturen. Det var bakgrunnen for at vi i vårt høringssvar ga foreløpige merknader, i 
påvente av særor~ansutredningen. Det vi skrev den gang, er fortsatt dekkende for vårt 
syn. Punkt 9.1 i var uttalelse av 11. september 2013 gjengis derfor i sin helhet: 

Særskilt om Kripos' rolle 

Kripos er et kompetansesenter for norsk politi med hovedmål å forebygge og bekjempe 
organisert og annen alvorlig kriminalitet. I vårt forhold til polit idist riktene er vi 
komplementære, ikke konkurrerende. Vi har vår eksistensberettigelse når vi tilfører noe 
som har merverdi for Politi-Norge. Kripos skal utgjøre en forskjell, og dekke et behov som 
ikke naturlig kan dekkes ellers i politiet. Dette behovet består dels i å utføre oppgaver og 
tjenester, dels i å inneha utstyr og bygge kompetansemiljøer som ikke kan bygges lokalt. 
Med ca. 500 ansatte utgjør Kripos kun 4 % av norsk politi. Kvantitativt sett er dette en liten 
del, men vår virksomhet favner svært vldt. Mangfoldet i oppgaveporteføljen gj enspeiles i 
medarbeiderne. Våre sti llingskategorier omfatter i tillegg t il polititjenestepersonell bl.a. 
Ingeniører, laboranter, samfunnsvitere, kjemikere, oversettere og fotografer. 

I straffesakssporet framkommer Kripos' saklig avgrensede ansvarsområde av 
påtaleinstruksen kap. 37. I praksis gjelder følgende hovedkriterier for hvilke straffesaker 
Kripos etterforsker: 

Saker som ikke hører hjemme i et bestemt politidistrikt 

Saker som krever særlig kompetanse 

Saker som krever utstrakt Internasjonal samhandling 

De tre nevnte hovedkriteriene har i praksis like stor gyldighet utenfor straffesakssporet - de 
er anvendelige på alle politioppgaver. VI mener at ovennevnte kriterier bør være gjeldende 
ved definering av Kripos' rolle gitt ny distriktsstruktur. 

Slik vi forstår anbefalingene i politianalysen vil vår rolle i liten grad påvirkes direkte. 
Indirekte vil det imidlertid ha betydning for deler av vår virksomhet hvilken 
organisasjonsmodell som velges. Eksempelvis vil behovet for stedlig bistand naturlig endres 
ut fra antall politidistrikt og tilførsel av ressurser og kapasitet i det enkelte distrikt. 
Terskelen for å be om bistand må forventes å bli høyere når distriktene blir færre. 
Skjæringspunktet mellom oss og politidistriktene kan likevel defineres på samme måte som 
nå (uavhengig av antall distrikt) - nemlig at Kripos' ansvar inntrer når en står overfor saker 
som ikke hører hjemme I et bestemt polltldlstrikt, saker som krever særlig kompetanse 
eller saker som krever utstrakt internasjonal samhandling. 

Vi mener at Kripos forhold ti l distriktene langt på vei vi l finne seg selv. Her må det være en 
dynamikk som påvirkes vel så meget av ytre forhold som teknologisk utvikling, endringer i 
kriminalitetsbildet mv, som distriktenes størrelse. Det vil være vei så viktig å avklare Kripos 
rolle i forhold til andre offentlige myndigheter og Polltidfrektoratet. En rolle- og 
oppgaveavklaring mellom politiet og andre myndighetsorgan som PST, NSM, Forsvaret og 
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DSB vil ofte være nødvendig før man kan ha en oppfatning av hva som bør løses på 
distriktsnivå. Forholdet mellom Kripos og Politidirektoratet trenger noen avklaringer, bl.a. I 
forhold til hvorledes Kripos kan ivareta det særskilte ansvar vi har i forbindelse med 
spesiallovgiving (Schengen), behandlingsansvar for en rekke registre og fagansvar. 

Ad saker som ikke hører hjemme i et bestemt politidistrikt: 

Selv med en vesentlig reduksjon i antall politidistrikt, vil det være saker som ikke hører 
hjemme i et bestemt distrikt. Dette kan f.eks. være trusler fra utlandet som ikke er 
forankret i noe distrikt, men hvor man har etterretningsinformasjon fra utenlandske 
samarbeidspartnere om at en gruppe kriminelle planlegger straffbare handlinger i Norge. 
Det vil også være saker hvor man har opplysninger om nært forstående hendelser hvor det 
er nødvendig med etterforsking i initialfasen før saken "landes" hos stedlig politi. Hendelser 
i utlandet hvor norske borgere er involvert og hvor det besluttes at norsk politi skal 
iverksette etterforsking er også et eksempel på saker som ofte ikke har noen bestemt 
distriktstilhørighet. 

Ad saker som krever særlig kompetanse: 

Med samfunnsutviklingen oppstår det stadig nye behov, og samtidig krav om særskilt 
kompetanse og metodeutvikling. Utvalget peker på at det er uheldig at det eksisterer lokale 
løsninger og ulik oppgaveløsing. Felles fagutvikling etterlyses. Kripos arbeider kontinuerlig 
med metodeutvikling og utvikling av fag. Vi har medarbeidere med spisskompetanse som 
kun Innehas av et fåtall personer - f.eks. datatekniske undersøkelser, ulike kriminalteknisk 
kompetanse, UC på nett, vitnebeskyttelse, etterforskningsledelse, mv. Gjennom 
etterforsking av egne saker og gjennom bistandskonseptet får vi også prøvd ut dette i 
praksis. For at en spesialist skal være "best når det gjelder" kreves mengdetrening. Et 
eksempel på dette er beredskapstroppens deltagelse i "vanlige" ordensoppdrag. Det 
samme gjelder eksempelvis for krimlnalteknikere, avhørere og spanere. Innenfor 
etterretningsområdet har Kripos et nasjonalt ansvar, både strategisk og operativt. Det er 
naturlig at Kripos også 1 fremtiden tillegges et betydelig ansvar for fagutvikling, 
metodeutvikling og kompetanseoverføring. I så fall vil det alltid være et behov for vår 
bistand Inntil den nyervervede kunnskapen er Implementert lokalt. Bistandsfunksjonen vil 
også være dynamisk, dvs. behovet for bistand vil være gjenstand for kontinuerlig endring i 
takt med samfunnsutviklingen og metodeutviklingen. 

Ad saker som krever utstrakt internasjonal samhandling: 

Uavhengig av antall politidistrikt må norsk politi forholde seg til utenlandsk politi som 
tidligere. En kan ikke forvente at utenlandske politimyndigheter skal forholde seg til flere 
politidistrikter. I det internasjonale politisamarbeidet er det viktigere enn noen gang at 
norsk politi framstår som en enhet. Kripos er det nasjonale kontaktpunktet for det nordiske 
politi- og tollsamarbeidet (PTN), Europol, Interpol, Schengen, Østersjøsamarbeldet mv. Slik 
bør det også være I fremtiden. Utvalget er opptatt av best practlce I Politi-Norge. Kripos 
mener at det er nødvendig å se ut over landegrensene; Norge må delta aktivt i utviklingen 
av en best practice internasjonalt, ikke bare nasjonalt. 

I tillegg bør bestemmelsen beholde et alternativ som er dekkende for saker av prinsipiell 
karakter, eller som av sikkerhetshensyn bør etterforskes utenfor det distriktet de hører 
under. Vår antagelse i 2013 om at Kripos' forhold til distriktene lan~t på vel vil finne seg 
selv, bekreftes både gjennom tilbakemeldingene distriktene synes a ha gitt særorgans
utvalget, og gjennom våre egne erfaringer. 

For øvrig minner vi om at§ 37-3 annet ledd, hva gjelder lovbrudd begått av norsk 
militært personell i utlandet, er foreslått endret.94 Dette bør følges opp uavhengig av 
eventuelle andre endringer i påtaleinstruksen. 

94 Jf. Riksadvokatens brev til JBD av henholdsvis 1. juni 2015 (ref. 2012/00602-006) og 22. mars 
2016 (ref. 2012/00602-010) . Ansvaret er foreslått overført fra Romerike politidistrikt til Kripos. 
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6 SÆRSKILT OM IKT-KRIMINALITET OG ETABLERING AV NC3 

6.1 IKT-kriminalitet 

Utvalget definerer IKT-kriminalitet som kriminalitet som retter seg mot datasystemer, 
eller krimtnalitet der sentrale deler av hendelsesforløpet skjer ved hjelp av datasystemert 
-utstyr eller -nettverk.95 En slik definisjon eksemplifiseres med blant annet dataangrep, 
identitetstyveri, ulovlig avlytting, deling av overgrepsmateriale eller ulovlig omsetning av 
illegale produkter på internett. Eksemplene viser at utvalget har tatt høyde for at 
forskjellige typer lovbrudd kan dekkes under deres definisjon av IKT-kriminalitet. 

Likevel bærer utvalgets bruk av termen IKT-kriminalitet preg av at de i all hovedsak 
benytter termen som kriminalitet rettet mot datasystemer, men at de av og til mener 
noe annet, uten at det alltid fremgår hva de egentlig omtaler. I det ene øyeblikket sier 
utvalget at digitale spor er stadig viktigere i alt politiarbeid og alle typer saker, mens de i 
det neste påpeker den internasjonale dimensjonen eller viktigheten av at regjeringen 
styrker nasj onal evne til å avdekke og håndtere digitale angrep. 96 Beredskapsevnen ved 
store hendelser hvor digital infrastruktur angripes eller benyttes mot samfunnet er noe 
veldig annet enn kampen mot eksempelvis store fildelingsnettverk som deler overgreps
materiale, eller mot kriminelle som benytter internett t il rekruttering, planlegging og 
gjennomføring av kriminal itet, som for eksempel terrorhandlinger eller våpensmugling. 

Selv om vi tidvis synes det er vanskelig å lese utredningens del om IKT-krimlnalitet 
grunnet uklar begrepsbruk, deler vi utvalgets grunnleggende syn om at dette er et 
fagområde som krever økt oppmerksomhet og innsats fra politiets side. Dette gjelder 
både på nasjonalt nivå og distriktsnivå. 

6.2 Etablering av NC3 

Europols "cybercrime"-enhet (EC3) ble etablert i 2013, og flere europeiske land har etab
lert eller er i ferd med å etablere tilsvarende nasjonale enheter. I Danmark ble et NC3 
etablert som en del av Rigspolitiet i 2014. Sverige har sitt Nationellt IT-brottscentrum, 
som ligger innunder den Nationella Operativa Avdelningen (NOA). 

Kripos støtter utvalgets anbefaling om at politiets nasjonale spisskompetanse innen 
bekjempelse av IKT-kriminalitet bør forankres i Kripos, fortrinnsvis ved et organisatorisk 
uttrykk med et nasjonalt cyberkrimsenter - NC3. 97 Behovet for et slikt senter er 
identifisert i flere sentrale dokumenter som omhandler bekjempelse av IKT-kriminalitet,98 

og det synes å være bred enighet om behovet for en satsning på området. JBDs strategi 
for å bekjempe IKT-kriminalitet vurderte det dithen at "Norge trenger et nasjonalt senter 
for bekjempelse av IKT-krimlnalitet (Cyber Crime Center) som kan arbeide på Internett, 
behandle elektroniske spor, håndtere de mest omfattende og kompliserte sakene på 
området, samt drive fag og metodeutvikling. Betydningen av et slikt høykompetent 
fagmiljø vil øke i tiden fremover, og det vil ha stor betydning for politiets innsats på 
området". 99 

95 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 49. 
96 Loc.cit. 
97 Ibid., s. 12. 

98 Blant annet i JBD (2015): Justissektorens strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet og i 
NOU 2015: 13 Digital s~rbarhet - sikkert samfunn. 
99 JBD (2015): Justissektorens strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet, s. 13. 
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Det er viktig at senteret får et klart mandat og en klart definert rolle med hensyn til 
øvrige deler av politiet. Senteret må være den faglige spissen i politiets håndtering av 
digitale spor og internettrelaterte politioppgaver. Senteret må være lederen og driv
kraften i å samle og koordinere innsatsen slik at politiet opptrer som ett politi - også på 
dette området. Vi mener imidlertid at et NC3 alene ikke er tilstrekkelig - også 
distriktenes kompetanse og kapasitet mot IKT-kriminalttet må styrkes. Utvalget støtter et 
kompetanseløft både på lokalt og nasjonalt nivå. 100 Videre fremholder utvalget at PHS må 
innta en mer sentral plass på fagområdet: "Et slikt kompetanseløft forutsetter både 
utvidet tilbud til grunnutdanningen, samt etter- og videreutdanning, og en større innsats 
innen forsknlng og utvikling. Her bør Politihøgskolen innta en mer sentral rolle" .101 

Kripos skisserte i 2015 et forslag til hvordan etableringen av NC3 ved Kripos bør gjen
nomføres for å ivareta politiets behov for spisskompetanse og fag- og metodeutvikling 
innen IKT, teknologi og Internett. 102 POD tiltrådte forslaget, som gikk videre til JBD som 
et satsningsforslag om et senter på inntil 200 medarbeidere. Det ble i Kripos' skisse 
presisert at en etablering av et NC3 bør gjennomføres for å sikre at man bygger, 
organiserer og dimensjonerer et nasjonalt senter ut fra en forståelse av at 
teknologiutviklingen, IKT og Internett påvirker kriminalitetsbekjempelsen langs tre akser 
(tidligere nevnt I kapittel 3.9): 1. IKT, teknologi og internett som åsted eller objekt for 
forbrytelsen (kriminalitetsform), 2: IKT, teknologi og internett som verktøy for 
forbrytelsen (modus) og 3: IKT, teknologi og Internett som kilde til spor (sporsted). 

Utvalget skriver om NC3 at "et slikt senter bør få r oppgave å forebygge og etterforske 
den mest alvorlige og komplekse IKT-kriminaliteten, samt drive fag- og metode
utvikling" .103 Kripos mener at et NC3 skal forebygge, avverge og håndtere samt 
etterforske og iretteføre de alvorligste og tyngste sakene innen kriminalttetsformer 
knyttet til IKT, teknologi og Internett. Videre bør senteret gi bistand, rådgivning og 
kompetanseoverføring til distriktene der det er hensiktsmessig. NC3 må ha en funksjon 
som ivaretar internasjonalt samarbeid da dette er en viktig forutsetning for å lykkes. 

Forebygging og bekjempelse av kriminalitet innen NC3s fagområder vil måtte inkludere 
en funksjon som ivaretar politiets tilstedeværelse på internett. Dette innebærer både 
åpen og uniformert og skjult og/eller sivil tilstedeværelse. 

Vi mener at etablering av et NC3 bør startes umiddelbart og ikke avvente videre 
behandling av særorgansutredningen. 

7 ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

I utredningens kapittel 18 foretas en vurdering av de økonomiske og administrative 
konsekvensene av anbefalte løsningsforslag. Til grunn for vurderingen ligger en 
samfunnsøkonomisk analyse av de ulike modellforslagene, gjengitt i vedlegg 4. Utvalget 
konkluderer med at de økonomiske konsekvensene er begrensede, da utvalgets forslag 1 
hovedsak innebærer organisatoriske endringer, hvor det flyttes snarere enn endres på 
særorganenes ressursbruk. Forventede virkninger er derfor primært kvalitative.104 

100 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 61. 
101 Ibid, s. 54. 
102 Forslag til etablering av NC3 ved Kripos, brev til Politidirektoratet 03.09.2015. 
103 NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap, s. 56. 
104 ibid., s. 278. 
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7.1 Prissatte nyttevirkninger 

Utvalget mener at det bør være grunnlag for å hente inn en stordriftsfordel knyttet til 
lønn og regnskap på to årsverk ved samling av Kripos og Økokrim. Utvalget betegner 
dette som et nøkternt anslag, til tross for at også utvalget vurderer hoveddelen av stor
driftspotensialet til allerede å være utnyttet gjennom andre tiltak (sentralisering i PFT og 
tjenesteutsetting til DFØ). I tillegg vises det til den sentrale HR-organisasjonen i POD 
med hensyn til overordnede systemløsninger, prosesser og retningslinjer. 

Vår erfaring så langt er at vi merker lite til stordriftsfordelene. Vi er også usikre på det 
fremtidige potensialet Innen fellestjenestene. Gjennomgående er vår erfaring at 
beregninger i slike rapporter har en tendens til å være for optimistiske om gevinstpoten
sialet og undervurderer kostnadssiden av omstillingene. 

7.2 Ikke-prissatte nyttevirkninger 

Virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner, er vurdert kvalitativt. 

Kripos deler oppfatningen at interaksjon mellom fagmiljøer stimulerer til innovasjon og 
utvikling som hvert fagmiljø ikke ville oppnådd enkeltvis. Dette forutsetter imidlertid at 
det er tilstrekkelig nærhet, forståelse og relevans mellom relevante fagmiljøer. 

Om modell 2 anføres det at man ved en sammenslåing av Kripos og Økokrim vil få et 
større handlingsrom for å anvende ressursene fleksibelt. En mer matriseorientert 
tilnærming vil svekke sær- eller sektorinteressene. Imidlertid krever en slik styring en 
kontinuerlig stram prioritering, hvilket har vist seg å være krevende i en operativ 
hverdag. Typisk vil ofte ressurser være bundet opp i løpende bistand som gjør at det kan 
være krevende å frigjøre dem uten videre til tyngre strategiske saker. 

For modell 2 vises det til at en sammenslåing av Kripos og Økokrim kan gi reduserte 
EBA-kostnader i form av redusert kvadratmeterpris samt reduserte utgifter til felles
tjenester. Dette er til en viss grad korrekt, imidlertid vil det være avhengig av hvordan 
enhetene kommer seg ut av eksisterende leieavtaler. 

Ved vår vurdering av utvalgets forslag har vi forutsatt at deres forslag om flytting av 
behandlingsansvaret for politiets registre fra Kripos til POD er modelluavhengig. Det er 
snakk om et ikke ubetydelig antall årsverk, men vi kan ikke se at det er knyttet ikke
prissatte kostnadsvirkninger til en slik overføring. 

Utvalget har i sin analyse ikke omtalt eller tatt høyde for økte kostnader ved etablering 
av et NC3-senter. Vi stiller spørsmål til at en satsning på området kun lar seg realisere 
ved omorganisering alene. 

Med hilsen 

Ketil Haukaas 

Saksbehandlere: Anne Cecilie Dessarud og Hilde L. Bjørnstad 
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NOU 2017:11. BETRE BISTAND BETRE BEREDSKAP – HØYRINGSFRÅSEGN 

FRÅ MØRE OG ROMSDAL POLITIDISYRIKT 

 

1. Innleiing 

Møre og Romsdal politidistrikt er av den oppfatning at tida ikkje er inne for å ta stilling til 

korleis politiet sine særorgan skal organiserast i framtida. 

 

Det kan ikkje vere tvil om at norsk politi – også i framtida – vil ha behov for særorgan og 

nasjonale beredskapsressursar i ei eller anna form. Noreg er langstarakt, busetnaden er ulik 

og det er ulike føresetnader for å kunne byggje opp og halde ved like kompetanse og slagkraft 

i politidistrikta. 

 

Politidistrikta er no midt inne i den største reforma i norsk politi si historie. Eitt av formåla med 

reforma og reduksjonen av talet på politidistrikt var at politidistrikta skulle bli meir 

sjølvstendige og løyse fleire oppgåver sjølve, utan bistand frå særorgan eller nasjonale 

beredskapsressursar. 

I og med at vi er midt inne i reforma er vi ikkje i stand til å vurdere det framtidige behovet. Vi 

vil berre kunne seie noko sikkert om korleis behovet var før reforma. 

Det vil difor gje lita meining i å bestemme organiseringa og dimensjoneringa av politiets 

særorgan når ein ikkje kjenner behova til politidistrikta. 

 

Politireforma legg også opp til at politidistrikta skal utvikle og forsterke samarbeidet over 

distriktsgrensene. Korleis dette samarbeidet vert utvikla vil også ha mykje å seie for korleis 

det framtidige behovet for bistand vikl vere 

 

Ein annan premiss som må vere til stades når ein skal ta denne vurderinga er kva som i 

framtida skal vere primæroppgåver i politidirektoratet. 

 

2. Kort om nokre av dei ulike forslaga 

Utvalet sitt utgangspunkt om at oppgåver som kan løysast lokal også bør løysast lokalt er etter 

vårt syn rett. Det er også i tråd med omsyna som ligg bak Nærpolitireforma. Dette er likevel 

berre eit utgangspunkt. 
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2.1. Oppgåvetilfanget til særorgana / bistandseiningane  

Møre og Romsdal politidistrikt synes at utvalet har ei god tilnærming når det gjeld 

- At hovudregelen er at ansvaret for etterforsking ligg hos politidistrikta og at unntak må 

grunngjevast særskilt 

- Kriteria for å leggje oppgåver til ei nasjonal bistandseining 

- At det bør opnast for å tildele distrikt nasjonalt ansvar ut frå prinsippet om største 

brukar 

 

Når det gjeld endringa i påtaleinstruksen § 35-1 (2) og § § 37-1 (2) bør vel retningslinene 

kome frå riksadvokaten i og med at flytting av det påtalemessige ansvaret også vil ha verkand 

på statsadvokatnivå. 

 

2.2. Utrykningspolitiet 

Møre og Romsdal politidistrikt er grunnleggjande usamd med utvalet når det blir lagt fram 

forslag om å leggje ned UP. 

 

Sjølv om talet på drepne og skadde i trafikken går ned er det framleis altfor mange som kvart 

år kjem inn i desse statistikkane. 

 

Etter vårt syn vil ei nedlegging av UP og overføring av ressursane føre til at 

trafikktryggingsarbeidet vil få lågare prioritet. Det har vårt samfunn ikkje råd til. 

Argumentet om at overføring av ressursar frå UP til politidistrikta vil styrke den samla 

politikrafta i politidistrikta viser til fulle at ressursane lett vil bli flytta frå trafikk til andre 

område. Med enkel argumentasjonsteknikk er det lett å vise til andre område som, bl.a. 

gjennom strafferammer, bør ha høgare prioritet enn trafikk. 

 

Erfaring hos oss viser at i dei situasjonane der det verkeleg er behov for meir politikraft, så har 

det  aldri vore problem å få bistand frå UP eller å få disponere UP sine mannskap i 

politidistriktet. 

 

Dei siste åra har UP tatt stort ansvar i fagutvikling på trafikkområdet og har gjennom ulike 

ordningar sørga for at trafikkarbeidet har fått større merksemd og høgare status. 

 

I ei reform der fokuset er på førebyggjande politiarbeid vil det, etter vårt syn, vere heilt feil og 

ein går for å leggje ned UP. 

 

2.3. Samanslåing av Kripos og Økokrim – nasjonal eining for etterforskingsbistand 

Møre og Romsdal politidistrikt er usamd med fleirtalet i utvalet som vil slå saman desse 

særorgana. 

Vi støttar argumentasjonen til mindretalet i utvalet. Vi viser også til fråsegnene om at fleire 

aktørar både innanfor og utanfor politietaten er redde for at ei samanslåing av Økokrim og 

Kripos  kan medføre at økonomiske straffesaker kan bli nedprioritert. 

 

I dette ligg også at vi ikkje støttar forslaget om ei nasjonal eining for etterforskingsbistand. 

 

Når det gjeld ei eventuell påtaleordning deler vi også mindretalet i utvalet si oppfatning av 

korleis det har fungert med statsadvokatkompetanse på Økokrim  

 

2.4. Etterforsking og påtalebehandling av miljøsaker 
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Møre og Romsdal politidistrikt støttar ikkje forslaget om å plassere ansvaret for miljøsaker ved 

Trøndelag politidistrikt. 

Vi kan i det alt vesentlege vise til mindretalet i utvalet sin argumentasjon. Det at 

Miljødirektoratet og Direktoratet for arbeidstilsynet ligg i Trondheim er ikkje særleg relevant 

for å plassere ansvaret for miljøsakene i Trøndelag politidistrikt. Mange andre direktorat, som 

t.d. Fiskeridirektoratet, ligg utanfor Oslo utan at det betyr at alle saker som gjeld fisk og 

havbruk bør plasserast i Vest politidistrikt. 

 

2.5. Nasjonale bistandsressursar 

Møre og Romsdal politidistrikt har så langt gode erfaringar med å fa bistand frå nasjonale 

bistandsressursar organisert under Oslo politidistrikt. Største problemet er avstanden frå Oslo 

og tida det vil ta å få bistand under akutte hendingar. 

 

Vi har ikkje slike erfaringar som utvalet framhevar med sårbarheit fordi det er Oslo 

politidistrikt som bestemmer utforming og fordeling av nasjonale bistandsressursar eller med 

"samtidighetskonflikter". 

 

Om bistandsressursane er organisert som eiga eining eller som eining under Oslo politidistrikt 

er etter vårt syn ikkje avgjerande. Det avgjerande er at vi får bistand når vi har behov for det. 

 

2.6. Andre forslag 

Vi har ikkje føresetnader for å ha meining om samanslåing av PHS og Kriminalomsorgens 

utdanningssenter, avvikling av PU i si noverande form og om Kriminalomsorgen skal overta 

drifta av utlendingsinternatet på Trandum. 

 

3. Avslutning 

Møre og Romsdal politidistrikt meiner at tida ikkje er inne for å ta stilling til korleis politiet sine 

særorgan skal organiserast i framtida. 

Vårt prinsipale forslag er difor at dette arbeidet vert stoppa og utsett til vi har fått meir 

erfaring med Nærpolitireforma, her under fått nærare klarlagt bistandsbehovet. 

 

Subsidiært – viss det likevel skal gjerast ei endring no -  går vi inntil vidare for modell 1. 

 

 

 

 

Med helsing 

 

 
Ingar Bøen 
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Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 

201702621 17/00954-11 Oslo, 23.11.2017 

Høring - NOU 2017:11 «Bedre bistand . Bedre beredskap. Fremtidig 
organisering av politiets særorganer» 

1 Innledning 
Vi viser til høringsbrev fra Politidirektoratet datert 30.06.2017, med senere informasjon om forlenget 

høringsfrist. 

Nasjonalt ID-senter er ikke direkte omfattet av utredningen, men flere av utvalgets anbefalinger vil påvirke 

politiets evne til å jobbe enhetlig og helhetlig med sine ID-oppgaver. Det norske samfunnet står overfor store 

utfordringer på dette feltet, og politiet - uavhengig av organiseringsmodell - kan ikke løse ID-utfordringene 

alene. 

Under kapittel 2 beskriver vi forhold rundt dagens ID-forvaltning som utfordrer et godt og helhetlig ID-arbeid. Vi 

beskriver også noen initiativ og tiltak som tas på dette feltet og hvilke omfattende oppgaver som er under 

utvikling og som vil få konsekvenser for virksomheter som skal forvalte disse ordningene. 

Med situasjonsbildet i kapittel 2, kommer vi med betraktninger i kapittel 3 om en eventuell fremtidig 

organisering av ID-arbeidet, som vil påvirke oppgaver og ansvar politiet vil ha på ID-området. 

2 Forvaltningen av ID: status, utfordringer og framtid 

2.1 Sentrale utfordringer på ID-feltet 
ID-misbruk1 har personlige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvenser av både økonomisk og ikke

økonomisk art. Bruk av uriktig identitet kan gi urettmessig tilgang til informasjon, områder, tjenester og ytelser, 

og muliggjør blant annet bruk av fiktive arbeidskontrakter og arbeidsforhold. Det utgjør dessuten en trussel mot 

samfunnssikkerheten at personer holder identiteten sin skjult. 

1 1 ID-misbruk omfatter bruk av falske eller fiktive identitetsopplysninger, bruk av en annens identitet og/eller 
identitetsbevis og dokumentfalsk av dokument som blir benyttet som identitetsbevis, uavhengig av om 
handlingene er pådømt. 
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Europol har ID-misbruk som en av sine syv prioriterte kriminalitetstrusler, og ser det som et voksende problem. 2 

Slik Nasjonalt ID-senter ser det, er Norge dårlig rustet til å håndtere denne trusselen. Vi har grunn til å anta at det 

ID-misbruket som avdekkes, kun utgjør en liten andel av det faktiske omfanget. 

2.2 Dagens organisering av JO-forvaltningen 

Folkeregisteret har ansvaret for nøkkelopplysninger om alle personer som er, el ler har vært bosatt i Norge. 

Mange offentlige og private aktører har oppgaver knyttet til å innrullere, verifisere og kontrollere ID til 

personene som er registrert i Folkeregisteret. Flere aktører utsteder også fysiske og digitale ID-bevis. 

--·--------~------~-;··--·--------- .... ------·---------".------"--·-·-"-...... r--------~---·----------------; 
....-~~~~~~~ 

Innrullerer og oppretter ID 

: r 
;--:, Fødsel 
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L __ f Politi ] u Ud/UDVPolit;j L"E ti J 

Utsted else av fy<iske id -be vis 

~- Pass og reisebevis J 
j l ... uD~Dl/Politi 
i 
! j Nasj onalt Id -kort 

! l ... politi 
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Illustrasjon: Sentrale aktører og oppgaver på JO-feltet 

2.2 Styring og koordinering 

I
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L". Annet 

Det er ingen felles, overordnet strategi for hvordan ID-arbeidet skal forvaltes. Feltet er fragmentert, og preget av 

mangel på styring, utydelige ansvarsforhold og mangelfull kjennskap til hverandres roller, oppgaver og praksis. 

Aktørene jobber ved siden av hverandre, uten å utnytte fullt ut hverandres kompetanse, erfaring, informasjon 

2 SOCTA 2017: Serious and Organized Crime Threat Assessment 2017. 
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m.m. Manglende samarbeid mellom etater som skal forvalte og kontrollere identitet og straffeforfølge ID

kriminalitet, utgjør en betydelig sårbarhet. Utfordringene fremover vil stille enda større krav til styring og 

koordinering av ID-arbeidet hos alle berørte private og offentlige aktører. 

Det er flere rapporter og evalueringer de senere årene som peker i samme retning. Konsulentfirmaet Oxford 

Research, på oppdrag fra UDI i 2013, skrev i sin rapport «Behov for felles innsats» at Norge mangler en helhetlig 

identitetsforvaltning, og at ID-arbeidet er fragmentert og uten koord inering: 

«Denne evalueringen, og tidligere rapporter innen feltet, viser klart at Norge mangler en helhetlig 

identitetsforvaltning. Ansvaret for fastsettelse av identitet er spredt mellom ulike aktører, noe som blant 
annet får konsekvenser for hva slags kompetanse det evnes å bygge opp på feltet og hvilke ressurser som 
settes av til arbeidet. Den fragmenterte forvaltningen svekker også arbeidet med å avdekke falske/fiktive 
identiteter. ( .. .) Den fragmenterte oppgave- og ansvarsdelingen fremstår som ressursmessig ineffektiv og 
gir grobunn for målkonflikter. 3 « 

2.3 Felles standarder og praksis 

Hva som legges i begrepet ID-kontroll, personkontroll eller dokumentkontroll, forstås ulikt av ulike etater med 

ulike oppgaver, mål og prioriteringer. Ulik praksis gjør det vanskelig for aktørene å vite om den jobben som er 

gjort av andre, kan gjenbrukes av egen etat når man skal ta stilling til identitet. Når samme person gjennomgår 

samme kontroll hos flere aktører, innebærer det et unødvendig stort ressursuttak for kontrolletatene, og dårlig 

service overfor de som søker om tjenester, tillatelser eller ytelser. Det er derfor viktig å ha felles retningslinjer for 

vurdering av sikker identitet. Internasjonalt utarbeides det nå kvalitetsstandarder med definerte 

sikkerhetsnivåer. Her hjemme mangler foreløpig en helhetlig nasjonal tilnærming til problemstillingen. 

Det er heller ikke en enhetlig praksis eller rutiner for kontrollprosessen. Mange steder består ID-kontrollen av en 

enkel dokumentkontroll. Internasjonale trender innen ID-misbruk viser at dokumentkontrol l alene ikke vil hindre 

ID-misbruk. Europeiske pass blir stadig sikrere, og vanskeligere og dyrere å forfalske. Dette, kombinert med 

systematiske kontroller av ID-dokumenter inn til og innad i EU/EFTA, gjør at risikoen for å bli avslørt med falske 

ID-dokumenter stadig blir høyere. Både Frontex og Europol forventer derfor at vi vil se en markant økning i 

imposter4-tilfeller. Imidlertid ser vi at antall avdekkede imposters i Norge og i EU synker, og det kan tyde på at 

mange imposters klarer å omgå kontrollmekanismene. Tilbøyel igheten til å vurdere identiteten som sikker kun 

ved å kontrollere et ID-dokument, utgjør derfor en økende risiko. Det er derfor viktig å heve kompetansen og 

bevisstheten om betydningen av å gjennomføre både person- og dokumentkontroll, herunder kontroll opp mot 

kildrer og aktuelle registre. 

Nærpolitireformens intensjon om sterkere faglige miljøer lokalt og regionalt forutsetter, på ID-området, en 

videre satsing på ID-andrelinjen i politidistriktene. Dette, sammen med ID-kompetanse ved 

operasjonssentralene, er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kvalitet i førstelinjen. 

I dag har få aktører tilgang til en andrelinje, og nesten ingen har denne tilgangen utenom kontortid. Uten tilgang 

til god bistand, vil tvilssaker bli avgjort uten tilstrekkelig grunnlag. Dette øker risikoen for feilvurderinger. Derfor 

3 Oxford Research (2013): Behov for felles innsats. Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til 
utlendingers identitet. Sitat fra side 10. 
4 lmposter: En person som benytter en annen persons ekte identitetsdokumenter for å utgi seg som denne. 
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er det viktig å finne gode løsninger for å videreutvikle både andre- og tredjelinjen på ID-feltet, på tvers av 

sektorene, og videreutvikle samarbeidet mellom disse kompetansenivåene. 

2.4 Kompetanse 

God ID-kompetanse, både i privat og offentlig sektor, er en forutsetning for å forebygge identitetsmisbruk. En 

felles kvalitetsstandard og klart definerte læringsmå I vil være et godt utgangspunkt. Når virksomheter gir ulik 

opplæring, blir det også ulik praksis. I offentlig sektor kan man sette krav til kompetanse. I privat sektor er det 

færre muligheter til å pålegge kompetanseheving og arbeid etter en kvalitetsstandard. Dette gjør forankring hos 

ledelse og bransjeorganisasjoner ekstra viktig. Det bør imidlertid vurderes å innføre krav ti l sertifisering for alle 

aktører som skal utstede e-ID. 

2.5.Risikoprofilering 

Analyser er en forutsetning for å vite hvem som skal kontrolleres ekstra nøye, og sikker kontroll forutsetter gode 

indikasjoner på hva man skal se etter. For å kunne oppdage og analysere trender, er det nødvendig å samle store 

mengder misbruks- og referansedata. 

Per i dag er statistikkgrunnlaget for dårlig til å lage gode analyser. Mens noen aktører fører og deler god statistikk 

på sine områder, er tallene fra andre av ulike grunner mangelfulle. Det er også ulik praksis for hvordan ID

misbruk registreres. Et usikkert datagrunnlag gjør det vanskelig å utarbeide gode, nasjonale analyser, og lage 

treffsikre, oppdaterte og aktuelle beskrivelser av trender og moduser som kan bidra til å sette riktige mål og 

iverksette effektive tiltak. 

2.6 Teknologi og utstyr 

Digitale løsninger overtar i økende grad for fysisk fremmøte ved kontroll og verifisering av ID. Denne utviklingen 

har fremtvunget nye løsninger for identifisering. Hvis aktørene utvikler parallelle og ikke-kompatible ID

teknologiløsninger, vil det redusere kvaliteten og effektiviteten i ID-arbeidet. Det er derfor behov for felles 

føringer for valg av teknologi, og felles løsninger som sikrer enkel samhandling og gjenbruk av informasjon, 

herunder kobling mot felles register. Dette vil gjøre det mulig å standardisere ID-kontrollutstyr, kompetansekrav 

og kompetansehevende tiltak. 

2. 7 Internasjonale relasjoner og samarbeid 

I en virkelighet hvor teknologi, metode og kriminalitetstrender er i rask endring, er t ilstedeværelse i 

internasjonale fora hvor informasjon og metodebruk deles, en forutsetning for en god nasjonal ID-forvaltning. I 

europeiske samarbeidsfora, som blant annet Frontex og Europol, tegnes det et større bi lde av utfordringer og 

muligheter innen ID-forvaltning og sikkerhet. I internasjonal sammenheng befinner de nordiske landene seg i 

samme ende av migrasjons-strømmen og er forvaltningsmessig like. Et tettere ID-faglig, nordisk samarbeid vil 

styrke det nasjonale ID-arbeidet, og være et godt fundament for det bredere internasjonale samarbeidet. 

2.8. Tiltak i Norge og i utlandet og forventet utvikling på ID-området 

Omfattende tiltak er under planlegging og flere tiltak er iverksatt for å styrke ID-arbeidet og kontrolloppgavene 

knyttet til dette, som i sum utløser behov for styring, samhandling og ressurstilførsel; 

Det er fremmet forslag til ny grenselov, som skal sikre at grensetilsyn og grensekont roll av personer 

utføres i samsvar med nasjonale behov og internasjonale forpliktelser. 

Et nytt grense- og territorialkontrollsystem (GTK) ble nylig satt i drift. Systemet støtter kontrollørene med 
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optisk, maskinell og elektron isk dokumentkontroll, og søk i nasjonale og internasjonale systemer og 

databaser. 

Det elektroniske inn- og utreisesystemet i Schengen («Entry/Exit») er planlagt innført for å føre kontroll 

med tredjelandsborgere som reiser inn på Schengenterritoriet for et korttidsopphold. 

EU-kommisjonen har foreslått å innføre European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), 

som innebærer at visumfrie tredjelandsborgere må søke om tillatelse for å kunne reise fram til Schengen 

yttergrense. 

Den kommende implementeringen av Prum vil gi tilgang til biometri opptatt i kriminalitetssporet i det 

europeiske samarbeidet. 

For å forhindre at asylsøkere kan opptre med flere ID-nummer fra Folkeregisteret, skal tildeling av ID

nummer skje på bakgrunn av registrering i utlendingsregisteret. 

Utstedelse av nye norske pass og nasjonale ID-kort mede-ID etter ICAO-standard, settes i drift 

kommende år, herunder en taps- og verifikasjonstjeneste. Oppgavene med utstedelse og kontroll, drift 

og utviklingen av dette arbeidet, blir omfattende og ressurskrevende. 

For å effektivisere og sikre kvalitet i ankomstfasen for asylsøkere, er det foreslått å samlokalisere politiet 

og UDI i et ankomstsenter. 

Innen migrasjon er det fokus på bruk av Al, Big Data og robotics for å utvikle gode systemer som kan 

bidra til en mer effektiv håndtering av opplysningene og vedtakene i migrasjonssakene, samt bidra til 

raskere identifisering av risikoprofiler, samtid ig som enkle saker kan behandles raskere. 

Falske EU-dokumenter er et satsningsområde for flere land. Det er ønskelig med automatiserte 

kontrollmuligheter av de ulike EU-dokumentene for å sjekke hvem dokumentet er utstedt til, at 

vedkommende eksisterer, at bildet stemmer osv. 

3 ID-oppgavene krever ny organisering 
Utfordringene med å etablere en helhetlig ID-forvaltning er mange. Kompleksiteten på fagfeltet øker, og det 

samme gjør den gjensidige avhengigheten mellom virksomhetene som forvalter ID-oppgaver. For å redusere ID

misbruket, og sikre effektiv og enhetlig ID-forvaltn ing, må det gjøres endringer i hvordan ID-arbeidet styres og 

organiseres. 

Utfordringene kan ikke løses ved å se isolert på det ID-arbeidet som gjøres av polit iet. I en fremtidig struktur ser 

vi det som hensiktsmessig også å legge til rette for å styrke samarbeid og informasjonsoverføring på ID-området 

mellom virksomheter som forvalter straffesaker og forvaltningsoppgaver. 

Nasjonalt ID-senter mener at ID-arbeidet bør styres av en myndighet som har nødvendige fu llmakter, og som kan 

sette retning, utgi felles standarder, rammer og retningslinjer på tvers av virksomhetene og utgjøre et tydelig 

kompetansemiljø på tvers av sektorer. Andre fortrinn ved en slik organisering vil antatt også innebære; 

Redusert sårbarhet ved sektor-overgripende samarbeid og koordinering, felles standarder, metoder og 

terskler. 

Økt rettssikkerhet gjennom kvalitetssikret og harmonisert praksis. 

Sterkere førstelinje og bedre grunnlag for etterretn ing gjennom en etablert og operativ 

andrelinjefunksjon og en kompetent og normgivende tredjelinje. 

Bedre statistikkgrunnlag gjennom enhetlig registrering. 
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Treffsikker risikovurdering gjennom bedre statistikkgrunnlag. 

Bedre ressursutnyttelse og redusert saksbehandlingstid gjennom en risikobasert og differensiert 

tilnærming. 

Økt spisskompetanse på relevante områder gjennom differensiert tilnærming. 

Bedre grunnlag for kompetanse- og erfaringsdeling fra andre- og tredjelinjen tilbake til førstelinjen. 

Strategi og fellesløsninger 

r 

Register Regelverk 
Tiisyn og Formidling og 

evaluering kompetanse 

Fag-og Statistikk og Veiledning og 
Kontaktpunkt 

metodeutvikling analyse bistand 

Illustrasjon: Aktuelle oppgaver tillagt myndighetsorganet 

Oppgavene et slikt myndighetsorgan skal forvalte vil påvirke øvrige virksomheters oppgaver og ansvar, herunder 

ansvaret politiet har på ID-området. 

3.1.Politiets ID-oppgaver og -forvaltning 

Politiet har en viktig rolle innen ID-arbeidet ved at de har myndighet til å utføre kontroller, etterforskning og har 

systemer og informasjon som politimyndighet. For å sikre et helhetlig ID-arbeid er det avgjørende at politiet 

bidrar med sine muligheter og kunnskap. I dag er det en utfordring at viktige ID-opplysninger som registreres i 
politisystemene ikke tilfaller forvaltningen som trenger disse for å fatte korrekte vedtak og beslutninger. 

Nasjonalt ID-senter støtter forslaget om å etablere et mer tydelig skille mellom strategiske oppgaver som best 

løses på direktoratsnivå, og operative oppgaver som bør løses av underliggende enheter. Politidirektoratet har i 

dag operative ID-oppgaver som del av IDeALT-programmet, i hovedsak innen design og produksjon av pass og 

nasjonale ID-kort, med tilhørende kompetanseutvikling. Det oppleves som lite hensiktsmessig å opprette nye 

fagmiljø i direktoratet, fremfor å bruke de fagmiljøene som allerede finnes. 

Et annet spørsmål er om utvikling, drift og utstedelse av pass og nasjonale ID-kort i det hele tatt bør ligge hos 

politiet. Ut fra vår oppfatning faller disse oppgavene logisk inn i porteføljen til det overordnede, tverretatlige 

myndighetsorganet. 

Samtidig bør det ryddes i oppgaveporteføljene til Politidirektoratets underliggende enheter, for å fjerne 

uklarheter og delvis overlappende oppdrag og ansvarsområder på ID-feltet. Dette omfatter først og fremst 

oppgaver gitt til Kripos, Gardermoen politistasjon, Politiets utlendingsenhet og Nasjonalt ID-senter. Eksempler på 

delvis overlappende oppdrag er utvikling og gjennomføring av opplæring, fag- og metodeutvikling, 

tredjelinjemiljø innen dokumenter, fagmiljø innen biometri, statistikk, analysearbeid m.m. En slik opprydding bør 

skje uavhengig av en eventuell ny struktur for særorganene. Dette er nødvendig for å styrke et viktig fagfelt, sikre 

et bedre samarbeid og unngå kamp om faget. 

Særorganutvalget foreslår i anbefaling 7: Politiets utlendingsenhet blir avviklet i sin nåværende form. Strategisk 

styring av politiets arbeid på utlendings/eltet blir forankret i Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir 
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overført til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale 

koordineringsansvaretfra PU knyttet til registrering. ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt 

utreisesenteret på Gardermoen. 

Utfordringene på ID-feltet løses ikke ved å overføre PUs operative oppgaver til Øst politidistrikt. En overføring 

kan imidlertid gi bedre fleksibilitet i ressursuttaket når asylankomstene varierer. Øst politidistrikt vil med sine 

samlede oppgaver og antall mannskaper kunne regulere ressursuttaket mer effektivt enn hva PU har muligheter 

til. 

PU har opparbeidet seg mye generell ID-kompetanse på både første- og andrelinjenivå. I tillegg har de 

spesialisert etterforskningskompetanse på ID-feltet. Det blir viktig å utnytte PUs kompetanse uavhengig av en 

eventuell ny organisering, i motsatt fall vil det kunne ha negativ effekt på kvaliteten i registrerings-, fastsettings

ag returarbeidet. 

Arbeidet med å registrere og intervjue asylsøkere bør i større grad være samkjørt mellom UDI og PU, da ID

vurderingen ikke kan løsrives fra vurderingen av søkerens øvrige forklaring og troverdighet. Dagens todeling av 

ankomstarbeidet er ikke optimal. Derfor gir vi full støtte til etableringen som planlegges ved ankomstsenteret i 

Råde. Denne etableringen vil gi effektiv saksflyt og bedre informasjonsflyt mellom UDI og PU. 

En systematisk og risikobasert vurdering av fremlagte dokumenter ved asylregistreringen forutsett er et samlet og 

kompetent miljø for screening av dokumenter. Dette vil bidra til at anslagsvis 90 prosent av sakene ekspederes 

videre som bona fide, og at kun de resterende underlegges en full laboratorieteknisk undersøkelse, enten fordi 

det er grunnlag for mistanke, eller fordi dokumentene er ukjente og bør analyseres og registreres i 

referansedatabaser. Denne prosessen er PU i ferd med å implementere. Den vil gjøre asylsaksbehandlingen i 

«normale» år langt mer bærekraftig enn den har vært til nå, hvor alle dokumenter har blitt underlagt den samme 

kontrollen, uavhengig av risiko i den aktuelle sak. Prosessen vil også gjøre registreringen mindre sårbar for 

periodevise økninger i ankomsttallene, og øke mulighetene for å avdekke de falske dokumentene. Dette krever 

et stort og vedvarende volum av «like» saker og spesialisert kompetanse. En slik prosess lar seg ikke uten videre 

gjennomføre ved en desentralisering. 

Å overføre det helhetlige ansvaret for stedlig utlendingskontroll til politidistriktene, forutsetter langt bedre ID

kompetanse i både første- og andrelinje. Dette er uansett et stort behov i politidistriktene, da de har mange 

andre oppgaver som forutsetter ID-kompetanse. Rammer og retningslinjer for etablering av polit idist riktene i 

Nærpolitireformen, tar høyde for etablering av en ID-andrelinje i hvert politidistrikt. 

På ovennevnte grunnlag gir vi disse anbefalingene: 

Nasjonalt ID-senter støtter Særorganutvalget i at det gjennomføres en egen ut redning for å undersøke 

effektiv bruk av ressurser i arbeidet med identitetsfastsettelse og annet ID-arbeid i politiet og 

forvaltningen for øvrig. Dette arbeidet bør settes i gang raskt. 

ID-oppgaver vil øke i omfang og kompleksitet i årene som kommer, og denne utviklingen bør styres av et 

overordnet myndighetsorgan på tvers av sektorer. 

Politiets ID-kompetanse må styrkes gjennom grunnutdanningen på Politihøgskolen og ulike 

kompetansehevende tiltak i politiet for øvrig. 

Politiets forvaltningsoppgaver på ID-området bør reduseres. 
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Med vennlig hilsen 

Arne Isak Tveitan 
Leder 

Kopi: 
Tone Groven Oppedal , Politidirektoratet 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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HØRING OM NOU 2017:11 BEDRE BISTAND BEDRE BEREDSKAP 

Det er fornuftig at man gjennomgår oppgaveløsning og organisering knyttet til særorganene i 
forlengelsen av omstill ingen i politiet. Men det må unngås at vi gjør en endring av 
særorganene uten å være sikre på at konsekvensene blir bedre oppgaveløsning. 

Vår vurdering er at bestillingen kommer for tidlig. Vi er ikke klare til å gi gode høringssvar 
knyttet til hvilke oppgaver som i fremtiden bør løses nasjonalt og hva som bør tilligge 
særorgan, og hva som er riktig organisering. 

Dette baserer vi på følgende; 

• Utvalgets anbefaling er basert på erfaringer fra en tid med 27 politidistrikter og det vil 
ta t id før en ser effekten og konsekvensen av den nye politidistriktstrukturen. 
Politidistriktene blir ulik i størrelse og vil derfor få ulike behov. Hvilke utslag det vil gi 
seg i forhold til særorganene er for tidlig å si noe om i dag. 

• Det er fortsatt uvisst om/når Nordland politidistrikt kan fylle alle de funksjonene som er 
beskrevet i rammer og retningslinjer. Det er et mål i nærpolitireformen å etablere mer 
robuste politidistrikt, men det oppleves som uklart hvordan man skal håndtere det 
forhold at det fortsatt er flere politidistrikt som må betraktes som små distrikter med 
begrensede muligheter for å ha spesialistmiljø. Dette kan for oss ikke kun løses 
gjennom et samarbeid med de to andre små politidistriktene i Nord Norge. Effekten av 
en omorganisering/omlegging av særorganene vil slå forskjellig ut, alt ettersom hvilke 
ressurser som tilføres ut de ulike politidistriktene. Noen saksfelt vil man uansett ha så 
lite tilfang av at det uansett v il være uhensiktsmessig å ha spesialistmiljø i hvert 
pol itidistrikt. Nordland politid istrikt trenger fortsatt nasjonal spisskompetanse og 
nasjonale ressurser som kan bistå lokalt politi. 

• Det oppleves ikke som avklart hvordan nasjonal fagstyring og nettverk skal håndteres i 
det nye politiet. 

• Det vises til at det er igangsatt en gjennomgang knyttet til Politidirektoratets rolle i 
forhold til å koordinere og samordne politiets oppgaveløsning 
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Hovedsynspunktet er derfor at behandling av utredningen bør stilles i ro, og at vi bør få 

komme tilbake til saken på et senere tidspunkt. 

 

 

Subsidiært anføres følgende synspunkter ;  

 

Legge nasjonale oppgaver til politidistrikt 

 

Politimesteren i Nordland er skeptisk til å overføre nasjonale oppgaver til politidistrikter,  

eksempelvis etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag 

politidistrikt, eller at det operative ansvaret for politiets arbeid på utlendingsfeltet blir overført 

til Øst politidistrikt.   Dette rokker ved at et politidistrikt har et geografisk ansvar og kan føre 

til utydelige styringslinjer. 

 

Politiets utlendingsfelt 

 

Vi mener vi at PU bør bestå, men at det bør gjøres en gjennomgang av oppgavefordeling og 

ressursfordeling. Kontrollvirksomhet på territoriet bør ligge hos lokalt politi. Men PU må besitte 

spisskompetanse, bla knyttet til ID avklaringer, samarbeid/ avtaler med andre land. 

Å legge deler av fagområdet til et politidistrikt vil kunne medføre en pulverisering av dette 

arbeidet.  Hvis PU ikke skal bestå slik det er i dag, må ressursene fordeles mellom de ulike 

politidistriktene.  

 

UP 

Utover det forhold at UP gjør en god jobb og sørger for en høy prioritering på fagområdet er 

det vanskelig å se hvorfor oppgavene som må løses ute i geografien skal ligge til et særorgan. 

For Nordland pd vil en lokal organisering av UP bety en bedre ressursutnyttelse av de 

ressurser som i dag knyttes opp til UP. Det gjelder både mannskaper og kjøretøy. Vi har et 

stort behov for uniformerte biler og synes det er et paradoks at UPs kjøretøyer står parkert 

mesteparten av døgnet.  Å innlemme UP som en del av politidistriktene trenger ikke bety at vi 

mister merkevaren UP eller at kvaliteten og kvantitet av kontrollene går ned. Forutsatt at det 

er en nasjonal bevissthet om UP som merkevare, mener vi at tjenesten kan legges lokalt. Det 

må også være en forutsetning at de ressursene som brukes på materiell til UP i dag også 

fordeles politidistriktene. Spesielt UP sine kjøretøyer må holde en akseptabel standard og kan 

ikke rammes av den svake utskiftingstakten en holder på politidistriktets øvrige kjøretøy. 

Spørsmål knyttet til felles fagutvikling på løses på samme måte som for andre saksfelt. 

 

PHS 

Det støttes at Politihøgskolens status som særorgan opphører, og at enheten benevnes som 

høgskole. For øvrig har vi ikke spesifikke merknader til forslagene. Dog bemerkes at POD i 

større grad må være en bestiller til PHS i forhold til fagspesifikk undervisning. Eksempelvis 

hvordan enkelte datasystemer utvikles og opplæringen ikke forankres i POD, men gjennom 

enkeltindivid eller enkeltgruppers initiativ. Dette for at utvikling og opplæring gjennomføres på 

en mer strukturert måte enn det vi i mange tilfeller har opplevd frem til i dag. 

 

Hovedsynspunktet er derfor at behandling av utredningen bør stilles i ro, og at vi bør få
komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Subsidiært anføres følgende synspunkter ;

Legge nasjonale oppgaver til politidistrikt

Politimesteren i Nordland er skeptisk til å overføre nasjonale oppgaver til politidistrikter,
eksempelvis etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til TrØhdelag
politidistrikt, eller at det operative ansvaret for politiets arbeid på utlendingsfeltet blir overført

til Øst politidistrikt. Dette rokker ved at et politidistrikt har et geografisk ansvar og kan føre
til utydelige styringslinjer.

Politiets utlendingsfelt

Vi mener vi at PU bør bestå, men at det bør gjøres en gjennomgang av oppgavefordeling og
ressursfordeling. Kontrollvirksomhet på territoriet bør ligge hos lokalt politi. Men PU må besitte
spisskompetanse, bla knyttet til ID avklaringer, samarbeid/ avtaler med andre land.
Å legge deler av fagområdet til et politidistrikt vil kunne medføre en pulverisering av dette
arbeidet. Hvis PU ikke skal bestå slik det er i dag, må ressursene fordeles mellom de ulike
politidistriktene.

UP
Utover det forhold at UP gjør en god jobb og sørger for en høy prioritering på fagområdet er
det vanskelig å se hvorfor oppgavene som må løses ute i geografien skal ligge til et særorgan.
For Nordland pd vil en lokal organisering av UP bety en bedre ressursutnyttelse av de
ressurser som i dag knyttes opp til UP. Det gjelder både mannskaper og kjøretøy. Vi har et
stort behov for uniformerte biler og synes det er et paradoks at UPs kjøretøyer står parkert
mesteparten av døgnet. Å innlemme UP som en del av politidistriktene trenger ikke bety at vi
mister merkevaren UP eller at kvaliteten og kvantitet av kontrollene går ned. Forutsatt at det
er en nasjonal bevissthet om UP som merkevare, mener vi at tjenesten kan legges lokalt. Det
må også være en forutsetning at de ressursene som brukes på materiell til UP i dag også
fordeles politidistriktene. Spesielt UP sine kjøretøyer må holde en akseptabel standard og kan
ikke rammes av den svake utskiftingstakten en holder på politidistriktets øvrige kjøretøy.
Spørsmål knyttet til felles fagutvikling på løses på samme måte som for andre saksfelt.

PHS
Det støttes at Politihøgskolens status som særorgan opphører, og at enheten benevnes som
høgskole. For øvrig har vi ikke spesifikke merknader til forslagene. Dog bemerkes at POD i
større grad må være en bestiller til PHS i forhold til fagspesifikk undervisning. Eksempelvis
hvordan enkelte datasystemer utvikles og opplæringen ikke forankres i POD, men gjennom
enkeltindivid eller enkeltgruppers initiativ. Dette for at utvikling og opplæring gjennomføres på
en mer strukturert måte enn det vi i mange tilfeller har opplevd frem til i dag.

Side 2/3



 

   Side 3/3 

  

 

Kripos og Økokrim 

 

Jf de innledende merknadene er vi ikke er klare til å si noe om fremtidens oppgaveløsning og 

organisering, herunder forslaget om sammenslåing av Økokrim og Kripos. 

 

 

Nasjonale bistandsressurser: 

I det store og hele utgjør pakken som nasjonale bistandsressurser er et nødvendig supplement 

til politidistriktet. Det er imidlertid med unntak av politihelikopteret og dels DKP for oss langt 

nord. Når vi ber om støtte fra beredskapstroppen så betyr det implisitt at øvrige relevante 

grupper også er med. Selv om det er noe reisetid før vi kan forvente å få støtte fra de 

nasjonale bistandsressurser, er vi enige i at ordningen utvikles videre slik utvalget anbefaler. 

Når det gjelder politihelikopteret så er det en ressurs vi ikke tar hensyn til eller kan nyttiggjøre 

oss i det hele tatt. Dermed er det en ekstra utfordring for politiet i Nord Norge dersom 

forsvarets Bell helikoptre flyttes fra Bardufoss uten er erstatning. Samhandling med forsvaret 

må også nevnes når det er snakk om nasjonale bistandsressurser være et naturlig tiltak 

forhold til de kapasiteter som forsvaret har tilgjengelig, og som politiet kan gjøres seg nytte av 

i ulike aksjoner. 

Begrepene hybrid krigføring og hybride hendelser er relativt nye begreper /fenomen vi skal 

forholde oss til. Politiet bør ha kunnskap til å avdekke, etterforske og forebygge hybride 

hendelser. Dette kan ikke håndteres fra det enkelte politidistrikt. 

 

Hovedanbefaling;  

 

Behandlingen av utvalgets innstilling stilles i bero til man har et bedre grunnlag til å vurdere 

politidistriktenes bistandsbehov. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Vangen   

Politimester   

 

 

Kripos og Økokrim

Jf de innledende merknadene er vi ikke er klare til å si noe om fremtidens oppgaveløsning og
organisering, herunder forslaget om sammenslåing av Økokrim og Kripos.

Nasjonale bistandsressurser:

Idet store og hele utgjør pakken som nasjonale bistandsressurser er et nødvendig supplement
til politidistriktet. Det er imidlertid med unntak av politihelikopteret og dels DKP for oss langt
nord. Når vi ber om støtte fra beredskapstroppen så betyr det implisitt at øvrige relevante
grupper også er med. Selv om det er noe reisetid før vi kan forvente å få støtte fra de
nasjonale bistandsressurser, er vi enige i at ordningen utvikles videre slik utvalget anbefaler.

Når det gjelder politihelikopteret så er det en ressurs vi ikke tar hensyn til eller kan nyttiggjøre
oss i det hele tatt. Dermed er det en ekstra utfordring for politiet i Nord Norge dersom
forsvarets Bell helikoptre flyttes fra Bardufoss uten er erstatning. Samhandling med forsvaret
må også nevnes når det er snakk om nasjonale bistandsressurser være et naturlig tiltak
forhold til de kapasiteter som forsvaret har tilgjengelig, og som politiet kan gjøres seg nytte av
i ulike aksjoner.

Begrepene hybrid krigføring og hybride hendelser er relativt nye begreper /fenomen vi skal
forholde oss til. Politiet bør ha kunnskap til å avdekke, etterforske og forebygge hybride
hendelser. Dette kan ikke håndteres fra det enkelte politidistrikt.

Hovedanbefaling;

Behandlingen av utvalgets innstilling stilles i bero til man har et bedre grunnlag til å vurdere
politidistriktenes bistandsbehov.

Med hilsen

Tone Vangen
Politimester
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Det vises til overnevnte NOU og høringsbrev fra Politidirektoratet av 30. juni 2017, med utsatt 
frist for svar til Politidirektoratet 15. november. Oslo politidistrikt beklager sen oversendelse. 

Utredningen er en videreutvikling av den pågående politireformen, og omhandler forslag til 
endringer i politiets særorganer. 

1. Innledning 

Regjeringen nedsatte 11. mai 2016 Særorganutvalget for å utrede og foreslå fremtidig 
organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. Utvalget overleverte 
sin utredning, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap (Fremtidig organisering av 
politiets særorganer), 18. mai 2017. 

Utvalgets bakgrunn, mål og mandat er inntatt i utredningens kapittel 2.2. Det fremgår av 
målsettingen i pkt. 2.2.2 at: 

"Politiet må organiseres på en måte som innebærer at det kan styres og utvikles som ett politi og 
slik at behov og ressurser kan sees i sammenheng. Polititjenesten skal i stor grad være likeverdig 
uansett hvor man bor. I tillegg må det sikres god ressursutnyttelse og samhandling mellom 
politidistriktene og særorgan, herunder også bedre utnyttelse av kunnskap og informasjon. Det 
må utvikles gode og kompetente fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens 
utfordringer knyttet til kriminalitet og samhandling. Etatens kapasitet til å styre, lede og utvikle 
virksomheten må styrkes. 

Særorganenes funksjon og kapasitet må tilpasses den nye politidistriktstrukturen. Politiets 
nasjonale beredskapsressurser, som i dag er administrativt plassert i Oslo politidistrikt, skal være 
en felles ressurs for hele landet. Det er i den forbindelse behov for å vurdere om disse ressursene 
kan utnyttes bedre, til fordel for alle politidistrikt, om den administrative organiseringen endres. 
Det er videre behov for å vurdere hvilke nasjonale bistandsressurser norsk politi skal ha i 
fremtiden, og innretningen på disse. Videre må det også foretas en vurdering av PHS fremtidige 
organisering og styringsforhold, jf utvalg fra juni 2014" 

Utvalget har bestått av ni medlemmer, inkludert leder. Leder for Beredskapstroppen (BT) ved 
Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB) i Oslo politidistrikt (OPD) Helge Mehus var 
med i utvalget, men det er hensiktsmessig å understreke at han ikke var med som 
representant for Oslo politidistrikt i utvalget. 

OPD vil innledningsvis påpeke det utvalget selv nevner i utredningens pkt. 2.3.2 - det er 
svakheter ved metode og datagrunnlag. Blant respondentene er det uklare forventninger til 
fremtidig organisering av særorganene etter politireformen. Det er ikke avklart hvordan dette 
vil se ut, jf. pkt. 2.3.2. Det synes på dette grunnlag noe underlig å gjennomføre en 
spørreundersøkelse og i tillegg bruke den som kilde i utredningen, se under. 

Det er positivt at utvalget har tatt seg tid til å besøke sentrale politimyndigheter i Sverige, 
Danmark, Finland og Nederland. Det redegjøres for besøk hos utenlandske myndigheter i 
utredningens kapittel 17, men det er en viss svakhet ved utredningen at den ikke i større grad 
redegjør for begrunnelsene for de valg de nordiske land har gjort. Eksempelvis hvorfor; 

• Sverige har valgt å opprettholde og styrke sitt Ekobrottmyndighet, 
• Danmark har beholdt sin spesielle enhet som etterforsker særlig økonomisk og 

internasjonal kriminalitet (SØIK), og har etablert nasjonal spisskompetanse hos "største 
bruker" 
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• Finland har videreført at den sentrale enheten Karhu (tilsvarende BT) er underlagt 
Helsinki politidistrikt osv. 

Utvalget har nedfelt følgende forslag: 

1. Politiets særorganer omtales som bistandsenheter. 

2. Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å utnevne 
høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter for 
slik å sikre faglig uavhengighet. 

3. Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis etterforskningsbistand 
og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet. 

4. Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet for bekjempelse 
av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. Utvalgets 
mindretall (to av ni medlemmer) ønsker å bevare Økokrim som i dag, subsidiært at enheten blir 
overført til Riksadvokatembetet. 

5. Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet foreslås overført fra Økokrim til 
Trøndelag politidistrikt. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker at ansvaret for dette 
området forblir i Økokrim. 

6. Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk 
styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats. 

7. Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring av politiets arbeid 
på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir overført til Øst 
politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale 
koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av 
uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen. 

8. Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum. 

9. Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal 
beredskap, direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) og 
avsnitt for undercover (UC) forblir etablert i Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt inngå 
i operativ tjeneste i Oslo politidistrikt. 

10. Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter. 

11. Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative oppgaver overfor 
underliggende enheter. 

Disse forslagene vil bli nærmere behandlet under. 

Utvalget fremholder også at oppgaveorganisering i særorgan har sine fordeler, men legger til 
grunn at etter Nærpolitireformen er alle politidistrikter etablert "like" og "robuste" med 
"likeverdige tjenester". Det betones at den foreslåtte omorganisering vil gi "fleksibilitet" i det 
enkelte pd. Det forutsettes også at POD nå har en "sterk ledelse" som er vel egnet til å styre 
NB. Forslagene skal være mer "intuitive og logiske", samt mer helhetlige og effektive ved at 
"komplementære og parallelle etterforskningsmiljøer blir trukket tettere sammen". 

2. Generelle merknader til utredningen 

Oslo politidistrikt vil sterkt anbefale Politidirektoratet (POD) i det alt vesentlige å foreslå en 
utsettelse av de endringene som eventuelt måtte følge av denne utredningen. En eventuell 
omorganisering av særorganene og de nasjonale beredskapsressursene kommer nå i tillegg til 
allerede flere løpende endringer. I tillegg fremstår utredningen på flere områder som 
mangelfull i sine drøftinger og kan derfor gi et for usikkert og svakt grunnlag for en framtidig 
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endret struktur. Etter vår oppfatning er det alt for tidlig å iverksette nye endringer. Vi vil i 
tilknytning til dette påpeke noen momenter: 

2.1 Evalueringen av Politidirektoratet 

Det gjennomføres nå en evaluering av Politidirektoratet. Denne vil gi viktig kunnskap i arbeidet 
med å utvikle direktoratet og derigjennom politidistriktene. Dette arbeidet vil kunne resultere i 
interne endringer i POD, men også endret grensesnitt mot underliggende enheter. 
Gjennomføring av forslagene i utredningen om å tillegge POD flere operative oppgaver som 
eksempel forslagene i punktene 6, 9 og 10, fremstår derfor nå temmelig inkonsekvent. Vi leser 
i forslag 9 om de nasjonale bistandsressursene, at disse foreslås lagt inn under POD. Det vil 
innebære behov for en opprustning av PODs operative rolle. Forslagene synes ikke helt å 
fremstå i en logisk sammenheng. Vi kommer tilbake til dette under. 

2.2 Intensjonen med politireformen - kapasitet for endring 

Intensjonene med politireformen er å styrke politidistriktene gjennom etablering av større 
robuste enheter som legger til rette for bedre kompetanse og kvalitet. Sett i lys av den 
pågående utviklingsprosessen i politidistriktene er det trolig for tidlig å sette rammene for 
særorganene nå. Dette bør avventes til reformen i politidistriktene er ferdig og distriktene har 
etablert seg med nødvendige ressurser og kompetanse mv. I verste fall kan endringen virke 
direkte kontraproduktivt. Dersom det skal etableres spissede fagmiljøer i særorganene er det 
naturlig at betydelig kompetanse rekrutteres fra politidistriktene. Skjer dette i en periode hvor 
de samme miljøene skal etableres og utvikles i distriktene, vil dette kunne ha en direkte 
innvirkning på etableringen av distriktene og virke mot hensiktene i politireformen. 
OPD bruker mange ressurser og betydelig lederkapasitet for å støtte opp under og 
gjennomføre politireformen. Alle endringer av denne karakter er krevende for politiet. De stiller 
store krav til gjennomføring med betydelig ressursbruk. Det må iverksettes kraftfulle tiltak for 
å redusere produksjonstap under endringsprosessen og ikke minst utøves betydelig 
endringsledelse for å oppnå kulturelle endringer som forutsettes. Dette er en endringsaktivitet 
som nødvendigvis vil pågå de nærmeste årene for å sikre vedvarende effekter og gevinster av 
tiltakene. Ny organisasjonsstruktur, omfattende personalløp, endrede rutiner og brytninger av 
ulik art - er eksempler på endringens pris. Det vil som nevnt ta tid å oppnå effekter, evaluere 
og etterjustere distriktene. Dette er forutsigbart. Som nevnt vil det være stor risiko å starte 
parallelle endringsprosesser. 

2.3 Fagforvaltning 

I disse dager sluttføres et arbeid knyttet til fagforvaltningen i etaten. Her vises til Rapport nr. 2 
om etablering av et forvaltnings- og utviklingsapparat oktober 2017. Slik vi leser rapporten og 
foreslåtte modeller vil dette være en omfattende endring for å bygge kompetanse og sikre lik 
utvikling og kvalitet innenfor etterforskningsfaget. Utviklingen av denne modellen vil åpenbart 
involvere særorganene og trolig resultere i rokkeringer av ressurs- og oppgavefordelingen 
mellom Politidirektoratet, særorganene og politidistriktene. Dette er neppe noe som bare kan 
omfatte etterforskningsfaget. Politiet har en rekke andre fagområder enn etterforskning som i 
prinsippet også trenger egen fagforvaltning. 
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2.4 Noen erfaringer 

Etableringen av Politiets Fellestjenester har for eksempel gitt noen erfaringer. Vi har overført 
oppgaver og personell, men ser at grensesnittene på noen områder er uklare. Konsekvensen 
er at valgte løsninger trolig ville vært annerledes dersom distriktene hadde fått "satt" seg og 
etablert gode kompetansemiljøer. Deretter kunne de "riktige" oppgavene blitt overført i forhold 
til resultateffekt og økonomisk nytte. Det vi ser nå, er at oppgaver og personell er overført, 
mens erfaringen er at oppgaver allerede etter kort tid tilbakeføres distriktene. 

Flere prosesser på toppen av dette kan bli for krevende. Vårt klare råd er derfor å 
vente med denne delen av politireformen. Vi risikerer å endre strukturer i et system 
som ikke er satt, med svært uheldige og uforutsigbare konsekvenser. 

2.5 Ans/aget 

Mandatet er selvfølgelig styrende for utvalgets arbeid. Utvalget har på en fortjenestefull måte 
forsøkt å beskrive hva et særorgan er, og å skape en logikk rundt hva et særorgan skal være. 
Det er viktig å ha med seg den historiske utviklingen knyttet til etableringen av særorganene 
og hensiktsmessigheten med løsningene. Mye av utredningen går med til å omfordele 
oppgaver i eksisterende strukturer på nivået under politidirektoratet. Slik vi ser det skal det 
gode grunner til å legge ned, omfordele eller fase ut oppgaver fra en organisasjon så lenge 
disse fungerer godt. Det er for eksempel noe underlig at Økokrim foreslås slått sammen med 
Kripos, uten å problematisere hvorfor Økokrim i sin tid ble skilt ut fra Kripos. Det er bare 
beskrevet et årstall. Det nevnes ikke at fellesløsningen ikke fungerte. At slik informasjon ikke 
legges frem svekker rapportens vurderinger og forslag. 

UPs opprettelse har sin historiske begrunnelse, som er grundig beskrevet i utredningen. 
Utvalget har foreslått å legge ned UP. Det er neppe oppsiktsvekkende at politimestrene vil 
legge ned UP og få mannskapene tilbake, men vil det føre til bedre trafikktjeneste og en 
reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken? Hva med merkevaren, oppgavefokus, 
kostnadseffektivitet og ikke minst den fleksible ressursbruken? 

3. Nærmere om utredningen 

3.1 Metode 

Under pkt. 2.3.1 - Metode og datagrunnlag, står det noe om begrepet "politiledere", og at det 
utover dette vil fremgå av sammenhengen hvem som er kilden. Det er benyttet formuleringer 
som "enkelte i politiet", "enkelte politiledere", og "enkelte politiledere og andre interessenter". 
Flere steder i teksten er det ikke mulig å fastslå hvem kilden er eller hvor stor andel av 
respondentene som representerer vurderingene. Med en uklar beskrivelse er det lagt frem et 
grunnlag som ikke nødvendigvis indikere at resultatene fra en ny respondentundersøkelse vil 
gi like vurderinger og derav de samme konklusjonene. Det kan stilles spørsmål ved hvorfor 
viktige respondenter er anonymisert der hvor det er benyttet kvalitativ metode. Da dette 
omhandler forhold som legges til grunn for konklusjoner i rapporten er det viktig at det er 
etterrettelig og sporbart. Vi registrerer at svarprosenten er meget lav fra politiet - kun 21 %, 
og OPD vil mene at svarprosenten er så vidt lav at en bør stille spørsmål ved validiteten. Det 
fremkommer også at av de 21 prosentene er det kun om lag 30 - 40 % som reelt er i kontakt 
med særorganene, og således har erfaringsgrunnlag for å besvare undersøkelsen. 
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Det kan indikere at utvalget er skjevt i forhold til det som skulle måles, og at "reell" 
svarprosent er betydelig lavere enn 21 %. Svarprosenten er også relativ lav hos enkelte 
særorgan; 36 %, 28 % og 24 %. Det blir da litt enkelt å vise til at prosentandelen samlet sett 
er 40 % for særorganene. Spørsmålet er om svarprosentene inneholder interne skjevheter og 
hva som har bidratt til så store svarforskjeller som resultatene viser. Ut fra foreliggende 
informasjon hefter det usikkerhet om resultatenes evne til å belyse utredningsmålet. Det må 
sies å være temmelig spesielt å bruke en spørreundersøkelse på denne måten. 

Tilbakemeldingene og svarene fra politidistriktene viser en ambisjon om at politidistriktene ved 
ny struktur i mye større grad både ønsker og vil ha tilstrekkelig etterforskningskompetanse og 
erfaring til i større grad å håndtere drap, voldtekt og sedelighet, seksuelle overgrep mot barn, 
og narkotikakriminalitet uten bistand fra Kripos eller andre politidistrikt. Utvalgets 
kompetansekartlegging viser blant annet at samtlige politimestre mener 
etterforskningskompetanse og erfaring i eget distrikt innen organisert kriminalitet er god eller 
svært godt ivaretatt, jfr. pkt 5.3.1. OPDs erfaring ved bistand med teknisk og taktisk støtte 
(TTS) og undercovervirksomhet (UC), samt kompetansedeling av metodespørsmål og 
metodeutvikling, er at politidistriktene pt kanskje har noe begrenset kompetanse og erfaring 
med metodefag og legalitetskontroll, men etter OPDs synspunkt kan dette skyldes en krevende 
endringsprosess. Når det gjelder økonomisk kriminalitet er tilbakemeldingene mere tydelige på 
at flere vil ha behov for bistand til å håndtere tunge økonomisaker også i nye robuste 
politidistrikt. Etter OPDs mening kan undersøkelsen, til tross for mangelfull relabilitet, gi en 
klar indikasjon på at distriktene må etablere seg skikkelig før nasjonale funksjoner endres og 
etableres. Da kan bistandsbehovene lettere defineres. 

3.2 Særorganutredningens "glemte" felt - Etterretning. 

Fagområdet etterretning omhandles lite i utredningen, og det kan synes som utvalget legger til 
grunn at dette er en oppgave som i dag ligger inn under Kripos. Politiets Etterretningsdoktrine 
er besluttet og skal implementeres i løpet av 2018. Utredningen har i liten grad tatt innover 
seg betydning av etterretning som fagområde nasjonalt. Etterretning vil gi viktig 
styringsinformasjon på ulike fagområder/spesialistområder knyttet til kriser og beredskap, i 
etterforskning og forebygging. Begrepet defineres ikke, og fagfeltet beskrives ikke som et 
selvstendig fremtidig arbeidsområde. 

OPD hadde gjerne sett at særorganutvalget hadde gjennomført en prinsipiell drøftelse rundt 
det nasjonale etterretningsansvaret og behovet for å etablere et nasjonalt etterretningssenter. 
Etter OPDs syn svekker fraværet av etterretningsfokus noen av utvalgets konklusjoner. Det 
faktum at man i forslagene mangler en enhet eller en funksjon som kan gi god 
styringsinformasjon, som vurderes å være en forutsetning for å oppnå god samordning og 
koordinering mellom spesialistmiljøer, uavhengig av sammenslåing av særorgan og opprettelse 
av nye særorgan mv., vil kunne påvirke kriminalitetsbekjempelsen i negativ forstand. OPD 
kjenner til at Politidirektoratet arbeider med å utvikle en framtidig struktur på dette området. 

3.3 Nærmere om utvalgets anbefalinger 

Som angitt innledningsvis har utvalget nedfelt 11 anbefalinger. I det følgende vil vi omtale 
disse. 
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3.3.1 Særorganer omtales som politiets bistandsenheter 
Utvalget stiller i kapittel 4 spørsmål om hva som er et "særorgan", og lister på side 34 opp de 
fellestrekk de har funnet. Imidlertid konkluderer de med at det til sist er Politidirektøren som 
avgjør hva som regnes som særorgan. 

I sammendraget og hovedanbefalingene i kapittel 1 fremgår det også at det er utvalgets 
oppfatning at de enheter som i dag kalles særorgan er uensartede og at organiseringen 
fremstår som lite intuitiv. OPD er enig i at begrepet "særorgan" kan ha sine svakheter, men vil 
legge vekt på at begrepet er godt innarbeidet i norsk politi og påtalemyndighet. 

I tillegg fremstår det som et paradoks at en skal etablere et nytt begrep "bistandsorgan" når 
utvalget samtidig legger til grunn at nærpolitireformen innebærer at de tolv nye 
politidistriktene som utgangspunkt bør ha totalansvar for all etterforskning og påtale i eget 
distrikt. Det er kun der "sakskompleksene vurderes som for ressurs- el/er 
kompetansekrevende, eller andre prinsipielle hensyn taler for en sentral etterforskning" at 
sakene bør overføres til bistandsenhetene. Dersom målsettingen er at dagens særorgan i 
større grad skal bruke sine ressurser og kompetanse på egne saker og saker de trekker, synes 
det som lite logisk at de omtales som bistandsenheter. Dersom særorganene i tillegg forventes 
å øke inntaket av personell for å bygge opp egen kompetanse for så å kunne bistå, er dette 
kontraproduktivt. Dette er en grunnleggende utfordring for OPD, men er i liten eller ingen grad 
beskrevet som en utfordring. Ressurser som tas bort fra distrikter i en slik ordning vil kunne 
føre til fall i produksjonen der de hentes fra. Flere eksempler fra OPD kan nevnes. De nye 
politidistriktene må bygge egen kompetanse for å kunne håndtere de fleste sakene selv. 

I tillegg vil OPD hevde at det er en åpenbar svakhet ved utredningen at det opprettes et 
spesifikt skille mellom beredskapsressurser og bistandsressurser. Utredningen opererer med et 
analytisk skille mellom beredskapsressurser og bistandsressurser, noe som også får betydning 
for forslaget til organisering. Dette kan kanskje fungere rent teoretisk, og er forståelig utfra de 
undersøkelsene som er gjennomført og utredningens perspektiv, men fra OPDs synspunkt er 
det en forenkling av virkeligheten. Eksempelvis vil etterretnings- og etterforskningskapasitet i 
de aller fleste oppdrag være en forutsetning for at uniformerte operative ressurser kan gjøre 
sin jobb for å håndtere kriser og ekstraordinære hendelser. Etterretnings- og 
etterforskningsapparatet er derfor helt åpenbart beredskapsressurser. I tidskritiske 
situasjoner, hvor vår suksess ofte blir målt, er vi helt avhengig av sømløse overganger. Da 
hjelper det lite å fragmentere organiseringen av disse ressursene til ulike organisatoriske 
enheter under forskjellig kommando og kontroll. Her er drøftingene til dels fraværende i 
utredningen. Vi kommer tilbake til det under de nasjonale beredskapsressursene. 

3.3.2. Om Politihøgskolen 
Det foreslås at: 
- Politihøgskolen omtales som høgskole 
- Politidirektoratet utnevner høgskolestyret 
- Sammenslåing med Kriminalomsorgens (KRUS) utdanningssenter for å sikre faglig 
uavhengig het 

En sammenslåing med KRUS må utredes nærmere, men kan åpenbart ha fordeler. I denne 
sammenheng bør det også vurderes om også tollutdanningen kan blir en del av en slik 
høgskole, men dette er ikke på det nåværende stadium en viktig sak for vår etat. 
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Det er ellers merkelig at utvalget foreslår at Politidirektoratet skal utnevne styret. Hvorfor 
fravike normalordningen i sivil utdanningssektor? Det synes også underlig at utvalget bruker 
mulige framtidige budsjettkutt til Politihøgskolen som grunn til å begrense ansvaret for den 
faglige utviklingen i etaten. Vårt råd er at Politidirektoratet gjennom god kompetanse på 
høgskoledrift og respekt for den akademiske frihet finner fram til en god styringsmodell for 
Politihøgskolen. Det finnes mye tilgjengelig erfaring fra sivil utdanningssektor. Utvalget er i 
noen grad preget av troen på styring og kontroll. Det er vel og bra, men en viktig faglig 
utviklingsarena finnes i samhandlingen mellom akademia og praktikerne. Her må det være stor 
grad av frihet. Når er dette sagt, er det ikke tvil om politidirektørens og riksadvokatens 
overordnede rolle, men den kan utøves på mange måter. 

Vi kan ikke se noen grunn til at ikke departementet også i tiden som kommer skal utnevne 
styremedlemmer. 

3.3.3 To enheter for henholdsvis etterforskningsbistand og beredskapsbistand 

Det er foreslått at dagens særorganstruktur skal erstattes med to enheter for henholdsvis 
etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet. 

Innledningsvis vil OPD bemerke at det synes noe teoretisk å skille mellom 
etterforskningsbistand og beredskapsbistand, jf også pkt 3.3.1 Etterforskning og etterretning 
vil være kritiske faktorer i en krisesituasjon. En beredskapsetat vil ikke kunne fungere uten 
informasjon enten det er fra etterforskningen eller etterretning fra andre kilder. Dette er 
omfattende belyst bl.a. i Oslo politidistrikts høringsuttalelse til instruksen om forsvarets 
bistand til politiet. I vårt distrikt har vi flere eksempler på gode og sømløse overganger fra 
krevende operasjoner til etterforskning, hele tiden understøttet av etterretning. 

En kan også nevne "Krudtønde-saken" fra København februar 2015. Her ble det raskt satt 
fokus på informasjonsinnhenting og etterretning, og dansk politi erfarte raskt at politistyrkens 
jakt på gjerningsperson(ene) var avhengig av opplysninger fra etterforskningen, herunder 
også fra sikkerhetstjenesten PET. Datainnhenting, informasjonshåndtering og 
analysefunksjoner var knapphetsgoder og det fremstod vanskelig å få et "fælles 
situationsbillede". 

Vi er ikke enig i at det skal opprettes et særorgan for beredskapsbistand. 
OPD mener at dagens plassering av nasjonale bistandsenheter (NB) i Oslo politidistrikt sikrer 
at etterforskning, etterretning og operativ beredskap sees i sammenheng. Uansett 
organisering, Oslo politidistrikt eller særorgan, mangler nasjonale bistandsenheter et 
påtaleelement. Det er gitt liten oppmerksomhet i utredningen. Noe av virksomheten, bla 
metodebruk som jammere mot mobilnettet og bruk av tekniske innretninger for å avlytte rom, 
vil tendere inn mot etterforskning som krever bla at legalitetskontroll ivaretas. 

Utvalgets argumenter om at den foreslåtte enheten for beredskapsbistand vil få nødvendig 
autonomi, bedre mulighet for å synliggjøre ressurs- og investeringsbehov, bedre internasjonale 
samarbeidsvilkår gjennom etablering av samme nasjonale organisatoriske nivå som i noen 
andre land, er Oslo politidistrikt uenig i, og vi vil komme tilbake til dette i pkt. 3.3.10. 

Oslo politidistrikt har i dag innrettet de nasjonale enhetene i egen driftsenhet på nivå to 
direkte underlagt politimester, for nettopp å sikre autonomi og synlighet i tillegg til å 
tilrettelegge for en klarere nasjonal profil. De delene av nasjonale bistandsressurser som ikke 
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er ment organisert sammen med de øvrige, bla fordi de er påtalestyrt; taktisk og teknisk 
spaning (TTS) og Under Cover (UC) må ressursmessig stimuleres på samme måte som 
nasjonale bistandsressurser for å kunne utføre sine oppgaver etter intensjonen i 
beredskapssporet (jfr. PBS1). 

En av fordelene ved å beholde de nasjonale bistandsenhetene Oslo politidistrikt ligger helt klart 
i nærheten til samarbeidende enheter både på operasjonelt og taktisk nivå. Innsatsen Oslo 
politidistrikt i dag kan yte ved alvorlige og akutte hendelser er total. Den innbefatter faste 
konsepter og samhandlingsmønstre styrt av personell i faste funksjoner som jevnlig trenes og 
forbedres. 

Oslo politidistrikt er dermed uenig i utvalgets konkusjon om å opprette et særorgan 
med ansvar for beredskap og et særorgan med ansvar for etterforskningsbistand. En 
slik organisering vil i betydelig grad redusere politidistriktets evne til å ivareta hovedstadens 
mange beskyttelsesbehov og åpenbare mulige mål for terror og annen alvorlig kriminalitet. En 
organisering i samsvar med konklusjonen vil med all sannsynlighet bidra til at OPD må 
etablere kompetanse som kan ivareta det tomrommet som de nasjonale bistandsressursene 
etterlater seg. Når disse ressursene ikke bistår andre distrikter, tar de del i ordinær 
patruljevirksomhet i Oslo. Her er de også en del av et velutviklet kommando- og 
kontrollsystem. Det står riktignok at mannskapene i NB fortsatt vil inngå i operativ tjeneste i 
Oslo politidistrikt. Dette er en meget krevende modell som vil skape mange unødvendige 
grensesnitt. Hva med ledelse, budsjetter, administrative forhold knyttet til tjenesteplanlegging, 
samtidighetskonflikter med egne treningsaktiviteter, straffesaksbehandling, bare for å nevne 
noe. 

OPD har gjennom flere år beskrevet de særlige utfordringene politidistriktet har som et 
hovedstadspoliti, og som i de fleste tilfeller ikke kan sammenlignes med øvrige politidistrikter i 
landet. Dette gjelder oppgaver som kommer i tillegg til de nasjonale bistandsressursene og 
som fremstår som ressurskrevende og i økende omfang. I denne sammenheng er det også 
hensiktsmessig å la de nasjonale ressursene være en integrert del av tjenesten i distriktet. 
Dette skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av øvrige bistandsbehov i landet. 

I lys av utviklingen i Europa med flere anslag fra ekstreme miljøer, må OPD ha økt fokus på 
beredskap og større uttak av ressurser. 

Forhold som kan nevnes er bla; 
• Ambassader med kontinuerlig patruljering/vakthold, herunder tilstelninger som 

krever politiets tilstedeværelse 
• Storting, regjering og departement med avpatruljering og vedlikehold 
• Kongehus 
• Jødiske synagoge med fast vakthold og patruljering 
• Mer enn 500 demonstrasjoner/arrangement/tilstelninger som krever planlegging og 

mannskap, - ofte på kort varsel 
• Internasjonale politiske besøk, planlegging, vakthold, sikring og oppfølging 
• Stor saksmengde med mange alvorlige saker som krever vakthold i retten, herunder 

ressurskrevende saker fra PST og Kripos 
• Eskalering av ulike typer gjengmiljø som driver utstrakt kriminalitet og bidrar til en 

utrygghetsfølelse i flere av byens boligområder 
• Distriktet vil naturlig nok ha særlig oppmerksomhet knyttet til organiseringen av de 

Nasjonale beredskapsressursene som vi mener fortsatt bør være en del av distriktet 
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Hvem skal beslutte ressursbruk rundt bistand til ivaretakelse av disse oppgavene? 

3.3.4 Sammenslåing av Økokrim og Kripos 

Utvalgets flertall mener at Økokrim og Kripos bør slås sammen til en felles bistands- og 
etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk 
kriminalitet og IKT-kriminalitet. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker å bevare 
Økokrim som i dag, subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet. OPD er enig at 
det kan være synergieffekter mellom fagmiljøene i Kripos og Økokrim, men stiller seg kritisk til 
en sammenslåing som synes å være argumentert utfra ønsket om en ("samme") ledelse. 

Dersom Kripos og Økokrim skal slås sammen, forutsetter det også at det tas stilling til hvordan 
påtaleordningen skal være. OPD vil ikke anbefale at man får to parallelle modeller for 
påtalestyring. 

OPD er enig med utvalgets mindretall i at Kripos og Økokrim i dag forvalter to vidt forskjellige 
saksområder innen alvorlig kriminalitet. Selv om begge enheter håndterer straffesaker som går 
inn under samlebegrepet "profittmotivert kriminalitet", er saksforholdene svært ulik mht 
relevante straffebud, persongalleri, etterforskningsmetodikk og metodebruk. 

Vi er enig med mindretallets medlemmer at Kripos og Økokrim løser sine oppgaver 
hver for seg på en tilfredsstillende måte som to selvstendige enheter. De to 
særorganene bør videreføres som selvstendige og separate enheter. Dersom de to enhetene 
skal slås sammen til en enhet, bør en på en bedre og tydeligere måte kunne sannsynliggjøre at 
oppgave-løsningen blir bedre og at samfunnsoppdraget blir løst på en bedre og mer effektiv 
måte. 

Kontrollmyndighetene, revisorfirma og advokatfirma undersøker og etterforsker stadig flere 
(mulige) straffbare forhold innen økonomisk kriminalitet. OPD mener at en ikke bør ikke 
risikere at denne type kriminalitet blir mer "privatisert". En sammenslåing av de to enhetene 
vil også medføre en risiko for at spisskompetanse, særlig på økonomisk kriminalitet, søker seg 
vekk fra politiet. OPD vil tvert imot hevde at Økokrim burde styrkes vesentlig for å kunne 
håndtere den kriminaliteten som i mindre grad rammer enkeltindivid, men i større grad 
rammer økonomiske eller ideelle samfunnsinteresser eller store organisasjoner som 
finansinstitusjoner eller industriselskaper. Som utvalget legger vekt på i pkt 5.3.2 er dette 
saker som er kompliserte og ofte mangler ytre kjennetegn som klart viser at det er lovbrudd. I 
tillegg krever økonomisk etterforskning høy faglig innsikt og kompetanse på mange 
fagområder, og kjennskap til nasjonalt og internasjonalt regelverk. Økokrim bør ha 
kompetanse, kapasitet og utholdenhet til å kunne ta flere straffesaker, og burde ha 
rammeforutsetninger for å rekruttere de mest skarpskodde jurister, etterforskere og 
økonomer. Statsminister Solberg understreket også i sin tale på politiets ledersamling 27. 
oktober d.å., at det var en klar forventning fra regjeringen at politiet tydelig prioriterer 
økonomiske kriminalitet og arbeidslivskriminalitet i årene fremover. 

OPD mener at flertallets begrunnelse for sammenslåing av Økokrim og Kripos fremstår som 
svakt begrunnet. Bla blir det trukket frem at sammenslåingen vil " gi synergier for eksempel 
ved overskuddsinformasjon", og at det vil gi "effektivisering av administrative funksjoner". 
Implementering av Politiets etterretningsdoktrine vil kunne sikre at "overskuddsinformasjon" 
deles på en mere effektiv måte enn i dag og innenfor regelverket. 

Side 10/22 



3.3.5 IKT-kriminalitet og NC3 

Det er liten tvil om at teknologiutviklingen i samfunnet endrer forutsetningen for hvordan 
politiet kan utføre sitt samfunnsoppdrag. Endringene går raskt og politiets evne til 
endringshastighet og tilpasning blir enda viktigere framover. 

OPD ser det som krevende at definisjoner som legges til grunn for hva IKT-kriminalitet er, ikke 
er entydig og avklarende for innhold. For eksempel benytter utvalget en annen definisjon enn 
det Kripos gjør, noe som vil få konsekvenser dersom dette ikke avklares før etableringen av et 
NC3. Med bakgrunn i det stadig mer teknologidrevne samfunnet politiet operer i, vil det være 
naturlig, uavhengig av hvilke definisjon som legges til grunn, at det sentraliseres oppgaver til 
et NC3 

OPD går ikke inn på en videre drøfting av definisjon her, men ønsker å støtte opp under det 
tydelige uttrykket utvalget har på at politiets oppgaveportefølje i større grad må prege 
arbeidet for å trygge det digitale rom. Dette arbeidet må prioriteres og må internaliseres i hele 
organisasjonen. Skal hele politiet lykkes i dette arbeidet må det en gjennomgående satsning 
til. Det holder ikke bare å etablere et NC3. 

Skal man få til en internalisering, som i seg selv krever gjennomgående fokus etaten, er det 
viktig at de ressursene som finnes i politidistriktene ikke tas ut og samles i et NC3. 
Etableringen og utviklingen må gå parallelt ved nasjonal enhet og i politidistriktene. Det blir 
viktig at Politihøyskolen (PHS) får en tydelig rolle, tilbyr relevant utdanning og høster erfaring 
fra kompetanse som blir opparbeidet gjennom oppgaveløsning og metodeutvikling for øvrig. 
Her kan en se for seg at NC3 og PHS må ha et gjensidig og forpliktende samarbeid. 

Et NC3 bør være den operative spydspissen der dette er hensiktsmessig. Samtidig bør senteret 
ha en koordinerende funksjon for å kunne kjenne til og utnytte kompetansen som opparbeides 
og ligger i politidistriktene og andre særorganfunksjoner. En slik rolle vil kunne ivareta en 
bedre utnyttelse av ressurser på tvers av politidistriktene, samt sørge for en helhetlig 
leveranse av erfaringer og kunnskap til PHS. 

OPD er i sluttfasen av et pilotprosjekt som skal rapportere på sine erfaringer for hvilke 
oppgaver som bør ligge til politidistriktene innenfor IKT-kriminalitet og digitalt politiarbeid. 
OPD har gjennom dette skaffet seg et erfaringsgrunnlag for hvordan politidistriktene bør 
innrette seg, og innspill fra alle politidistriktene er innhentet i dette arbeidet. Erfaringer herfra 
vil også kunne si noe om anbefalt grensesnitt til et NC3, samt hvilke komplementære 
funksjoner og oppgaver som bør etableres sentralt. 

OPD ser behovet for at etableringen av et NC3 snarest mulig kommer i gang. Det er ikke 
nødvendig at en slik etablering venter til resten av behandlingen av utredningen er klar. En 
etablering av et NC3 må gi rom for utvikling av oppgaveporteføljen, både utvidende og 
begrensende ift den gevinsten og effekten Nærpolitireformen gir. Det er funksjoner som klart 
kan etableres og utvikles videre, og som ikke bør vente. Dette gjelder eksempelvis lab
funksjoner, teknologistøtte og bistandsfunksjoner som allerede ligger til Kripos i dag. Et første 
skritt i etableringen vil være å samle de ressursene som allerede finnes ved Kripos inn i NC3, 
altså en Kripos-intern oppgave som kan gå parallelt med reformarbeidet i politidistriktene. 
Dersom etableringen innebærer å overføre kompetanse fra distriktene som etablerer seg vil 
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etaten komme i ubalanse og kan komme i en situasjon med sentral ressursallokering på 
bekostning av lokal utvikling. 

For at et NC3 i oppstarten skal kunne finne sin komplementære funksjon inn i endringsarbeidet 
i politidistriktene, samt pågående produksjon, anbefales det at det etableres en raskt 
arbeidende utredning med milepelsleveranser over perioden man ser for seg etableringen av 
NC3. 4 år er i media nevnt av politidirektøren. En slik utredning må være sammensatt av 
ressurser både fra POD, Kripos, politidistriktene og PHS. Det anmerkes i denne sammenheng 
at forebygging som primærstrategi må tas inn i utredningsarbeidet og at etterretning er et 
satsningsområde for å skaffe et godt situasjonsbilde. Videre anmerkes det at beredskap i 
framtiden også innebærer en godt etablert beredskap i det digitale rom. En utredning av NC3 
sine oppgaver og grensesnitt må også være komplementær ift beredskapsarbeidet lokalt og 
etablering av nasjonale beredskapsressurser. 

Det er i mange sammenhenger vist til at Internett er grenseløst, og en kan sitte med et 
inntrykk av at særlig etterforskning er bort imot nytteløst. Dette er etter OPD sin erfaring et 
avskåret perspektiv. Internett har grenser og arbeid på Internett krever også lokalt forankrede 
tiltak og lokal kunnskap. Det at Internett har den beskaffenheten det har med flyktighet og er 
sammenvevd nasjonalt og internasjonalt krever kompetanse på forskjellige nivå. Det er like 
viktig å ha kompetanse til å drive forebygging, etterretning og etterforskning lokalt i 
politidistriktene som ved et NC3 og internasjonalt. 

3.3.6 Etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet overføres fra Økokrim til Trøndelag pd. 

Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker at ansvaret for dette området forblir i 
Økokrim. 

Når det gjelde forslaget om å flytte etterforskning av miljøsaker og nasjonalt 
kompetanseansvar fra Økokrim og i stedet legge det til Trøndelag politidistrikt, mener OPD at 
dette bryter med utvalgets egne hovedprinsipper for hva som skal håndteres av 
politidistriktene og hva som skal håndteres at et særorgan/bistandsorgan. I tillegg mener OPD 
at den faglige synergien mellom miljøsaker og økonomisk kriminalitet gjør det uheldig å skille 
miljøkriminalitet fra den øvrige portefølje. 

Oslo politidistrikt er enig med mindretallet om at forslaget ikke synes å harmonere med 
utvalgets egne grunnkriterier for å legge enkelte politi- og etterforskningsoppgaver til en 
nasjonal enhet. Kriteriene som det pekes på er sjeldent forekommende saksfelt, kompleksitet, 
ressursbehov, vanskelighetsgrad, distriktovergripende karakter og/eller behov for internasjonal 
bistand og samhandling. OPD erfaring med samhandling med Økokrims miljøavdeling er at de 
håndterer saker som i det vesentlige faller innunder de nevnte kriterier. 

Oslo politidistrikt vil også her støtte mindretallets syn; at miljøavsnittet forblir i 
Økokrim. 
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3.3.7 Nedleggelse av UP mv. 

Det er foreslått at trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og at 
Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god 
trafikksikkerhetsinnsats. 

OPD er helt uenig i utvalgets forslag om å nedlegge UP. Dagens UP sikrer et organisatorisk 
uttrykk for de trafikkoppgaver politiet har ansvar for som en viktig del av samfunnsoppdraget. 
I tillegg må bemerkes at UP representerer en god, synlig og kompetent merkevare for norsk 
politi. UP representerer et viktig element ifb med forutsigbarhet rundt tilstedeværelse på 
veinettet, og gir befolkningen en økt trygghetsfølelse samtidig som de hever 
oppdagelsesrisikoen mht straffbare forhold i trafikken betydelig. 

Trafikksikkerhetsarbeid i Norge har over tid ført til gode resultater. Det er flere faktorer som 
påvirket dette, men ved å legge ned UP vurderer OPD at det vil kunne utfordre det nasjonale 
trafikksikkerhetsarbeidet. Befolkningen ønsker politiets tilstedeværelse på veien; noe også 
Politiets innbyggerundersøkelse påpekte så sent som i 2016. 

Det er av stor samfunnsøkonomisk betydning å holde antall dødsulykker og alvorlige ulykker 
nede. UP er garantisten for at trafikksikkerhet prioriteres og utføres med kvalitet, er 
kunnskapsbasert og gjennomføres på en systematisk måte. 

OPD har i dag tilnærmet en slik løsning utvalget ser for seg at distriktene skal ha; en egen 
trafikkavdeling, men dog slik at distriktets trafikktjeneste også utføres av de enkelte 
driftsenhetene. Fagansvaret for denne trafikktjenesten tillegges Trafikkorpset som også er 
pålagt en rekke hovedstadsoppgaver trafikalt (eskortering, ledsagelse mm). Dette gjør OPD 
spesielt og ikke direkte sammenlignbart med resten av politi Norge. De øvrige politidistriktene 
er ikke i samme posisjon/situasjon med å ha en dedikert enhet som utfører trafikktjeneste, 
risikoen for at ressursene blir "omdisponert" til andre fagfelt og oppgaver er betydelig større. 

UP foreslås videreført. UP er en suksess for trafikksikkerhetsarbeidet. 

3.3.8 Om Politiets Utlendingsenhet 

Det er foreslått at Politiets utlendingsenhet (PU) blir avviklet i nåværende form, strategisk 
styring på utlendingsfeltet forankres i Politidirektoratet, og det operative ansvaret blir overført 
til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Videre at Øst politidistrikt overtar 
det nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og 
koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen. 

OPD er delvis enig i utvalgets anbefalinger om fremtidig organisering av PU og drift av 
utlendingsinternatet ved Trandum. OPD er positive til at Kriminalomsorgen overtar ansvaret 
for driften av utlendingsinternatet ved Trandum, da driften av Trandum ligger nærmere 
Kriminalomsorgens kjernevirksomhet enn politiets. OPD mener imidlertid at PU bør 
konsentrere seg i større grad om de oppgaver som opprinnelig tilfalt PU da særorganet ble 
opprettet. 

På denne bakgrunnen mener OPD at PUs kjerneoppgaver i fremtiden bør være registering av 
asylsøkere, fastsetting av asylsøkeres identitet og opprinnelsesland, samt iverksettelse, 
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koordinering og gjennomføring av uttransport av personer uten lovlig opphold, som har 
oversittet utreisefristen. 

Videre ønsker OPD at PU, også i fremtiden, skal bistå politidistriktene med ID-avklaringer og 
eventuell kontakt med utenlandske myndigheter knyttet til ID-fastsettelse eller aksept for 
innreise, der dette er nødvendig. OPD er for øvrig av den oppfatning at PU bør være et 
nasjonalt knutepunkt opp mot andre lands myndigheter, hva gjelder samarbeid og avtaler 
vedrørende returer. Vi har følgende konkrete merknader. 

3.3.8.1 Politiets fremtidige behov for bistand fra PV 
OPD er imidlertid av den oppfatning at nærpolitireformen bør føre til at politidistriktene tilføres 
nye og mer komplekse oppgaver, ved at deler av PUs fagportefølje, særlig knyttet til 
kontrollvirksomhet, overføres til politidistriktene. Dette vil tydeliggjøre den enkelte 
politimesters territorielle ansvar og kontroll og samtidig gi økt fleksibilitet og samlet politikraft 
for forebygging og bekjempelse av kriminalitet i distriktene. I utgangspunktet er OPD enig med 
utvalgets vurdering om at oppgaver som kan løses lokalt, bør løses lokalt. Samtidig er det 
grunn til å tro at enkelte oppgaver fortsatt vil være så ressurs- og kompetansekrevende at det 
er mest hensiktsmessig å legge disse oppgavene til en samlet spesialisert enhet. Derfor 
vurderer vi at det fortsatt vil være behov for spisskompetanse på enkelte områder innenfor 
utlendingsforvaltningen. PU bør derfor fortsatt håndtere registering av asylsøkere, ID
avklaringer, koordinere av uttransporter og være kontaktpunkt opp mot andre lands 
myndigheter. 

3.3.8.2 Registering av asylsøkere 
Den økte asyltilstrømningen til Europa de siste årene viser tydelig behovet for ressursinnsats, 
økt kultur- og språkkompetanse og et godt politiblikk. Av formålsbestemmelsen i 
utlendingsloven § 1 fremgår det at vi til enhver tid skal vite hvem som befinner seg i riket. 
Derfor er det viktig med gode asylregisteringer og identifisering av personer som kommer til 
Norge. Dette for å påse at det er konfliktens ofre som ankommer Norge og som innvilges 
beskyttelse, samt for å forebygge kriminalitet og ivareta samfunnssikkerheten. 

Sett i lys av situasjonen i 2015, med en betydelig økning av antall asylsøkere til Norge, mener 
OPD det er nødvendig med et dedikert organ som har ansvaret for registering og oppfølging av 
asylsøkere. I situasjoner med høye asylforekomster er det avgjørende med et koordinerende 
fagorgan. Registering av asylsøkere er ressurskrevende og bygger i stor grad på tillit. OPD 
mener det er en styrke at PU med sin spisskompetanse innenfor asylfeltet, registrerer 
asylsøkere. PU har som politiets særorgan også tilgang til de nødvendige virkemidlene, som 
politiets registre, for en sikker registeringsprosess og for å undersøke og verifisere søkerne og 
deres historier. PUs spesialiserte arbeid bidrar til å avdekke kriminelle handlinger begått av 
utlendinger i hjemlandet eller i Norge, samt at PU bidrar til å avdekke ID-misbruk og 
identifiserer ulike trender og modus. Skulle det oppstå en situasjon med stor økning i 
asylankomster, vil det være en mere effektiv løsning at politidistriktene midlertidig avgir til PU 
nødvendige ressurser etter en avtalt fordelingsmodell. 

3.3.8.3 ID-avklaring og koordinering av returer 
PU har i dag ansvaret for å avklare identiteten til alle utlendinger som søker asyl i Norge, og 
etter OPDs vurdering er det essensielt at ID-arbeidet begynner så snart en asylsøker 
ankommer riket. Videre har PU ansvaret for å koordinere alle uttransporter i bort- og 
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utvisningssakene fra politidistriktene og i egne saker, i tillegg til å iverksette 
son i ngsoverføri ngsvedta k. 

Utover dette bistår PU politidistriktene med å avklare identiteten til utviste utlendinger som 
skal uttransporteres, og der identiteten til utlendingen er uavklart. I disse tilfellene er det 
politidistriktet som har ansvaret for uttransporten og ID-avklaring, men distriktet ber ofte PU 
om bistand i forbindelse med ID-arbeidet. OPD finner dette samarbeidet svært nyttig. 

ID-arbeid er særdeles viktig, da det har en kriminalitetsforebyggende effekt og bidrar til raske 
uttransporter av straffedømte utlendinger, samt av andre utlendinger uten lovlig opphold i 
riket. PU besitter i dag spisskompetanse hva gjelder ID-arbeid og retur, og ID-kompetansen 
blir trolig styrket av at PU er et knutepunkt for samarbeid nasjonalt og med andre lands 
myndigheter. 

Identitetsarbeid og retur er nært knyttet sammen, idet avklart identitet er en forutsetning for 
retur. OPD mener derfor det er hensiktsmessig at PU også fremover yter bistand til 
politidistriktene med ID-avklaring når dette er nødvendig i forbindelse med uttransport, samt 
at PU fortsetter med koordinering og gjennomføring av uttransporter. 

3.3.8.4 Forberede og saksbehandle bort- og utvisningssaker 
I tråd med nærpolitireformen mener OPD at forberedelse og saksbehandling av bort- og 
utvisningssaker er en oppgave som utelukkende bør gjøres av politidistriktene, uavhengig av 
hvorvidt det er tale om en utlending med avslag på asylsøknad eller ikke. PU vil slik sett 
fristilles for saksbehandlingsoppgaver og kan fokusere på sine kjerneoppgaver. Ved å 
tilbakeføre denne oppgaven til politidistriktene vil man få en tydeligere ansvarsfordeling 
mellom politidistriktene og PU, og man sikrer ensartet praksis. 

3.3.8.5 P§tale- og etterforskningskompetanse 
PU har etter sitt mandat ikke påtale- eller etterforskningskompetanse og behandler derfor ikke 
straffesaker. Spørsmålet om påtalekompetanse var oppe til vurdering hos Riksadvokaten i 
2015, som konkluderte med at PU ikke burde ha påtalekompetanse. 

I forlengelsen av dette er OPD positive til utvalgets forslag om at påtaleinstruksens 
bestemmelse om stedlig fordeling av saker bør forsterkes, ved at ordlyden i § 1-1 endres for å 
understreke at de tolv nye politidistriktene som utgangspunkt bør ha totalansvar for 
etterforskning og påtale i eget distrikt i tråd med nærpolitireformens intensjoner 1

• Der 
sakskomplekset vurderes som for ressurs- eller kompetansekrevende eller andre prinsipielle 
hensyn taler for en sentral etterforskning, bør det likevel være en åpning for at sakene kan 
overføres til bistandsenhetene, men ikke til PU. 

3.3.8.6 Territoria/kontroll 
PU har tydelig faglig grensesnitt i arbeidsoppgaver og ansvar mot politidistriktene og arbeider i 
dag ofte parallelt med det ordinære politiet i distriktene på områder som den enkelte 
politimester har ansvar for. Etter utlendingsloven § 21 har politiet på visse vilkår adgang til å 
foreta en utlendingskontroll for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet på det rene. I 
hovedsak ligger dette ansvaret til det enkelte politidistrikt, men PU har også adgang til å 
gjennomføre og gjennomfører jevnlig slike kontroller. 

1 NOU 2011: 11 s. 12 
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OPD mener det er utfordringer knyttet til at både politidistriktet og PU gjør kontroller innenfor 
samme området. Dagens situasjon kan innebære uheldige målkonflikter, og representere en 
utilsiktet belastning for annet arbeid i politidistriktet. OPD mener derfor at territorialkontroll 
bør være et ansvar som utelukkende ligger til politidistriktene. 

OPD anbefaler at PU opprettholdes som særorgan, men at PU' s kjerneoppgaver i 
fremtiden konsentreres om registrering av asylsøkere, ID-fastsetting og 
uttra nsporteringer. 

3.3.9 Kriminalomsorgen overtar ansvaret for drift av internatet ved Trandum. 

Politiets utlendingsinternat ved Trandum blir brukt for å sikre gjennomføring av tvangsreturer i 
saker med stor unndragelsesfare. 

OPD er enig med utvalget i at det er tale om personer som ikke skal bringes tilbake til det 
norske samfunnet og som dermed ikke har krav på tilbudene som en vanlig innsatt i Norge 
har. Videre er vi enig med utvalget i at det i hovedsak handler om å behandle frihetsberøvede 
personer, som over en tid skal oppholde seg på internatet, før avreise. 

Drift av utlendingsinternat ved Trandum er ikke å anse som en kjerneoppgave for politiet, og 
OPD mener i likhet med utvalget at Kriminalomsorgen har bedre kompetanse til å drive 
fengselslignende institusjoner, som Politiets utlendingsinternat. OPD mener derfor at 
ansvaret for Politiets utlendingsinternat ved Trandum bør overføres fra PU til 
Kriminalomsorgen. 

3.3.10 Om nasjonale beredskapsressurser mv 

3.3.10.1 Nærmere om nasjonale beredskapsressurser 
Utvalget foreslår at nasjonale beredskapsressurser (NB) etableres som et eget politiorgan for 
nasjonal beredskap direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for teknisk og taktisk spaning 
(TTS) og Avsnitt for undercover (UC) forblir liggende til Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB 
vil fortsatt inngå i operativ tjeneste i Oslo politidistrikt. 

Politidistriktet vurderer at utfordringene ved å drifte NB ikke er strukturelle, men særlig av 
økonomisk og styringsmessig karakter. Disse løses ikke gjennom å etablere et særorgan. Her 
må også legges til en utfordring knyttet til arbeidet med å definere dimensjonerende 
ressursallokering både med hensyn til mannskaper og utstyr. Distriktet har en løpende dialog 
med Politidirektoratet om disse utfordringene. Dette er meddelt i styringsdialogen med POD for 
årene 2016, 2017 og 2018. Begrunnelsene for å skille ut NB som et eget særorgan synes 
mangelfull. Vesentlige problemstillinger drøftes ikke. De økonomisk administrative 
utfordringene kan som nevnt åpenbart løses innenfor dagens struktur. 

Den integrerte modellen med en organisatorisk knytning til landets største politidistrikt, som i 
tillegg har hovedstadsoppgavene som beskrevet over, er effektiv og fornuftig med tanke på 
kompetansebygging, kompetanseutnyttelse, karrieremuligheter og en fornuftig økonomisk 
bruk av innsatspersonell. I tillegg har distriktet allerede de administrative støttefunksjonene 
som trengs for å drifte disse ressursene. Funnene i utredningen underbygger ikke 
konklusjonen om at et særorgan gir best ressursutnyttelse og bedre felles kapasitet for hele 
landets nasjonale beredskap. Konklusjonen og anbefalingen om at et særorgan vil være en 
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mer hensiktsmessig organisering av de nasjonale beredskapsressursene er ikke godt nok 
begrunnet. Sett i lys av nærpolitireformens grunnprinsipp skal politidistriktene i hovedsak 
være så robuste at de kan gjennomføre normale forebyggende og kriminalitetsbekjempende 
aktiviteter innenfor eget geografisk ansvarsområde. For OPD representerer leveranser fra NB 
mer og mindre normale leveranser opp mot hovedstadens utfordringer. Det betyr at dette er 
en kapasitet som bør være tilgjengelig på en annen måte enn som et særorgan. For NBR vil 
hovedstaden være en naturlig trenings- og oppdragsarena. Dette skal selvfølgelig ikke gå på 
bekostning av bistandsoppgavene. 

Faren for samtidighetskonflikter er et vesentlig poeng i utredningen og begrunner anbefalingen 
av et særorgan. Samtidighetskonflikten oppstår når ressursene skal prioriteres. I dette tilfellet 
et samtidig behov som meldes fra to eller flere distrikter. Så lenge NB er en begrenset ressurs, 
vil det være en mulighet for samtidighetskonflikter. Dette vil kunne oppstå uavhengig av 
organisering og vil også måtte håndteres av et særorgan. Prioriteringer må gjøres hele tiden 
også av andre særorganer. Bistandsressurser vil også måtte vurderes opp mot egne saker. 

Det ble allerede i 2015 gjort grep for å håndtere eventuelle samtidighetskonflikter ved 
etablering av et eget felles nasjonalt kontaktpunkt (FKP) som også skal hindre forfordeling til 
Oslo, sørge for riktig respons og kvalitetssikre anmodningene. OPD har også etablert klare 
rutiner dersom slike konflikter skulle oppstå. Utvalget kunne spurt om disse rutinene og 
oversiktene. Det finnes ingen åpenbare registrerte samtidighetskonflikter. Å håndtere 
samtidighetskonflikter må uansett alle bistandsenheter forholde seg til. så langt vi kan se, er 
ikke dette problematisert for andre særorganer (se over) som både håndterer egne saker og 
skal bistå andre med de samme ressursene. Noe som kan oppfattes som temmelig 
inkonsekvent i utredningen. 

Etableringen av et beredskapssenter (PNB), ny helikoptertjeneste med transportkapasitet og 
den pågående revisjonen av politiets beredskapssystem sammen med tydeligere økonomiske 
rammer, vil effektivisere og utvikle bistandsenhetene i tråd med kravene om å styrke 
primæroppgavene i politiet (politireformen). De planlagte tiltakene vil i seg selv gi mer positiv 
utvikling av NB enn etablering av et særorgan som vil representere en betydelig budsjett- og 
administrativ kostnad. Etter OPDs mening er ikke konklusjonen i samsvar med argumentasjon 
og drøfting i utredningen" 

3.3.10.2 Nærmere om Felles enhet for nasjonale bistandsoppgaver 
Det er OPDs syn at Felles enhet for nasjonal bistandsoppgaver (FNB) har vært underfinansiert 
over tid. Distriktet har ved flere anledninger foreslått en øremerket bevilgning til distriktet for 
å sikre finansieringen av NB. Politimesteren i Oslo har over lang tid arbeidet for å oppnå 
forbedrede rammevilkår slik at tjenesten og tilbudet kan utvikle seg i samsvar med 
samfunnsbehovene, uten å få tilstrekkelig gjennomslag for det. I 2017 har POD og OPD startet 
med å utarbeide langtidsplaner for FNB som har et 12 års perspektiv, med tidsintervaller på 
fire år. Et forutsigbart budsjett basert på avtalt ambisjonsnivå relatert til trusselbilde vil gi en 
bedre forutsigbarhet og tydelighet. Denne utfordringen blir ikke borte ved etableringen av et 
særorgan. 

FNB er organisert i fem ulike fagområder som er komplementære, men som ikke kan erstatte 
hverandre eller løse hverandres oppgaver. Etter beslutningen om å utvide BT i 2012 er 
kapasiteten til de andre fagområdene også økt, dette er også bare delvis finansiert gjennom 
økte bevilgninger. Krise og gisselforhandlertjenesten (KGF) er nyetablert som egen seksjon og 
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Bombetjenesten (BG) har utdannet flere teknikere. Helikoptertjenesten (Heli) starter 
planlegging av helt nytt konsept med tre nye helikoptre, har styrket sin kompetanse med 
plattform for BTs skarpskyttere og vil ha egen transportkapasitet med sertifisering for 
innsettelse i farlig område. Den Kongelige politieskorte (DKP) har økt sin livvaktstyrke 
betydelig. Alt dette er meget gode satsinger. 

De siste årene er en stadig større andel av bistandsanmodningene håndtert av 
Bombetjenesten, KGF og Helikoptertjenesten. I et fremtidig perspektiv kan det være at 
nettopp disse fagområdene blir mest relevante for bistand til andre politienheter. Drone
/antidrone-prosjektene er eksempler på fremtidig bistandskompetanse i politiet. Disse er 
besluttet lagt til politiets helikoptertjeneste og BG. Vi har også erfart at BGs kompetanse på 
sprengstoff, hjemmelagde bomber og kjemikalier er mer etterspurt. 

I 2016 var det BT som hadde den lavest andelen av bistandsoppdragene fra FNB. Heli utførte 
de fleste bistandsoppdragene utenfor OPD, mens de øvrige har flest oppdrag innenfor OPD. 
I størrelse utgjør BT cirka 40 % av FNB. Dette er informasjon som ikke er i samsvar med tekst 
i utredningen, punkt 12.2.1, hvor BT sies å utgjøre hoveddelen av FNB. 

DKP er ikke beskrevet som bistandsressurs i utredningen. Dette er i strid med kravene og 
beskrivelsen i PBS, hvor livvakttjenesten klart defineres som innsatskategori 2 med 
bistandsansvar for hele landet. I en krisehendelse hvor Kongefamilien og Kongehuset er truet 
vil DKP være en viktig kontraterrorenhet. DKP er en nasjonal beredskapsressurs som bistår de 
ulike politidistriktene med nærsikring av kongefamilien og bør fortsatt være en del av de 
nasjonale bistandsressursene. 

3.3.10.3 Nærmere om samtidighetskonf/ikt og begrunnelser for Jj ta ut NB 
Utvalgets anbefaling er at det etableres et særorgan hvor de nasjonale bistandsressursene 
samles, men OPD mener at hovedkonklusjonen i utredningen i for en stor del er basert på 
potensiell fare for samtidighetskonflikter, manglende mulighet for langsiktig kapasitetsbygging, 
bedre økonomiske rammer og mer effektiv styring ved å ha direkte adgang til nasjonal 
ledergruppe (NLG). Argumentet med at lederen for et nytt særorgan skal sitte i NLG kan neppe 
veie særlig tungt. Oslos politimester sitter i NLG, og vil på et strategisk nivå neppe ha 
problemer med å håndtere saker knyttet til NB. 

Det blir hevdet at denne organiseringen kun er historisk begrunnet, men OPD vil hevde at det 
finnes svært gode argumenter for at dagens modell er beholdt nettopp fordi den fungerer etter 
intensjonene, og at hovednedslagsfeltet for NB er i Oslo og det sentrale østlandsområdet og de 
oppgaver og utfordringer som regionen representerer. 

OPD oppfatter utvalgets argumentasjons slik at faren for samtidighetskonflikter fremstår som 
en av hovedgrunnene til at en særorganmodell anbefales. Dette til tross for at det i 
utredningen flere ganger beskrives at samtidighetskonflikter hittil ikke har vært noe problem. I 
følge utredningen finnes ingen gode eksempler på slike konflikter i løpet av de siste 41 årene. 

FNB vil alltid være en begrenset ressurs og utfordringen vil, uavhengig av organisering, være 
prioritering av ressursene. Politimester forholder seg til at ved samtidighetskonflikter skal 
ressursene prioriteres der behovet er størst, og det er ikke gitt at dette er størst i Oslo. POD 
og Justisdepartementet har anledning til å etablere ytterligere retningslinjer 
Samtidighetskonflikter organiseres ikke bort, de må løses uansett hvor de oppstår. 
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3.3.10.4 Økonomi 

Politidirektoratet (POD) fastsetter retningslinjer for FNB gjennom Politiets beredskapssystem 
(PBS) vedrørende krav, målsetting, kompetanse, utstyr, kapasitet, samarbeid og 
erfaringsutveksling. Det viktigste utviklingsarbeidet er å samordne de økonomiske rammene 
med ambisjonene nevnt over. Dette løses ikke ved å etablere en ny organisatorisk enhet. 

Utredningens punkt 12.5 beskriver uklarhet når det gjelder føringer fra POD, påvirkning av 
prioriteringer og ressursfordeling. Fra OPDs side kan det som nevnt se ut som om utvalget har 
en overdreven tro på at strukturelle endringer vil ivareta og rette opp økonomiske 
rammevilkår, styring og ledelse fra Politidirektoratets side. Dette er kommentert over. 

Etablering av en ny organisasjon er krevende også økonomisk. Det er OPDs syn at 
utredningens forslag om organisering i et særorgan vil innebære store endringer, og være 
meget kostnadsdrivende for politiets totale budsjett. I tillegg kommer kostnadene til å bygge 
opp parallell kompetanse i Oslo for å sikre en riktig og påregnelig respons i hovedstaden. Dette 
vil være meget kostnadskrevende og lite effektiv bruk av de totale politiressurser, og det 
særlig i en tid da det kan forventes en innstramming og effektivisering i offentlige budsjetter. 
Da blir det i hvert fall unødvendig pengebruk å bygge opp nye organisasjoner med tilhørende 
administrative krav og behov. Det må også understrekes at planleggingen av nytt 
beredskapssenter ikke har tatt høyde for at ressursene skal driftes som et eget særorgan i 
designprogrammet som foreligger før byggestart i 2018. Det er heller ikke satt av areal til 
etablering av egen etterretning og andre relevante støttefunksjoner for å drifte et særorgan. 

OPD mener at det vil gi bedre samlet kvalitativ oppgaveløsning ved utvikling av 
dagens modell der FNB er underlagt OPD (som største bruker). Organiseringen vil 
også representere den best mulige kostnadseffektive drift og kapasitetsutnyttelse. Vi 
mener også en slik løsning gir god kvalitet og utvikling i andre av politiets fagmiljøer 
i den daglige tjenesten, så vel som i FNB selv. Vi tror også at denne modellen 
representerer legitimitet og gjenkjennelighet hos publikum, jf også neste punkt. 

3.3.10.5 Kultur og Kompetanse 
En sunn politikultur sikres best i en levende politiorganisasjon med et bredt ansvar og hvor 
publikumskontakt er en del av de daglige gjøremålene. Kulturbygging må til enhver tid være i 
fokus for å skape tillit blant publikum og øverste politiske ledelse. 

Grunnkravene og grunnprinsippene i politiet sikrer verdiene i vår "politidoktrine". Farene ved å 
etablere et særorgan kan være at FNB beveger seg over i et tankesett som vi finner i en 
"forsvarsdoktrine". Det vil være uheldig dersom tjenestemenn/-kvinner i et særorgan utvikler 
en egen kultur, eget språk og egen uniformering som gjør at tjenestepersonellet beveger seg 
bort fra politikulturen og etablerer sitt eget tankesett med egne verdier og normer. 

Den daglige tjenesten ved OPD gir mulighet for en effektiv, uformell ledertrening for 
operatørene i BT. I skarpe politioppdrag erfarer vi at Oslos innsatsledere delegerer taktisk 
kommando og kontroll for å håndtere stressede politioppdrag med skytevåpen. Dette er 
trening som ikke kan gjenskapes med scenarier på en øvingsarena. 
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Spesialisering i politiet fordrer at fagkompetansen brukes i det daglige sammen med andre for 
å sikre at kunnskapen vedlikeholdes. Dagens integrerte modell gir mye gratis trening som 
medfører at FNB får god politioperativ erfaring som ikke er mulig å oppnå som en ren 
treningsmodell. 

Det er uhensiktsmessig å ha FNB-enheter som trener og venter på krisehendelser, mens OPD 
må utdanne andre som kan fylle tomrommet for håndtering av daglige skarpe oppdrag. Så 
snart det etableres en praksis hvor andre enheter benyttes, vil FNBs tilstedeværelse gradvis 
forsvinne og andre politienheter vil fylle tomrommet. Erfaringer fra Sverige viser at den 
Nasjonale innsatsenheten (NI) har få oppgaver, mens de regionale styrkene løser de fleste 
skarpe oppdragene. 

Fordeler med dagens norske modell: 
• Tjenestepersoner blir flinkere til å bruke "maktpyramideprinsippet" 
• Tjenestepersonene får større og bedre situasjonsforståelse, som gir bedre grunnlag for 

gode politioperative beslutninger i en operasjon 
• Tjenestepersoner blir bedre til å regulere spenningsnivået 
• Gir god rekruttering da FNB oppleves som forbilder i daglig tjeneste 
• Høy utnyttelsesgrad av ressursene - hindrer tap av motivasjon ved at kompetansen 

omsettes i praktisk politiarbeid 

En effektiv løsning av samfunnsoppdraget og kjerneoppgavene vil stille høye krav, både til 
spesialisering, fagkompetanse, kontinuerlig læring og utvikling i hele organisasjonen. Dette 
løses best ved at innsatspersonell med kostbar spesialkompetanse er en del av en etablert 
politikultur med fokus på politiets hovedoppgaver - dette ivaretas best ved FNB er organisert 
under OPD. 

Etablering av politiets beredskapssenter hvor flere av FNBs ressurser samlokaliseres, et nytt 
helikopterkonsept med transportkapasitet, revisjon av PBS og innføring av langtidsplaner, vil gi 
større positiv effekt for utvikling av FNB enn etablering av et særorgan. Ressursene kan som 
nevnt best utnyttes ved å være knyttet til det største politidistriktet med de største 
utfordringene. 

3.3.10.6 Seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) og avsnitt for undercover (UC) 

OPDs utgangspunkt er at TTS og UC må forbli organisert i OPD, som har det største 
nedslagsfeltet for den kriminaliteten som krever disse politimetodene. Det fremstår som en 
åpenbar fordel at TTS og UC-enhetene knyttes opp mot den organisasjonen med størst behov 
innenfor etterforskning, og for OPD er det viktig at de skjulte etterforskningsmetodene 
romavlytting, hemmelig ransaking, spaning, teknisk sporing, skjult kameraovervåking, 
imsicatching og infiltrasjon/provokasjon, som alle primært er verktøy i etterforskning, til daglig 
har nærhet til og virker i etterforskningsmiljøer. 

Selv om både TTS og UC er nasjonale beredskapsressurser, jfr. PBSl, vil den naturlige 
plasseringen være i tilknytning til etterforsking. Imidlertid vil OPD påpeke at manglende 
overordnet strategi og ambisjon for TTS- og UC-ressursene, herunder strategi for anskaffelser, 
vedlikehold og investeringer, gjør det vanskelig for OPD å avklare hvilke forventninger øvrige 
politidistrikt og særorgan kan ha til bistandskonseptet. Det er en utfordring at driftsutgiftene 
ved bistand av TTS og UC, i motsetning til NB, må dekkes av rekvirerende politidistrikt og 
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særorgan. Som ved drøftingen av NB-ressursene, synes utfordringene å være av økonomisk 
administrativ karakter, ikke av strukturell karakter. 

Hva gjelder ansvaret for undercovervirksomhet er dette i dag delt mellom Oslo politidistrikt og 
Kripos. Oslo har den operasjonelle delen mens Kripos har UC på nett. Dagens kriminalitets- og 
teknologiutvikling har ført disse to feltene nærmere hverandre. 

3.3.10.7 Effektiv kriseledelse i akuttfasen av en hendelse 

Dette er en grunnleggende drøfting som er fraværende i utredningen. I denne høringen har vi 
problematisert skillet mellom etterforskningsbistand og beredskapsbistand. Dette er langt på 
vei et kunstig skille. Beredskap og etterforskning vil være gjensidig avhengig av hverandre -
en klar nyvinning i OPDs organisering av nytt krisestyringskonsept og et øvingselement i den 
siste store terrorøvelsen Nordlys (2017) - effektiv samhandling i en akutt krisesituasjon. De 
kapasitetene som trengs for å løse en krise må sømløst kunne samhandle. I denne 
sammenheng vil ett kommando- og kontrollsystem være helt avgjørende. Det har Oslo 
politidistrikt i dag. Vi kan tenke oss en situasjon der disse ressursene fragmenteres. NB går 
over til et særorgan med egen ledelse, og støttefunksjonene som TTS til Kripos. OPD har en 
stor etterretningsorganisasjon som kan være et aktuelt bidrag. Da må tre ulike 
politiorganisasjoner samhandle for å kunne gjennomføre en samlet aksjon. Her vil vi minne om 
utallige evalueringer etter øvelser som viser at nettopp effektiv samhandling i kriser er meget 
krevende. Dette gjelder både vertikalt og horisontalt. En slik tenkt modell vil åpenbart 
innebære et behov for en sterkere operativ styring og koordinering fra POD. Det er neppe 
tanken bak videreutviklingen av POD. 

Med dette som utgangspunkt er det nærliggende å fraråde en fragmentering av 
innsatsressurser som er gjensidig avhengig av hverandre for å løse akutte kriser. Det blir vi 
utvilsom målt på. 

3.3.11 Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter. 
Vi Viser til det som er sagt innledningsvis i pkt 2.3 

3.3.12 Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative oppgaver overfor 
underliggende enheter. 
Det vises her til generelle bemerkninger til utredningen i pkt 2. 

I Prop. 61 LS (2014-2015) vedrørende endringer i politiloven om PODs oppgaver og ansvar: 
"Disse medlemmer vil understreke at Politidirektoratets rolle er§ lede og samordne politiet 
innenfor de rammer Storting og regjering setter opp, ikke § utvide disse rammene ved § tilta 
seg flere oppgaver." 

Oppsummering 

Så vel utredningens manglende kvalitet og den pågående nærpolitireform i landets 12 
politidistrikter, tilsier at en særorganreformen bør utsettes. 
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Subsidiært vil OPD mene at; 

1. Betegnelsen særorgan videreføres 
2. Politihøyskolen omtales som høyskole og departementet fortsetter å utnevne styret. En 

eventuell sammenslåing av Politihøyskolen og KRUS forutsetter nærmere utredning. 
3. Dagens særorgan ikke erstattes med to enheter for henholdsvis etterforskningsbistand 

og beredskapsbistand underlagt POD. 
4. Økokrim og Kripos ikke slås sammen, men vil støtte en opprettelse av et NC3 
5. Forslaget om å trekke ut miljøkriminaliteten fra Økokrims portefølje og legge det til Sør 

Trøndelag politidistrikt ikke iverksettes. 
6. UP blir opprettholdt som et særorgan 
7. PU ikke nedlegges som særorgan, men vil anbefale at ansvarsområdet i større grad blir 

konsentrert om registrering av asylsøkere, ID-fastsetting og uttransporteringer. 
8. Kriminalomsorgen bør overta driften av Trandum. 
9. NB ikke blir et eget særorgan, men forblir sammen med TTS og UC i OPD 
10. POD videreutvikler dagens arbeid knyttet til all fagforvaltning i etaten. 
11. Evaluering av POD gjennomføres mht til grensesnitt mot underliggende etater. 

Saksbehandler: Gro Smogeli 
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POLITIETS FELLESTJENESTER  

Post: Pb. 8031 Dep, 0030 Oslo Telefon: (+47) 61 31 80 00 Org. nr: 974 761 157 
Besøk Oslo: Fridtjof Nansensvei 14  Bankgiro: 7694.05.083343 
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HØRINGSUTTALELSE FRA POLITIETS FELLESTJENESTER 

NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap (Fremtidig organisering av politiets 

særorganer), 18. mai 2017 

 
Politiets Fellestjenester (PFT) støtter Særorganutvalgets forslag (pkt 1) om at særorgan 
defineres som nasjonale bistandsenheter. I denne sammenheng vil vi benytte anledningen til å 
påpeke at PFT også er en nasjonal bistandsenhet og må likebehandles med de andre 
bistandsenhetene. Øvrige innspill i dette høringsnotatet berører særlig utredningens 
anbefaleringer i pkt 10 og 11. 
 
PFT var, som del av PDMT, organisert som særorgan frem til 2013. Det var utfordringene 
innenfor IKT og behov for sterkere styring av IKT-området som den gang gjorde at PDMT ble 
avviklet som særorgan.  
 
Gjennom det pågående reformarbeidet bygges nå det nye PFT som en slagkraftig nasjonal 
bistandsenhet, med tilføring av flere oppgaver knyttet til sentralisering av anskaffelser, 
samling av eiendomsvirksomheten, og etablering av lønn- og regnskapssenter, i tillegg til 
dagens materiell- og logistikkvirksomhet. PFT er en integrert del av politiet med nasjonalt 
fagansvar, som leverer tjenester på tvers av etaten og som er et koordinerings- og 
kontaktpunkt innenfor respektive fagområder. Det kan også være andre nye tjenesteområder 
som legges til PFT i fremtiden. 
 
Denne samlingen av fellestjenester i ett PFT bidrar til at politiet kan styres og utvikles som ett 
politi, hvor behov og ressurser kan ses i sammenheng. PFT er derfor en helt annen virksomhet 
i dag enn ved oppstarten. I løpet av 2018 vil PFT være en bistandsenhet med over 500 
ansatte. PFTs direktør inngår i politiets nasjonal ledergruppe på linje med sjefer særorgan. En 
naturlig konsekvens av det arbeidet som gjøres nå er at PFT må regnes med i det som omtales 
som nasjonale bistandsenheter. PFT har ingen øvrige kommentarer til utvalgets forslag om 
organisering av de ulike særorganer. 
 
Utvalgets anbefalinger i pkt 10 og 11 påpeker behov for avklaring av fagansvarsrollen og PODs 
strategiske ansvar opp mot operative oppgaver. En god fullmaktstruktur og tydelig etatspolicy 
innenfor PFTs ansvarsområder gir etaten forutsigbarhet, PFT hensiktsmessige arbeidsvilkår og 
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Politidirektoratet kapasitet for strategisk styring. PFT støtter derfor opp om dette arbeidet, som 
vi opplever er i full gang. 
 
PFT mener utredningen ikke gir et korrekt bilde av PFTs anskaffelsesfunksjon (kap 14.3). Det 
refereres til uttalelser fra enkelte særorgan som baserer seg på en tidlig fase av 
reformarbeidet da effekter ikke var hentet ut. Men det er først høsten 2017 at prosessen mot 
særorgan starter, og særorgan har derfor foreløpig begrenset erfaringsgrunnlag ift et 
fellestjenesteregime for anskaffelser. Et viktig poeng for at politiet skal lykkes med 
sentralisering og standardisering av anskaffelser er at reformen nå blir gjennomført. 
 
NOU 2017:11 foreslår spesifikt at flere tjenester som i dag er organisert hos Politihøgskolen 
blir overført til PFT (kap 7.4). Vi støtter utredningens poeng med at oppgaver innenfor i REAL-
prosjektets mandat overføres til PFT for å sikre fullføring av reformen. På sikt vil også andre 
områder være aktuelle.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Helge Clem  
Direktør  
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HØRINGSINNSPILL - NOU 2017:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP. 
 

Det vises til brev av 30.06.2017 med forespørsel om innspill til høring på NOU 2017:11 Bedre 

bistand. Bedre beredskap.  

 

Effektivitet, ressursutnyttelse og faglige synergier 

Utredningens kapittel 16.5 innledes med "Vi befinner oss nå i en tidsalder hvor all virksomhet 

er IKT-virksomhet.". Dette gjelder også politi- og lensmannsetaten hvor IKT blir en stadig 

større del av kjernevirksomheten og en avgjørende faktor for å opprettholde operativ evne 

samt muliggjøre forebygging og bekjempelse av nye former for kriminalitet. Denne utviklingen 

må legges til grunn når fremtidig organisering av POD og underliggende etater skal vurderes. 

For å redusere risiko for overlappende funksjoner og roller innenfor samme etat, må etatens 

tilgjengelige IKT-ressurser vurderes under ett. 

 

Etablering av NC3 gir en unik mulighet til å se på de totale IKT-ressursene i etaten og vurdere 

hvordan disse best kan benyttes i forbindelse med etableringen av et nytt og slagkraftig IKT-

miljø. Her vil det ligge et potensiale for gjenbruk og synergier på tvers, med tanke på 

ressurser, kompetanse og tjenester som i dag allerede leveres av etablerte miljøer som for 

eksempel etatens felles tjenesteleverandør – Politiets IKT-tjenester (PIT).  

 

Uten en helhetlig tilnærming hvor samtlige IKT-miljøer vurderes i forbindelse med etableringen 

av NC3, vil det være en betydelig risiko for at det bygges opp overlappende kompetanse og 

tjenesteleveranser i ulike deler av etaten. Denne risiko kan reduseres ved at for eksempel 

felles tjenesteleverandør får ansvar for å levere innenfor definerte tjenesteområder til NC3 

eller at leveranseansvar for utvalgte tjenesteområder overføres fra felles tjenesteleverandør til 

NC3 i forbindelse med etableringen av NC3. Uansett hvilken modell som til slutt velges vil 

resultere i en bedre utnyttelse av etatens totale IKT-ressurser, reduserte etableringskostnader, 

samt et NC3 med betydelig økt operativ evne allerede ved oppstart.  

 
Kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling  

Effektiv modernisering og digitalisering gjennom nye leveransemodeller som inkluderer smidig 

utvikling og etablering av DevOps, fordrer tett samhandling mellom sluttbrukere, prosess-
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eier/metodeansvarlig og IKT-utviklingsteam. Brukernærhet og korte kommunikasjonslinjer er 

vesentlig for å lykkes med kostnadseffektiv utvikling av relevante IKT-verktøy for politiet.  

 

I utredningens kap. 15.2.1 refereres det til politiets nærhetsprinsipp: "Ansvar og 

beslutningsmyndighet for oppgaver og saksbehandling bør ligge "på lavest mulig effektive 

nivå", noe som stadfester viktigheten av at det tilrettelegges for gode samarbeidsarenaer 

mellom politi- og IKT-fag på taktisk nivå. 

 

Styring, ledelse og samhandling 

Ingen merknader. 

 

Tjenesteproduksjon og oppgaveløsning 

Utvalget anbefaler i sin "Modell 1" (kap. 15.4.1) en vurdering av hvorvidt drift og 

saksbehandling av kommunikasjonskontroll bør overføres fra Kripos til PIT. Det forutsetts at 

saksbehandlingen ikke er polisiært arbeid og slik at det er av en art som bør legges til en IKT-

tjenestetilbyder. 

 

Med hilsen 

 

 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

Tormod Stien 

Direktør (fung) 

Politiets IKT-tjenester  
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Merknader til høring NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig 
organisering av politiets særorganer 
 
Det vises til brev av 30. juni 2017 fra Politidirektoratet(POD), med bakgrunn i Justis- og 
beredskapsdepartementets høring av NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig 
organisering av politiets særorganer.  
 
PU mener at politiets arbeid på utlendingsfeltet fortsatt bør være forankret i et samlet og 
kompetent særorgan, for å kunne sikre nødvendig og særskilt innsats fra politiet på dette 
prioriterte området. Tiden er ikke inne for å fragmentere kompetanse og ressurser og slik 
redusere effekten av norsk politis resultater på utlendingsfeltet. PU deler for øvrig 
bekymringene som har fremkommet til forslagene om dramatiske endringer i 
særorganstrukturen, samtidig som 12 nye store politidistrikter skal finne sin form og levere 
som forventet i Nærpolitireformen. 
 

Gjennom vårt høringssvar ønsker PU å bidra til å synliggjøre gevinstene og mulighetene 

som foreligger i dagens organisering, hvor politiet på asylområdet dekker en helhetlig og 

sammenhengende kjede med funksjoner som gir ettertraktede gevinster og måloppnåelse i 

form av identitetsfastsettelse og mulighet for retur. Dette inngår som sentrale elementer i 

politiets oppdrag knyttet til samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse.  

 

Som politiets særorgan på utlendingsfeltet vil vi peke på fremtidige løsninger hvor innsats- 

og ansvarsområdet utvides for å få en mer effektiv utnyttelse av politiressursene. Dette kan 

gjøres ved å tydeliggjøre PUs mandat og oppdrag innenfor ID, med etterforsknings- og 

påtalekompetanse samt grensekontrolloppgaver. 

 

POLITIET
POLITIETS UTLENDINGSENHET 

Til Politidirektoratet

Deres reeraase Var reeraase Dato

2017 02621 2017 00368 17.11.2017

Merknader til høring NOU 2017: 11Bedre bistand.Bedre beredskap. Fremtidig
organisering av politiets særorganer

Det vises til brev av 30. juni 2017 fra Politidirektoratet(POD), med bakgrunn ijustis- og
beredskapsdepartementets høring av JVOU 2077: 77Bedre bistand Bedre beredskap. Fremízdrg
erggaaíseríag aapo/íííeís seerorgaaer.

PU mener at politiets arbeid på utlendingsfeltet fortsatt bør være forankret i et samlet og
kompetent særorgan, forå kunne sikre nødvendig og særskilt innsats fra politiet på dette
prioriterte området. Tiden er ikke inne forå fragmentere kompetanse og ressurser og slik
redusere effekten av norsk politis resultaterpå utlendingsfeltet. PU deler for Øvrig
bekymringene som har fremkommet til forslagene om dramatiske endringer i
særorganstrukturen, samtidig som 12 nye store politidistrikter skal finne sin form og levere
som forventet i Nærpolitireformen.

Gjennom vårt høringssvar ønsker PU å bidra tilå synliggjøre gevinstene og mulighetene
som foreligger i dagens organisering, hvor politiet på asylområdet dekker en helhetlig og
sammenhengende kjede med funksjoner som gir ettertraktede gevinster og måloppnåelse i
form av identitetsfastsettelse og mulighet for retur. Dette inngår som sentrale elementer i
politiets oppdrag knyttet til samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse.

Som politiets særorgan på utlendingsfeltet vil vi peke på fremtidige løsninger hvor innsats-
og ansvarsområdet utvides forå få en mer effektiv utnyttelse av politiressursene. Dette kan
gjøres vedå tydeliggjørePUs mandat og oppdrag innenfor ID, med etterforsknings- og
påtalekompetanse samt grensekontrolloppgaver.
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 Del 1 – Oppsummering 
 
PU vil fremheve at anbefalingene som treffer utlendingsfeltet i det store og det hele vil 
svekke etatens muligheter til å nå de gevinster utvalget har listet opp.  
 
Verdien av den sammenhengende kjeden av funksjoner som PU dekker, og 
synergieffektene av disse, syns i svært liten grad å være vektlagt, når utvalget anbefaler en 
oppsplitting av funksjoner og fordeler disse til Øst politidistrikt, øvrige politidistrikt, POD, 
nytt bistandsorgan for etterforskning og Kriminalomsorgen. Vår største bekymring er at en 
avvikling av særorganet og en fragmentering av funksjonene mellom ulike aktører i 
politistrukturen i realiteten vil føre til at politiets kompetanse, fleksibilitet og effektivitet på 
utlendingsfeltet blir redusert.  
 
Totalansvarsprinsippet virker å være et bærende element for de foreliggende anbefalingene, 
både for utvalget og for respondentene det refereres til.  Utvalget viser til at 
nærpolitireformen har forsterket totalansvarsprinsippet, hvor politimester har et helhetlig 
ansvar for polititjenesten innenfor et definert geografisk område og som utgangspunkt har 
totalansvar for forebygging, etterforskning og påtale i eget distrikt. Like fullt vil det være 
hensiktsmessig å vurdere behovet for å samle ressurser på utvalgte områder – ikke minst på 
utlendingsfeltet for best å ivareta den totale samfunnseffekten. 
 
PU er særlig opptatt av å styrke politiets ID-arbeid og vil peke på behovet for et tydeligere 
mandat for å kunne samordne og styrke politiets arbeid på dette feltet.  
 
Ved å utvide PUs mandat til å omfatte etterforskning og påtalemyndighet vil man styrke 
arbeidet med å forebygge, etterforske og iretteføre utlendingsrelaterte overtredelser. Videre 
kan det være ønskelig å utvide PUs oppdrag innenfor grensekontroll, hvor en bistand 
tilknyttet ordinær drift også vil representere en viktig ressurs i beredskapssammenheng.  
 
Manglende gjennomgang av ID-feltet i utredningen gir et svekket grunnlag for utvalgets 
analyse og forslag til modell om ny organisering. PU har også organisatoriske enheter og 
funksjoner som ikke eksplisitt er nevnt i utvalgets anbefalinger, herunder PUs juridiske 
avdeling. Utredningen berører videre i begrenset grad PUs omfattende samvirke med sivil 
utlendingsforvaltning. Dette får nødvendigvis konsekvenser av betydning for organisering 
av arbeidet. 
 
Juridisk spisskompetanse på utlendingsfeltet 
Den juridiske funksjonen i PU er en aktiv bidragsyter til regelverksutviklingen på 
utlendingsfeltet, hvor flere lovendringer helt eller delvis er initiert av PU. En forutsetning 
for dette er dagens organisering, der juristene er involvert i PUs kjerneoppgaver. PUs 
juridiske kompetanse og involvering i enkeltsaker fra asylregistreringen og frem til 
uttransportering gjør at man på et tidlig tidspunkt avdekker behov for endringer eller 
svakheter i regelverket som følge av migrasjonsutviklingen.  

 

PU mener det er sentralt at man opprettholder et fagmiljø med juridisk spisskompetanse på 
utlendingsfeltet, som utgjør en viktig rolle også overfor politidistriktene i saker som krever 
utlendingsrettslig kompetansen. 
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nytt bistandsorgan for etterforskning og Kriminalomsorgen. Vår største bekymring er at en
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analyse og forslag til modell om ny organisering. PU har også organisatoriske enheter og
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avdeling. Utredningen berører videre i begrenset grad PUs omfattende samvirke med sivil
utlendingsforvaltr1ing. Dette får nødvendigvis konsekvenser av betydning for organisering
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utlendingsfeltet, hvor flere lovendringer helt eller delvis er initiert av PU. En forutsetning
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Det er videre behov for et bistandsorgan med påtalemyndighet innenfor utlendingsfeltet. 
Påtalekompetanse til PU som nasjonalt særorgan på utlendingsfeltet vil ivareta en helhetlig 
tilnærming, herunder sikre en større grad av likebehandling, også i straffesporet. Dette vil 
gjøre det mulig for PU å bidra aktivt i bekjempelsen av ID-kriminalitet samt 
menneskesmugling og -handel. 
 
De foreslåtte modellene fra utvalget vil etter PUs oppfatning ikke avhjelpe dagens situasjon 
med mangelfull oppfølging av straffbare forhold avdekket i forbindelse med 
utlendingssaker.  
 
Strategisk styring på et solid grunnlag 
Utlendingsfeltets nærhet til politikken, global samfunnsutvikling, endringer i 
migrasjonsbildet, kriminalitetsutfordringer og et forhøyet trusselnivå tilsier at politiets 
nasjonale og internasjonale innsats på området må opprettholdes og videreutvikles. Dette er 
ikke tiden for fragmentering av dette fagfeltet. Tvert om. Usikkerhet knyttet til migrasjon til 
Europa og sekundærbevegelser innad i Europa, og som en del av dette fare for terroranslag 
og annen kriminalitet, er i høyeste grad forhold som må vektlegges i fremtidig organisering 
av politiets utlendingsfunksjoner.  
 
En bør videreføre løsninger som sikrer at strategisk nivå sitter nært oppgaveutførelsen. 
Kunnskap om enkeltsaker i en landportefølje er avgjørende, og nøkkelen til resultater i 
krevende retursaker hvor utlendingen og hjemlandet ikke samarbeider om retur. 
Organiseringen av strategisk nivå må ikke være til hinder for videreføring av kontakter og 
deltakelse på internasjonale arenaer hvor det i dag er et utstrakt og godt etablert samarbeid.  

 

PU er i dag et internasjonalt kontaktpunkt i nært samarbeid med strategisk og politisk nivå. 
PUs internasjonale arbeid utgjør en viktig funksjon internt, men også for politiet som sådan. 
Dette skjer blant annet gjennom samarbeid med spesialutsendingene om ID-fastsettelse, 
asylregistrering og etterforskning. Internasjonal koordinering må ivaretas på et overordnet 
nivå, for å gi et størst mulig handlingsrom i det totale returarbeidet og oppgaver lagt til 
politiet. En del av denne virksomheten dreier seg om å utvikle og/eller videreutvikle 
eksisterende returavtaler.  
 
Kontaktpunkt og ansvarlig for gjennomføring og koordinering på utlendingsfeltet 
PU ble opprettet fordi de utlendingsfaglige oppgavene ikke ble løst på en tilfredsstillende 
måte lokalt. I årene etter 2004 har imidlertid fagfeltet som PU er ansvarlig for vokst 
betydelig i omfang, kompleksitet og politisk aktualitet. Det internasjonale preget er også blitt 
større.  PU stiller spørsmål ved om èn lokal politimester vil kunne videreføre 
tilstedeværelsen og fokus som kreves på feltet, i tillegg til distriktets øvrige oppgaver. Særlig 
sett hen til omfanget og at ressursene er foreslått fragmentert. 
 
Det vil være krevende for et politidistrikt å balansere presserende daglige arbeidsoppgaver 

opp mot de tid- og ressurskrevende oppgavene som PU utfører i dag. Nivå på 

asylankomstene er ikke alene premissleverandør for PUs ressursutnyttelse og det kreves 

kontinuerlig, målrettet og kunnskapsbasert styring og ledelse for å håndtere og videreføre 

feltet. 

 
 
 

Det er videre behov for et bistandsorgan med påtalemyndighet innenfor utlendingsfeltet.
Påtalekompetanse til PU som nasjonalt særorgan på utlendingsfeltet vil ivareta en helhetlig

tilnærming, herunder sikre en større grad av likebehandling, også i straffesporet. Dette vil

gjøre det mulig for PU å bidra aktivt i bekjempelsen av ID-kriminalitet samt

menneskesmugling og -handel.

De foreslåtte modellene fra utvalget vil etter PUs oppfatning ikke avhjelpe dagens situasjon

med mangelfull oppfølging av straffbare forhold avdekket i forbindelse med

utlendingssaker.

Strategisk styring på et solid grunnlag

Utlendingsfeltets nærhet til politikken, global samfunnsutvikling, endringer i

migrasjonsbildet, krirninalitetsutfordringer og et forhøyet trusselnivå tilsier at politiets
nasjonale og internasjonale innsats på området må opprettholdes og videreutvikles. Dette er

ikke tiden for fragmentering av dette fagfeltet. Tvert om. Usikkerhet knyttet til migrasjon til
Europa og sekundærbevegelser innad i Europa, og som en del av dette fare for terroranslag

og annen krirninalitet, er i høyeste grad forhold som må vektlegges i fremtidig organisering

av politiets utlendingsfunksjoner.

En bør videreføre løsninger som sikrer at strategisk nivå sitter nært oppgaveutførelsen.

Kunnskap om enkeltsaker i en landportefølje er avgjørende, og nøkkelen til resultater i

krevende retursaker hvor utlendingen og hjemlandet ikke samarbeider om retur.

Organiseringen av strategisk nivå må ikke være til hinder for videreføring av kontakter og
deltakelse på internasjonale arenaer hvor det i dag er et utstrakt og godt etablert samarbeid.

PU er i dag et internasjonalt kontaktpunkt i nært samarbeid med strategisk og politisk nivå.

PUs internasjonale arbeid utgjør en viktig funksjon internt, men også for politiet som sådan.

Dette skjer blant annet gjennom samarbeid med spesialutsendingene om ID-fastsettelse,

asylregistrering og etterforskning. Internasjonal koordinering må ivaretas på et overordnet
nivå, for å gi et størst mulig handlingsrom i det totale returarbeidet og oppgaver lagt til

politiet. En del av denne virksomheten dreier seg om å utvikle og/ eller videreutvikle

eksisterende returavtaler.

Kontaktpunkt og ans Varlíg for gjennomføring og koordíneríngpå utlen dingsfeltet

PU ble opprettet fordi de utlendingsfaglige oppgavene ikke ble løst på en tilfredsstillende
måte lokalt. I årene etter 2004 har imidlertid fagfeltet som PU er ansvarlig for vokst

betydelig i omfang, kompleksitet og politisk aktualitet. Det internasjonale preget er også blitt

større. PU stiller spørsmål ved om en lokal politimester vil kunne videreføre
tilstedeværelsen og fokus som kreves på feltet, i tillegg til distriktets øvrige oppgaver. Særlig
sett hen til omfanget og at ressursene er foreslått fragmentert.

Det vil være krevende for et politidistrikt å balansere presserende daglige arbeidsoppgaver

opp mot de tid- og ressurskrevende oppgavene som PU utfører i dag. Nivå på

asylankomstene er ikke alene premissleverandør for PUs ressursutnyttelse og det kreves

kontinuerlig, målrettet og kunnskapsbasert styring og ledelse for å håndtere og videreføre

feltet.
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Asylankomsten – rettet inn mot ID, samfunnssikkerhet og kriminalitetsforebygging  
ID- og returarbeidet er viktig for politiets kjernevirksomhet. PU skal i førstelinjen ivareta 

samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse, uavhengig av hvorvidt en asylsøker eller 

utlending innvilges opphold eller ikke. ID-arbeidet er her sentralt, ikke minst i 

ankomstfasen. Her vil PU i samarbeid med UDI ivareta forvaltningsmessige og polisiære 

metoder og arbeidsprosesser. PU bidrar med teknisk, taktisk, faglig og operativt politiarbeid 

og metodebruk. Utvalgets forslag om å skille fag og metode på ID-området fra de øvrige 

områdene er således uheldig.  

 

Samarbeidet mellom PU og UDI forutsetter en tett dialog. For å gjennomføre 
asylregistreringen kreves det omfattende kjennskap til landområder, ID-dokumenter, sikring 
av tekniske spor, profilering, indikatorer for terror, menneskehandel m.m. PU er med og 
legger grunnlaget for UDIs vedtaksfatting. Det jobbes nå med å styrke ankomstfasen, og 
som en del av dette sikre en bedre ankomstberedskap. 
 
PU vil påpeke viktigheten av at saker som falsk forklaring til politiet, bruk av falsk identitet 

i asylfasen følges opp og iretteføres. Dette er saker som erfaringsmessig ikke gis prioritet i 

politidistriktene. Vi mener videre at det i dag er et potensiale hva gjelder oppfølgning og 

etterforskning av menneskesmuglersaker. PU kommer over slik informasjon i sitt arbeid. 

Etterforsking og iretteføring forventes å gi en god forebyggende effekt, og vil være i tråd 

med våre internasjonale forpliktelser.  

 

Fastsatt ID - en forutsetning for opphold eller retur  
For å kunne gjennomføre en vellykket uttransport kreves det at identitet er verifisert og 
/eller akseptert av rette lands myndighet. Hittil i 2017 er det gjennomført uttransporteringer 
til mer enn 120 ulike land. Prosessen med å verifisere og akseptere en identitet skiller seg fra 
en ren ID-undersøkelse eller ID-etterforskning. Dette arbeidet er en del av det omfattende 
returarbeidet som PU utøver. Også her er det viktig å peke på viktigheten av en helhetlig 
ivaretagelse av fagområdet.  

 

I utredningen beskrives ID-fagområdet som fragmentert og at det fremstår som ineffektivt 

og gir grobunn for målkonflikter. PU vil fremheve at utvalgets anbefalinger om å splitte 

ID-funksjonen mellom Øst politidistrikt og enhet for etterforskningsbistand vil medføre en 

ytterligere fragmentering, og kan neppe være løsningen.  

 

PU besitter utlendingsfaglig spisskompetanse som er avgjørende for å kunne lykkes med 
ID- og returarbeidet, en kompetanse som opparbeides og videreutvikles gjennom den 
helhetlige bredden av funksjoner som ligger til virksomheten. For å kunne videreføre og 
styrke ID-arbeidet anbefales en helhetlig organisering. En bør således vurdere nærmere om 
ID-kompetansen i NID, Kripos og politidistriktene i større grad samles i PU.  
 
Uttransport – ivaretar et bærekraftig asylsystem og virker kriminalitetsforebyggende  
Pågripelse og ledsagelse ved uttransport er en funksjon mange ansatte i PU bidrar til, i 
tillegg til andre primæroppgaver i PUs organisasjon. PU har slik innrettet denne funksjonen 
fleksibelt, hvor en benytter utlendingskompetanse fra hele spekteret av PUs oppgaver. PU 
har over tid opparbeidet spisskompetanse på gjennomføring av tvangsreturer, noe som er 
helt avgjørende opp mot land hvor dette er krevende.  

 

Asylankomsten  -  rettet inn mot ID, samfunnssikkerhet og kriminalitetsforebygging
ID- og returarbeidet er viktig for politiets kjernevirksomhet. PU skal i førstelinjen ivareta

samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse, uavhengig av hvorvidt en asylsøker eller

utlending innvilges opphold eller ikke. ID-arbeidet er her sentralt, ikke minst i

ankomstfasen. Her vil PU i samarbeid med UDI ivareta forvaltningsmessige og polisiære

metoder og arbeidsprosesser. PU bidrar med teknisk, taktisk, faglig og operativt politiarbeid

og metodebruk. Utvalgets forslag om å skille fag og metode på ID-området fra de Øvrige

områdene er således uheldig.

Samarbeidet mellom PU og UDI forutsetter en tett dialog. For å gjennomføre

asylregistreringen kreves det omfattende kjennskap til landområder, ID-dokumenter, sikring

av tekniske spor, profilering, indikatorer for terror, menneskehandel m.m. PU er med og

legger grunnlaget for UDIs vedtaksfatting. Det jobbes nå med å styrke ankomstfasen, og

som en del av dette sikre en bedre ankomstberedskap.

PU vil påpeke viktigheten av at saker som falsk forklaring til politiet, bruk av falsk identitet

i asylfasen følges opp og iretteføres. Dette er saker som erfaringsmessig ikke gis prioritet i

politidistriktene. Vi mener videre at det i dag er et potensiale hva gjelder oppfølgning og

etterforskning av menneskesmuglersaker. PU kommer over slik informasjon i sitt arbeid.

Etterforsking og iretteføring forventes å gi en god forebyggende effekt, og vil være i tråd

med våre internasjonale forpliktelser.

Fastsatt ID  -  en forutsetning for opphold eller retur
For å kunne gjennomføre en vellykket uttransport kreves det at identitet er verifisert og

/eller akseptert av rette lands myndighet. Hittil i 2017 er det gjennomført uttransporteringer
til mer enn 120 ulike land. Prosessen med å verifisere og akseptere en identitet skiller seg fra
en ren ID-undersøkelse eller ID-etterforskning. Dette arbeidet er en del av det omfattende
returarbeidet som PU utøver. Også her er det viktig å peke på viktigheten av en helhetlig
ivaretagelse av fagområdet.

I utredningen beskrives ID-fagområdet som fragmentert og at det fremstår som ineffektivt

og gir grobunn for målkonflikter. PU vil fremheve at utvalgets anbefalinger om å splitte

ID-funksjonen mellom Øst politidistrikt og enhet for etterforskningsbistand vil medføre en

ytterligere fragmentering, og kan neppe være løsningen.

PU besitter utlendingsfaglig spisskompetanse som er avgjørende for å kunne lykkes med
ID- og returarbeidet, en kompetanse som opparbeides og videreutvikles gjennom den

helhetlige bredden av funksjoner som ligger til virksomheten. For å kunne videreføre og

styrke ID-arbeidet anbefales en helhetlig organisering. En bør således vurdere nærmere om
ID-kompetansen i NID, Kripos og politidistriktene i større grad samles i PU.

U ttransport  -  ivaretar et bærekraftig asyIsys tem og virker kriminalitetsforebyggende

Pågripelse og ledsagelse ved uttransport er en funksjon mange ansatte i PU bidrar til, i

tillegg til andre primæroppgaver i PUs organisasjon. PU har slik innrettet denne funksjonen

fleksibelt, hvor en benytter utlendingskompetanse fra hele spekteret av PUs oppgaver. PU

har over tid opparbeidet spisskompetanse på gjennomføring av tvangsreturer, noe som er

helt avgjørende opp mot land hvor dette er krevende.
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Utreisesenteret – spesialkompetanse strategisk plassert  
PU ser gjerne på mulige gevinster for den totale polititjenesten lagt til Gardermoen. En 
mulig løsning er at PU overtar deler av ansvaret for grensearbeidet, og at deler av 
kapasiteten ved Gardermoen overføres til PU ved Utreisesenteret. Ressursene kan slik inngå 
i en nasjon bistandspool som også ivaretar behovet for beredskap, som omtalt i del 2.  
 

Det er en kompleks logistikk som ligger bak opptil 9000 uttransporter i året, hvor PU 
gjennom Utreisesenteret sikrer en tids- og kostnadseffektiv gjennomføring med god 
kvalitet, i tett samarbeid med sentrale samvirkeaktører på OSL.   
 

Politiets utlendingsinternat – en kritisk støttefunksjon i oppdragsløsningen 
Gevinstene med at utlendingsinternatet er organisatorisk underlag PU er knyttet til bruken 
opp mot ID-fastsettelser og uttransport, ID-fengsling og unndragelsesfare, hvor ansvaret 
for driften gjør at internatet kan brukes effektivt og målrettet. Utlendingsinternatet har en 
egen hjemmel i utlendingslovgivningen til å gjennomføre undersøkelser av innsatte i den 
hensikt å avdekke korrekt identitet for iverksettelse av vedtak, og er et integrert ledd i det 
samlede arbeidet med ID-fastsettelse.  
 

Ansvar og kontroll over ressursene bidrar til fleksibilitet, særlig sett opp mot drift av 

utreisesenteret og ledsageraktivitet, men også knyttet til PUs virksomhet for øvrig. Dette 

bør veies opp mot virksomhetsstyringsperspektivet.  

 
Fag- og metodeutvikling – et sentralt ansvar for særorganet 
Forslaget om å splitte "fag- og metodeutvikling", "landkunnskap" og "operativt ansvar" vil 

være en uheldig fragmentering av et allerede etablert fagmiljø. Viktige informasjonskilder, 

praksis og synergieffekter, som danner grunnlaget for kunnskaps- og kvalitetsstyrt arbeid i 

PU, kan med forslaget svekkes. 

 

Fag- og metodeutvikling på ID- og returområdet strekker seg langt utover 
dokumenttekniske- og personkontrollbaserte metoder. Fag- og metodeutvikling av ID- og 
returfaget er avhengig av å ligge tett opptil praksis i sakene for å sikre relevans og nytte. 
Med operativt arbeid forstår PU pågripelser og politioperasjoner, ID-faglige gjøremål i 
kontakt med utlendingen eller andre eksterne aktører. Videre innbefattes internasjonale 
gjøremål i den daglige oppgaveløsning som kan være en avlevering av utlending i et land 
uten returavtale eller fremstilling for utenlandsk ambassade. Disse operative aktivitetene 
henger sammen med ID- og returfaget.  

 

Effekter i form av kompetansespredning og fleksibilitet 
Flere politidistrikt er som en følge av endringer i ankomstnivå, hvor PU har måttet opp- og 
nedskalere sin bemanning, blitt tilførte faste eller midlertidige mannskaper fra PU, og har på 
denne måten fått tilført utlendingsfaglig kompetanse. Samtidig fremheves behovet for å 
styrke ID-arbeidet, hvor tilgjengelige ressurser kan omdisponeres i PU til prioriterte 
områder. 
 
Metode og avgrensninger – svakheter ved utredningen 
Til metodedel og informasjonsinnsamling kan det se ut som om utvalget i for stor grad har 
vektlagt prinsipper og forventninger uttalt fra enkelte politiledere. Videre synes kritikk som 
er rettet mot dagens driftsform i liten grad vektet og problematisert. Det savnes en 
selvstendig analyse som redegjør for de valg som tilrådes.   

U treisesen teret  -  spesialkompetanse stra tegisk plassert

PU ser gjerne på mulige gevinster for den totale polititjenesten lagt til Gardermoen. En

mulig løsning er at PU overtar deler av ansvaret for grensearbeidet, og at  deler av

kapasiteten ved Gardermoen overføres til PU ved Utreisesenteret. Ressursene kan slik inngå
i en nasjon bistandspool som også ivaretar behovet for beredskap, som omtalt i del  2.

Det er en kompleks logistikk som ligger bak opptil 9000uttransporter i året, hvor PU

gjennom Utreisesenteret sikrer en tids- og kostnadseffektiv gjennomføring med god
kvalitet, i tett samarbeid med sentrale samvirkeaktører på OSL.

Politiets utlendingsin ternat  -  en kritisk støttefunksjon i oppdragsløsningen

Gevinstene med at utlendingsinternatet er organisatorisk underlag PU er knyttet til bruken
opp mot ID-fastsettelser og uttransport, ID-fengsling og unndragelsesfare, hvor ansvaret
for driften gjør at internatet kan brukes effektivt og målrettet. Utlendingsinternatet har en
egen hjemmel i utlendingslovgivningen til å gjennomføre undersøkelser av innsatte i den

hensikt å avdekke korrekt identitet for iverksettelse av vedtak, og er et integrert ledd i det

samlede arbeidet med ID-fastsettelse.

Ansvar og kontroll over ressursene bidrar til fleksibilitet, særlig sett opp mot drift av

utreisesenteret og ledsageraktivitet, men også knyttet til PUs virksomhet for øvrig. Dette

bør veies opp mot virksomhetsstyringsperspektivet.

Fag- og metodeutvikling -  et sentralt ansvar for særorganet
Forslaget om å splitte "fag- og metodeutvikling", "landkunnskap" og "operativt ansvar" vil

være en uheldig fragmentering av et allerede etablert fagmiljø. Viktige informasjonskilder,

praksis og synergieffekter, som danner grunnlaget for kunnskaps- og kvalitetsstyrt arbeid i

PU, kan med forslaget svekkes.

Fag- og metodeutvikling på ID- og returområdet strekker seg langt utover

dokumenttekniske- og personkontrollbaserte metoder. Fag- og metodeutvikling av ID- og
returfaget er avhengig av å ligge tett opptil praksis i sakene for å sikre relevans og nytte.
Med operativt arbeid forstår PU pågripelser og politioperasjoner, ID-faglige gjøremål i

kontakt med utlendingen eller andre eksterne aktører. Videre innbefattes internasjonale

gjøremål i den daglige oppgaveløsning som kan være en avlevering av utlending i et land
uten returavtale eller fremstilling for utenlandsk ambassade. Disse operative aktivitetene

henger sammen med ID- og returfaget.

Effekter i form av kompetansespredning og fleksibilitet
Flere politidistrikt er som en følge av endringer i ankomstnivå, hvor PU har måttet opp- og

nedskalere sin bemanning, blitt tilførte faste eller midlertidige mannskaper fra PU, og har på

denne måten fått tilført utlendingsfaglig kompetanse. Samtidig fremheves behovet for å
styrke ID-arbeidet, hvor tilgjengelige ressurser kan omdisponeres i PU til prioriterte

områder.

Metode og avgrensninger  -  svakheter ved utredningen

Til metodedel og informasjonsinnsamling kan det se ut som om utvalgeti for stor grad har
vektlagt prinsipper og forventninger uttalt fra enkelte politiledere. Videre synes kritikk som
er rettet mot dagens driftsform i liten grad vektet og problematisert. Det savnes en

selvstendig analyse som redegjør for de valg som tilrådes.

5



  6 

 
 
 
 

 

 

Vi mener utredningen har svakheter som skyldes avgrensninger gjort på sentrale områder 
innenfor utlendingsfeltet, knyttet til helhetlig ID-forvaltning, organisatorisk plassering av 
utlendingsinternatet, gjennomføring av uttransporteringsoppdragene mm. Dette begrenser 
utredningens verdi som beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av 
virksomhetsområdet.  
 

Del 2 – Analyse og metode, varslede utredninger og fremtidige oppgaver 
 
Samfunnsøkonomisk analyse  
Innledningsvis ønsker PU å støtte utvalgets valg av samfunnsøkonomisk modell, dvs. en 
kostnadsvirkningsanalyse som innebærer at modellene ikke rangeres etter prissatte nytte og 
kostnadsvirkninger alene. De ikke-prissatte, kvalitative virkningene veier tungt i den 
samlede vurderingen. Dette gjør imidlertid modellen utfordrende; hvilken vekt legges på 
prissatte og ikke-prissatte virkninger, 50/50, 60/40, 40/60 eller en annen vekting? Valg 
synes å ha blitt gjort skjønnsmessig. Videre er vekting av de ulike argumenter under ikke-
prissatte nyttevirkninger fra ett til fire plusser også skjønnsmessig, og kan være avgjørende 
for konklusjonen som analysen faller ned på. Vi vil kommentere dette nærmere under de 
ulike punktene.  
 
Vi viser til vedlegg 4 i utredningen hvor de samfunnsøkonomiske effektene av 
modellforslagene analyseres. For enkelthets skyld ser vi bort fra modell 3 ettersom denne 
modellen har samme konsekvenser som modell 2 for PU.1  
 
Prissatte virkninger 
Prissatte nyttevirkninger - Effektivitet og økonomi 
Reduserte lønns- og personalrelaterte driftskostnader, jf. 4.2.1-  
I utredningen pekes det på at modell 2 vil gi lavere lønns- og personalrelaterte kostnader 
innen følgende funksjoner 
 
• Lønn og regnskap 
• HR 
• Kommunikasjon 
 
Vi viser til omtalen på s 299 hvor det står at "…overføringen av PUs oppgaver til 
politidistriktsnivået vil frigjøre fem av 16 HR-årsverk i PU." I tillegg vises det til at behov 
for kommunikasjonsfunksjoner reduseres med to årsverk, samt at lønn og regnskap 
reduseres med to årsverk. Vi mener at potensialet er en del mindre enn lagt til grunn og at 
den positive nåverdivurderingen således hviler på gale/mangelfulle premisser. 
 
I utredningen synliggjøres det at ved en reduksjon i antall enheter vil en kunne oppnå 
stordriftsfordeler. Samtidig viser sammenlikningene av årsverk pr. 100 ansatte at 
særorganene ligger under og i det nedre sjiktet av normalintervallet fra den eksterne 
benchmarkingen.  
 

                                                 
1 I modell 1 videreføres hovedsakelig dagens struktur med visse forbedringstiltak og utredninger av utvalgte områder. Modell 2 innebærer 

at dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for etterforskning og beredskap. PU blir avviklet i sin nåværende form og 
oppgaver legges til ulike enheter i politiet. Modell 3 bygger på modell 2, men istedenfor to enheter for etterforskning og beredskap, 
foreslås en enhet for begge disse områdene. Også i modell 3 foreslås PU avviklet. 

Vi mener utredningen har svakheter som skyldes avgrensninger gjort på sentrale områder
innenfor utlendingsfeltet, knyttet til helhetlig ID-forvaltning, organisatorisk plassering av

utlendingsinternatet, gjennomføring av uttransporteringsoppdragene mm. Dette begrenser

utredningens verdi som beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av

virksomhetsområdet.

Del 2  -  Analyse og metode, varslede utredninger og fremtidige oppgaver

Samfunnsøkon omisk analyse
Innledningsvis ønsker PU å støtte utvalgets valg av samfunnsøkonomisk modell, dvs. en

kostnadsvirkningsanalyse som innebærer at modellene ikke rangeres etter prissatte nytte og

kostnadsvirkninger alene. De ikke-prissatte, kvalitative virkningene veier tungt i den

samlede vurderingen. Dette gjør imidlertid modellen utfordrende; hvilken vekt legges på
prissatte og ikke-prissatte virkninger, 50/50, 60/40, 40/60 eller en annen vekting? Valg
synes å ha blitt gjort skjønnsmessig. Videre er vekting av de ulike argumenter under ikke-

prissatte nyttevirkninger fra ett til fire plusser også skjønnsmessig, og kan være avgjørende
for konklusjonen som analysen faller ned på. Vi vil kommentere dette nærmere under de
ulike punktene.

Vi viser til vedlegg 4 i utredningen hvor de samfunnsøkonomiske effektene av

modellforslagene analyseres. For enkelthets skyld ser vi bort fra modell  3  ettersom denne
modellen har samme konsekvenser som modell 2 for PU}

Prissa tte virkninger
Pmmife lg/flevir/éfliflger — Elf?/é2‘z'vz'2‘e2‘ og økonomi

Reduserte lønns- og personalrelaterte driftskostnader, jf. 4.2.1-

I utredningen pekes det på at modell 2 vil gi lavere lønns- og personalrelaterte kostnader

innen følgende funksjoner

° Lønn og regnskap

° HR

° Kommunikasjon

Vi viser til omtalen på s 299 hvor det står at "...overføringen av PUs oppgaver til

politidistriktsnivået vil frigjøre fem av 16 HR-årsverk i PU." I tillegg vises det til at behov

for kommunikasjonsfunksjoner reduseres med to årsverk, samt at lønn og regnskap

reduseres med to årsverk. Vi mener at potensialet er en del mindre enn lagt til grunn og at

den positive nåverdivurderingen således hviler på gale/ mangelfulle premisser.

I utredningen synliggjøres det at ved en reduksjon i antall enheter vil en kunne oppnå
stordriftsfordeler. Samtidig viser sammenlikningene av årsverk pr. 100 ansatte at

særorganene ligger under og i det nedre sjiktet av normalintervallet fra den eksterne
benchmarkingen.

1 I modell  1  videreføres hovedsakelig dagens struktur med visse forbedringstiltak og utredninger av utvalgte områder. Modell  2  innebærer

at dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for etterforskning og beredskap. PU blir avviklet i sin nåværende form og

oppgaver leges til ulike enheter i politiet. Modell 3 byger på modell 2, men istedenfor to enheter for etterforskning og beredskap,

foreslås en enhet for beæe disse områdene. Også i modell 3 foreslås PU avviklet.
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Ikke-prissatte virkninger 
PU er uenig i vektingen av de ulike effektene som fremkommer i tabell 4.1. Legges våre 
vurderinger til grunn gir rangeringen av alternativene motsatt anbefaling ift utvalgets, dvs at 
modell 1 er å foretrekke. Våre vurderinger utdypes under.  
 
Ikke-prissatte nyttevirkninger 
Mer fleksibel og effektiv kapasitetsutnyttelse av politiressurser, jf. 4.3.1.- Eff./økonomi 
Det anføres at PU har en over-underkapasitet pga endrede migrasjonsstrømmer og at 
ressurser er bundet opp til avgrensede innsatsområder på bekostning av andre 
politioppgaver. Løsningen er i følge utvalget å overføre deler av bemanningen til Øst 
politidistrikt. Vi gjør oppmerksom på at PUs bemanning allerede styres til et lavere nivå. 
Det ble foretatt mange nyansettelser i 2015 og 2016 pga asyltilstrømningen. En kan ikke 
benytte situasjonen i 2015-2016 som en standard på PUs bemanning. I dag benyttes 
kapasiteten til ID-avklaring og returarbeidet i PU. Når bemanningen er tilpasset et 
"normalnivå" vil det ikke være overkapasitet. Det kan imidlertid være en løsning å opprette 
en nasjonal bistandsressurs i PU som kan bidra i grenseoppgaver i politidistriktene og være 
en beredskap ved høy asyltilstrømming. En slik modell vil sikre at en har en spesialisert 
grunnbemanning som kan disponere tilleggsmannskap på en faglig kompetent og effektiv 
måte. Det vil etter PUs mening gi en vel så effektiv utnyttelse av ressursene som den 
løsningen utvalget foreslår.  
 
Mer helhetlig og effektiv kriminalitetsbekjempelse, jf. 4.3.2. - Eff./tj.prod./oppgaveløsning 
Under dette punktet er det hovedsakelig konsekvenser av sammenslåing av Økokrim og 
Kripos som nevnes. Det er kun under punktet Samling av beslutningsmyndighet og ansvar på det 
mest effektive nivået at PU nevnes. Det skrives at "Det legges til grunn at politidistriktsnivået er 
tettest på utførelsen av oppgavene, noe som gir lettest adgang til relevant informasjon og 
kompetanse på en kostnadseffektiv måte." De fleste asylsøkere kommer til Norge gjennom 
Øst politidistrikt (Østfold, Gardermoen), men kan også komme inn gjennom andre 
grensepasseringer. De uventede ankomstene over Storskog høsten 2015 er et eksempel på 
det og mulige scenarier er grensepassering også andre steder i Norge. Informasjon om 
forventet grensepassering hentes i dag langt på vei fra europeiske kilder/medaktører som 
Frontex, og er derfor i mindre grad avhengig av kunnskap om lokale forhold i 
politidistriktet for å kunne overvåke og forutse.  
 
Også ID-arbeid og arbeidet med uttransporteringer er i liten grad avhengig av lokale 
forhold. Imidlertid krever ID-arbeid, pågripelse og forberedelser til dette kjennskap til 
lokale forhold. Dette begrenser seg ikke til kun ett politidistrikt, men gjelder for hele landet. 
PU løser dette i dag med et utstrakt samarbeid med de lokale politidistriktene.  
 
Det er vanskelig å se at det er noe grunnlag for å mene at modell 2 vil gi de angitte positive 
effektene som er anført. 
 
Styrket kompetanseutvikling og -deling, jf. 4.3.3.  
Under dette punktet nevnes kun at en sammenslåing av Kripos og Økokrim vil gi en mer 
helhetlig og effektiv kriminalitetsbekjempelse. Ut fra elementene i argumentasjonen kan 
ikke PU se at modell 2 vil gi disse positive effektene. Vår bekymring er at en fragmentering 
vil medføre en svekkelse av etatens kompetanseutvikling og -deling. 

Ikke-prissatte virkninger
PU er uenig i vektingen av de ulike effektene som fremkommer i tabell 4.1. Legges våre

vurderinger til grunn gir rangeringen av alternativene motsatt anbefaling ift utvalgets, dvs at

modell 1 er å foretrekke. Våre vurderinger utdypes under.

I/é/ée—pr7'5m2’z‘e lg/ltevirzéninger
Mer fleksibel og effektiv kapasitetsutnyttelse av politiressurser. jf. 4.3.1.- Eff/ økonomi

Det anføres at PU har en over-underkapasitet pga endrede migrasjonsstrømmer og at

ressurser er bundet opp til avgrensede innsatsområder på bekostning av andre

politioppgaver. Løsningen er i følge utvalget å overføre deler av bemanningen til Øst

politidistrikt. Vi gjør oppmerksom på at PUs bemanning allerede styres til et lavere nivå.
Det ble foretatt mange nyansettelser i 2015 og 2016 pga asyltilstrømningen. En kan ikke
benytte situasjonen i 2015-2016 som en standard på PUs bemanning. I dag benyttes
kapasiteten til ID-avklaring og returarbeidet i PU. Når bemanningen er tilpasset et

"normalnivå" vil det ikke være overkapasitet. Det kan imidlertid være en løsning å opprette

en nasjonal bistandsressurs i PU som kan bidra i grenseoppgaver i politidistriktene og være

en beredskap ved høy asyltilstrømrning. En slik modell vil sikre at en har en spesialisert
grunnbemanning som kan disponere tilleggsmannskap på en faglig kompetent og effektiv

måte. Det vil etter PUs mening gi en vel så effektiv utnyttelse av ressursene som den
løsningen utvalget foreslår.

Mer helhetli o effektiv kriminalitetsbekem else 'f. 4.3.2.  -  Eff. t'.

Under dette punktet er det hovedsakelig konsekvenser av sammenslåing av Økokrim og

Kripos som nevnes. Det er kun under punktet  Sam/iflg av beJ/uíflíflgsøyfldág/fleí og aflsvarpå de!
men* Q???/élive flívåeí at PU nevnes. Det skrives at "Det legges til grunn at politidistriktsnivået er

tettest på utførelsen av oppgavene, noe som gir lettest adgang til relevant informasjon og

kompetanse på en kostnadseffektiv måte." De fleste asylsøkere kommer til Norge gjennom
Øst politidistrikt (Østfold, Gardermoen), men kan også komme inn gjennom andre

grensepasseringer. De uventede ankomstene over Storskog høsten 2015 er et eksempel på

det og mulige scenarier er grensepassering også andre steder i Norge. Informasjon om

forventet grensepassering hentes i dag langt på vei fra europeiske kilder/medaktører som

Frontex, og er derfor i mindre grad avhengig av kunnskap om lokale forhold i

politidistriktet for å kunne overvåke og forutse.

Også ID-arbeid og arbeidet med uttransporteringer er i liten grad avhengig av lokale

forhold. Imidlertid krever ID-arbeid, pågripelse og forberedelser til dette kjennskap til

lokale forhold. Dette begrenser seg ikke til kun ett politidistrikt, men gjelder for hele landet.

PU løser dette i dag med et utstrakt samarbeid med de lokale politidistriktene.

Det er vanskelig å se at det er noe grunnlag for å mene at modell 2 vil gi de angitte positive

effektene som er anført.

Styrket kompetanseutvikling og -deling, jf. 4.3.3.

Under dette punktet nevnes kun at en sammenslåing av Kripos og Økokrim vil gi en mer

helhetlig og effektiv krirninalitetsbekjempelse. Ut fra elementene i argumentasjonen kan

ikke PU se at modell 2 vil gi disse positive effektene. Vår bekymring er at en fragmentering

vil medføre en svekkelse av etatens kompetanseutvikling og -deling.
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Styrkede forutsetninger for bedre styring, jf. 4.3.4.  
PU er usikker på om en samlet ledelse i tilstrekkelig grad vil evne å ivareta komplekse og til 
dels sprikende behov på tvers av mange fagområder. Det er videre en del kritiske 
suksessfaktorer som skal inntreffe for at effekten av dette skal tas ut. Dette momentet gis 
stor betydning med et middels, positivt omfang, jf. tabell 4.6., med konsekvens 3 plusser. På 
grunn av risikoen for at denne effekten uteblir, eller at en samlet ressursforvaltning fører til 
en svekkelse av fagområdet, bør dette endres til nøytral.  
 
Ikke prissatte kostnadsvirkninger 
PU deler utvalgets vurdering om at en endring som det foreslås vil medføre 
produktivitetstap i en omstillingsperiode. 

 
Metodekritikk 
I hvilken grad manglende kompetanse på fagområder har påvirket vurderinger og senere 
anbefalinger er uvisst, men PU mener det er faglige svakheter knyttet til anbefalingene. Ikke 
minst uklare forventninger i lys av nærpolitireformen. Videre påpekes den lave 
svarprosenten på spørreundersøkelsen, noe som svekker dens betydning.   
 
Som utvalget selv skriver under kapittel 2.3.2, viser spørreundersøkelsen rettet mot hele 
politietaten store forskjeller i hvilken grad ansatte i politietaten på ulike nivåer forholder seg 
til de ulike særorganene i hverdagen. Mellom 60 og 70 % av respondentene oppgir at de 
sjelden eller aldri er i kontakt med de øvrige særorganene. Mange respondenter har 
tilsynelatende meninger om PU uten å kjenne arbeidet i tilstrekkelig grad.  
 
Politilederes innspill har av utvalget blitt vektet tungt, og får mye plass i utredningen. I 
kapittel 11.6, "Utvalgets vurderinger" henviser utvalget i stor grad til oppfatninger som har 
fremkommet fra politiledere, vurderinger som utvalget uttrykker at de deler. PU mener 
utvalget vektlegger disse innspillene i for stor grad.  
 
Varslede utredninger og analyser 
PU mener at anbefalinger for utlendingsfeltet i for stor grad er bygget på subjektive 
vurderinger. Risiko er i begrenset grad behandlet. Politianalysen er eksempelvis ingen egnet 
kilde når organisering av politiets arbeid på utlendingsfeltet skal vurderes, idet dette området 
i realiteten ble behandlet i begrenset grad. Endringene som nå foreslås på feltet er 
betydelige.  
 
Flere av de områdene som er trukket frem i NOU 2017:11 krever tilpasninger og utredning 
uavhengig av fremtidig organisering av politiets særorganer.  
 
Utredninger og analyser av særlig relevans for PUs virksomhet: 

 Det foreslås en egen utredning om politiets arbeid med ID-feltet og i 
forvaltningen for øvrig, for avklaring av mandat, ansvar, oppgaver og organisering  

 Oppdraget med å utrede utlendingsinternatets organisatoriske tilhørighet skal 
påbegynnes etter at særorganutredningen er levert.  

 På uttransporteringsområdet anbefaler utvalget at det etableres prøveprosjekter 
for å vurdere andre løsninger for en mer effektiv ressursutnyttelse.  

 Utvalget etterspør et mer tydelig skille mellom strategiske og operative oppgaver, og 
videre analyse av styringsforholdene mellom POD og underliggende enheter 

Styrkede forutsetninger for bedre styring, jf.  4.3.4.

PU er usikkerpå om en samlet ledelse itilstrekkelig grad vil evne å ivareta komplekse og til

dels sprikende behov på tvers av mange fagområder. Det er videre en del kritiske

suksessfaktorer som skal inntreffefor at effektenav detteskal tas ut. Dettemomentet gis

stor betydning med etmiddels, positivt omfang, jf. tabell  4.6., med konsekvens  3  plusser. På
grunn av risikoen for at denne effektenuteblir, eller at en samlet ressursforvaltning fører til

en svekkelse av fagområdet, bør detteendres til nøytral.

I/é/éeprixxaffe /éoxtfladxvir/éfliflger

PU deler utvalgets vurdering om at en endring som det foreslås vil medføre

produktivitetstap ien omstillingsperiode.

Metodekrítíkk
I hvilken grad manglende kompetanse på fagområder har påvirket vurderinger og senere
anbefalinger er uvisst, men PU mener deter faglige svakheter knyttet til anbefalingene. Ikke
minst uklare forventninger i lys av nærpolitireforrnen. Viderepåpekes den lave

svarprosenten på spørreundersøkelsen, noe som svekker dens betydning.

Som utvalget selv skriver under kapittel 2.3.2, viser spørreundersøkelsen rettetmot hele

politietaten store forskjeller ihvilken grad ansatte ipolitietaten på ulike nivåer forholder seg

til de ulike særorganene ihverdagen. Mellom 60 og 70 0/0 av respondentene oppgir at de

sjelden eller aldri er i kontakt med de øvrige særorganene. Mange respondenter har

tilsynelatende meninger om PU uten å kjenne arbeidet itilstrekkelig grad.

Politilederes innspill har av utvalget blitt vektet tungt, og får mye plass iutredningen. I
kapittel 11.6, "U2‘m{ge2‘5 722/rdm'fl<ger" henviser utvalget i stor grad til oppfatninger som har
fremkommet fra politiledere, vurderinger som utvalget uttrykker at de deler. PU mener
utvalget vektlegger disse innspillene ifor stor grad.

Varslede utredninger og analyser
PU mener at anbefalinger for utlendingsfeltet i for stor grad er bygget på subjektive

vurderinger. Risiko er ibegrenset grad behandlet. Politianalysen er eksempelvis ingen egnet
kilde når organisering av politiets arbeid på utlendingsfeltet skal vurderes, idet detteområdet

i realiteten ble behandlet i begrenset grad. Endringene som nå foreslås på felteter

betydelige.

Flere av de områdene som er trukket frem iNOU 2017:11 krever tilpasninger og utredning
uavhengig av fremtidig organisering av politiets særorganer.

Utredninger og analyser av særlig relevans for PUs virksomhet:

O  Det foreslås en egen utredning om politiets arbeid med ID-feltet og i
forvaltningen for øvrig, for avklaring av mandat, ansvar, oppgaver og organisering

0 Oppdraget med å utrede utlendingsinternatets organisatoriske tilhørighet skal

påbegynnes etterat saerorganutredningen er levert.

0 På uttransporteringsområdet anbefaler utvalget at detetableres prøveprosjekter

for å vurdere andre løsninger for en mer effektivressursutnyttelse.

0 Utvalget etterspør etmer tydelig skille mellom strategiske og operative oppgaver, og

videre analyse av styringsforholdene mellom POD og underliggende enheter
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Vi vil for egen del trekke inn det pågående arbeidet tilknyttet ankomstregistrering og tidlig 
ID, med bakgrunn i utredning gjort av PU og UDI som bl.a. kan knyttes opp mot Prop. 61 
LS (2014-2015), og som utvalgets mandat var avgrenset mot. Arbeidet med utvikling og 
implementering av ny arbeidsflyt er i oppstartfasen. Direkte koblinger mellom 
arbeidsprosessene for involverte etater antas å gi gode effekter, hvor man for politiets del vil 
styrke oppdragsløsningen opp mot ID-avklaringer, samfunnssikkerhet og 
kriminalitetsbekjempelse.  
 
En vurdering av påtalemyndighet til PU virker å ha falt mellom flere stoler. Dette er noe PU 
i flere sammenhenger har etterspurt, og er et tema som bør få en rask avklaring.  
 
Fremtidige nye oppgaver, sakstyper og funksjoner 
I denne delen av høringssvaret vil PU synliggjøre nye ansvarsområder og oppgaver som bør 
vurderes lagt til særorganet, ut i fra formålet om å styrke utlendingsfaget i politiet. 
Forslagene bygger på et utgangspunkt om at et mer tydelig mandat og nye oppgaver lagt til 
PU gir en bedre fleksibilitet og øker effekten av ressurser politiet disponerer på dette feltet, 
både i det daglige arbeidet og i en beredskapssituasjon.   
 
Man oppnår dette ved å legge nye oppgaver, sakstyper og funksjoner til særorganet, relatert 
til helhetlig ID-forvaltning, etterforskning og påtale. Politiets oppgaver innenfor 
grensekontroll kan også styrkes med bistand fra PU, noe som for så vidt også samsvarer 
med argumenter som benyttes i foreliggende utredning.  
 

Utvidet mandat relatert til politiets ID-arbeid 
Tiden er moden for en gjennomgang av ansvarsforhold og organisering av ID arbeidet på 
utlendingsfeltet i politiet, og PU støtter slik utvalgets anbefalinger for å få til en bedre 
samordning av politiets og øvrige aktørers arbeid på området.  Vår anbefaling er å utvide 
PUs ansvarsområde innenfor identitetsfastsettelse, for å styrke og effektiviseres politiets 
oppdragsløsning. Slik det også fremgår av utredningen fremstår ID-feltet fragmentert. Det 
er behov for å avklare mandat, ansvar, oppgaver og organisering på dette området.  
 
PU har i dag ansvaret for identitetsfastsettelse av asylsøkere og for å bistå politidistriktene 
med identitetsundersøkelser i utlendingssakene som ligger til deres område. Når en 
asylsøker er blitt innvilget oppholdstillatelse overføres saken til politidistrikt hvor 
utlendingen er bosatt. Asylsøknader har blitt innvilget uten at det vært fremlagt tilstrekkelig 
dokumentasjon, og innenfor denne gruppen og i øvrige oppholdssaker er det flere ganger 
blitt avdekket at opphold er gitt på feilaktig grunnlag. Slike saker må gjenopptas, og kan føre 
til at tilbakekallelse av oppholdstillatelsen. Et tydeligere mandat knyttet til PUs ID-oppdrag 
bør vurderes i disse sakene.  
 
Legale ordninger for innreise og opphold i Norge er gjenstand for misbruk, eksempelvis 
relatert til visum, familieinnvandring og grunnlag for arbeidstillatelser, saker som ligger 
innenfor politidistriktenes ansvarsområde i dag. Det er viktig at kunnskap om mulig 
misbruk medfører at ressurser blir satt inn på å avdekke slike forhold. I denne 
sammenheng bør det vurderes om PUs mandat bør utvides til å omfatte et større ansvar for 
ID-fastsettelse i alle typer oppholdssaker, eventuelt også i straffesaker relatert til ID-falsk og 
–misbruk. 
 

Vi vil for egen del trekke inn det pågående arbeidet tilknyttet ankomstregistrering og tidlig
ID, med bakgrunn i utredning gjort av PU og UDI som bl.a. kan knyttes opp mot Prop.61

LS (2014-2015), og som utvalgets mandat var avgrenset mot. Arbeidet med utvikling og
implementering av ny arbeidsflyt er i oppstartfasen. Direkte koblinger mellom

arbeidsprosessene for involverte etater antas å gi gode effekter, hvor man for politiets del vil

styrke oppdragsløsningen opp mot ID-avklaringer, samfunnssikkerhet og
krirninalitetsbekjempelse.

En vurdering av påtalemyndighet til PU virker å ha falt mellom flere stoler. Dette er noe PU
i flere sammenhenger har etterspurt, og er et tema som bør få en rask avklaring.

Fremtidige nye oppga Ver, saks typer og funksjon er

I denne delen av høringssvaret vil PU synliggjøre nye ansvarsområder og oppgaver som bør
vurderes lagt til særorganet, ut i fra formålet om å styrke utlendingsfaget i politiet.
Forslagene bygger på et utgangspunkt om at et mer tydelig mandat og nye oppgaver lagt til
PU gir en bedre fleksibilitet og øker effekten av ressurser politiet disponerer på dette feltet,

både i det daglige arbeidet og i en beredskapssituasjon.

Man oppnår dette ved å legge nye oppgaver, sakstyper og funksjoner til særorganet, relatert
til helhetlig ID-forvaltning, etterforskning og påtale. Politiets oppgaver innenfor

grensekontroll kan også styrkes med bistand fra PU, noe som for så vidt også samsvarer
med argumenter som benyttes i foreliggende utredning.

Utvidet mandat relatert til politiets ID-arbeid

Tiden er moden for en gjennomgang av ansvarsforhold og organisering av ID arbeidet på

utlendingsfeltet i politiet, og PU støtter slik utvalgets anbefalinger for å få til en bedre

samordning av politiets og øvrige aktørers arbeid på området. Vår anbefaling er å utvide

PUs ansvarsområde innenfor identitetsfastsettelse, for å styrke og effektiviseres politiets

oppdragsløsning. Slik det også fremgår av utredningen fremstår ID-feltet fragmentert. Det

er behov for å avklare mandat, ansvar, oppgaver og organisering på dette området.

PU har i dag ansvaret for identitetsfastsettelse av asylsøkere og for å bistå politidistriktene
med identitetsundersøkelser i utlendingssakene som ligger til deres område. Når en
asylsøker er blitt innvilget oppholdstillatelse overføres saken til politidistrikt hvor
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Utlendingsfeltet er spesialisert. Det kreves blant annet landkunnskap om hvert enkelt 
opphavsland for å kunne fastsette om noen faktisk er derfra og om dette kan verifiseres 
mm. Verifisering, som krever internasjonal samhandling, er også sentralt for å kunne 
uttransportere personer uten lovlig opphold. 
 
Tydeliggjøring av PUs mandat vil også være hensiktsmessig direkte knyttet til 
fagansvarsrollen, som pådriver og premissgiver for fag- og metodeutvikling i politiets ID-
arbeid. Dette vil blant annet omfatte rollen som nasjonalt kontaktpunkt mot 
utlendingsforvaltningen og øvrige aktuelle forvaltningsaktører på ID-feltet, som skatt, 
folkeregister, NAV.  

 
Ansvaret for ID-fastsettelse på utlendingssiden bør ligge til et nasjonalt koordinerende 
organ med et distriktsovergripende virkefelt, med tilgang til politiets registre og som kan 
løse oppgavene med de hjemler og maktmidler som politiet alene besitter.  
 
Sett opp mot NID og oppgaver lagt til dette organet bør det vurderes om deler av 
funksjonen med dokumentundersøkelser kan overføres til PU, og slik inngå direkte i det 
operative ID-arbeidet. Det bør også vurderes overføring knyttet til andre funksjoner som 
NID i dag dekker innenfor ID-området. Hvorvidt en full sammenslåing av NID og PU er 
hensiktsmessig bør vurderes. Med dette kunne NID i større grad benyttes som en del av de 
operative dokumentundersøkelsene, og således bidra til styrking av arbeidet med å utvikle 
metoder og se trender. Fagutvikling kan, etter PUs vurdering, vanskelig skje uten at en i det 
daglige jobber med saker. 
 
Utvidet mandat med etterforskning og påtalemyndighet  
Straffbare handlinger som begås i tilknytning til en utlendingssak rammer i hovedsak 
offentlige interesser. Etterforsking og iretteføring i straffesporet er avgjørende for å oppnå 
en ønsket effekt, herunder nødvendig allmennprevensjon, hvor en adekvat oppfølging av 
slike saker også er avgjørende for allmennhetens tillit til utlendingsforvaltningen og til 
enkeltpersoner som får utstedt tillatelser med bakgrunn i dette regelverket.  
 
Ved å utvide PUs mandat på utlendingsfeltet til å innbefatte etterforsking og iretteføring av 
straffesaker vil det også i straffesporet være hensiktsmessig å ha en helhetlig 
etterretningsbasert tilnærming til grupperinger og porteføljer, fremfor et fokus på 
enkeltsaker i det enkelte distrikt.  
 
Grensesnittet mellom forvaltning og straffesak vil for PUs del ikke være annerledes enn det 
politidistriktene allerede i dag håndterer, som forvaltningsmyndighet på utlendingsfeltet 
samtidig som de etterforsker kriminalitet som oppstår i de samme sakene.  

 

Argumenter opp mot behovet for likebehandling kan gjøres gjeldende sett opp mot 
benyttelse av forvaltningsmessig- eller strafferettslig reaksjon i de ulike sakene, hvor nettopp 
det å legge ansvaret til ett sentralt organ vil bidra til å sikre likebehandling og enhetlig 
forvaltning.  

 
Det vises videre til at Stortingets flertall har bestemt at førsteinstansbehandling av 
tilbakekall av statsborgerskap for utlendinger som har oppgitt uriktig identitet, skal 
behandles i domstolen, hvor Oslo Tingrett er verneting i de fleste utlendingssaker. Dette 
støtter opp under en nasjonal iretteføring av disse sakene.  
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Det er lite effektivt når informasjon som tilflyter PU ikke kan benyttes til etterforskning i 
saker hvor politidistriktene ikke har kapasitet til å følge opp. Saksområder det er naturlig å 
peke på i denne sammenheng er ID-kriminalitet menneskesmugling og menneskehandel.  
 
Gjennom sin oppdragsutførelse fremskaffer PU jevnlig informasjon som vedrører nevnte 
kriminalitetsområder, hvor dette meddeles ulike aktører gjennom politisystemene eller også 
ved direkte presentasjoner overfor aktuelle politidistrikt.  
 
Erfaring i møte med andre land er at bekjempelse av menneskesmugling og 
menneskehandel er underlagt nasjonale enheter rustet for å takle denne 
kriminalitetsutfordringen. Det er naturlig å vurdere om dette kan tillegges PU sett hen til 
våre arbeidsoppgaver og kompetanse. 
 
Påtalekompetanse til PU vil bidra til å sikre nødvendig nasjonal samordning av 
distriktsovergripende og tverretatlige saker, også opp mot NAV og Skatt i saker der 
identitetsmisbruk medfører anmeldelser om trygdesvindel og skatteunndragelser. Dette er 
en betydelig utfordring for vårt velferdssystem. 
 
Utvidet bistandsoppdrag relatert til grensekontroll 
Registrering av asylsøkere inngår i politiets grenseforvaltning, og som en del av dette er 
kontroll og forvaltning av Dublinforordningen. PUs særlige kompetanse på utlendingsfeltet, 
som også dekker utlendingskontroller og profilering i ankomstfasen, gjør at PU ved et 
endret mandat kan få en utvidet rolle på området. De krav som ligger til standarder og 
kompetanse tilsier en enhetlig faglig styring av området.  
 
Tidlig og riktig fastsettelse av ID gjør at trusler mot samfunnet kan forebygges og 
bekjempes, og gir som effekt redusert sårbarhet.  En faglinje mellom ID fastsettelse i 
forvaltningssak og politiets oppdrag med kontroll av ID knyttet til grense- og 
territorialkontroll virker hensiktsmessig, og vil gi merverdi. 
 
Kompetanse man opparbeider seg i PU kan være relevant ved operativ 
grensekontrolloppgaver på flyplasser. PU har også ved flere tilfeller gitt slik bistand til 
politidistriktene, blant annet til politidistrikt Øst for å dekke tjeneste på OSL. Under VM på 
sykkel i Bergen i 2017 avga PU tilsammen 60 ansatte, hvorav 20 til grensekontrolloppgaver 
på Flesland flyplass. 

 
Ved å tildele PU et mer tydelig bistandsoppdrag relatert til grensekontroll vil dette for 
politiet som helhet gi effektiviseringsgevinster og økt fleksibilitet. Bistand kan fra PUs side 
tilrettelegges ved å etablere en fast gruppe som bistår Øst politidistrikt i deres 
grensekontrolloppgaver. Det kan tilrettelegges for slik bistand på mer permanent basis, hvor 
personell med ID-oppgaver i PU, som en tidsbegrenset del av sin tjeneste brukes til å 
understøtte og styrke kvalitet på oppgaveløsningen innenfor dette feltet i daglige gjøremål i 
grensearbeidet. PUs mannskaper vil tilsvarende få tilført kompetanse i 
grensekontrolloppgaven, og vil slik utgjøre et styrket beredskapselement for 
politidistriktene.  
 
I et langsiktig perspektiv kan PU tildeles en mer sentral rolle i politiets grenseforvaltning, 
som i praksis betyr at særorganet gis oppgaver innenfor hele spekteret fra ankomst til 

Det er lite effektivt når informasjon som tilflyter PU ikke kan benyttes til etterforskning i
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tilrettelegges ved å etablere en fast gruppe som bistår Øst politidistrikt i deres
grensekontrolloppgaver. Det kan tilrettelegges for slik bistand på mer permanent basis, hvor
personell med ID-oppgaver i  PU, som en tidsbegrenset del av sin tjeneste brukes til å
understøtte og styrke kvalitet på oppgaveløsningen innenfor dette feltet i daglige gjøremål i
grensearbeidet.  PUs  mannskaper vil tilsvarende få tilført kompetanse i
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eventuell retur. PUs oppgaver treffer i kjernen av det som inngår i en integrert helhetlig 
grenseforvaltning, innenfor det utvidede grensekontrollbegrepet, og gjør enheten særlig 
egnet til å forvalte et nasjonalt ansvar innenfor grenseforvaltningen. Utvidelse av 
Schengenevalueringen i 2017 til også å omfatte retur tydeliggjør hvordan denne delen av 
PUs oppgavekjede inngår i grenseforvaltningen, hvor uttransport i stigende grad blir ansett 
som en viktig fellesoppgave for Schengen-statene.  
 
Særorganet kan etableres som et koordinerende operativt ledd innenfor grense og 
utlendingsområdet, hvor man i dag har operative elementer plassert på flere nivåer i 
politistrukturen. Ved å legge de mer operative oppgavene til et særorgan som utførende 
aktør og tilsvarende redusere mengden og omfanget av operative oppgaver på overordnet 
strategisk nivå vil dette bidra til å styrke strategisk ledelse og styring på grense- og 
utlendingsområdet i politiet.  
 
Gjensidig utvikling og integrering mellom ulike IT-systemer gir stadig mer verdi for 
utlendingsforvaltningen, men det er fremdeles mange forbedringspunkter som: å få bedre 
kontroll på antall personer ulovlig i landet, bedre kontroll på personer som reiser ut av 
Norge/Schengen mm. Det å ha nasjonal styring på IT-systemer og informasjonen disse 
inneholder anses som kritisk sett opp mot det ansvaret Norge har som Schengenmedlem. 
Mange av IT-prosjektene som: utvidelser av Eurodac, mer bruk av SIS, Entry/Exit-
systemer med flere går i felleseuropeisk regi.  
 
På sikt vil flere deler av asyl- og grenseforvaltningen bygges rundt felleseuropeiske systemer 
der informasjonsutveksling både på tvers av land og på tvers av fagområder (asyl, opphold, 
visum med flere) blir stadig viktigere. Videreutviklingen vil bl a forutsette utvidet bruk av 
biometri (fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning) i alle ledd. PU anser at man best håndterer 
disse prosessene samlet. PUs saksbehandlingssystem UTSYS er et system som teknisk er 
forberedt på å håndtere alle sakstyper, ikke kun de sakstypene PU har ansvaret for i dag. 
 
Arbeidsprosessen som ligger til grunn for en grensekontroll er som metode allerede 
implementert i PUs arbeidsprosesser. Stikkord her er profilering, registersøk, varsling, 
undersøkelser knyttet til dokumenter, personalia, biometri, samtaler rundt reise, formål osv. 
Bruk av tolk og eventuelt verge inngår som integrerte deler av prosessene.  
 
PUs arbeidsmetodikk og organisering, tilgang på nasjonale og internasjonale 
samarbeidsaktører, tilgjengelige tekniske løsninger og deltakelse i utvikling av nye løsninger i 
og utenfor politiet, er komponenter som sammen med utlendingskompetansen gjør PU til 
et egnet verktøy for å håndtere en helhetlig grenseforvaltning, også i en 
beredskapssammenheng.  

 
Selv om prognoser for asylankomster p.t. er lave, blant annet som følge av ulike 
grensekontrolltiltak vil denne situasjonen kunne endres. I Afrika sør for Sahara har 
fattigdom, konflikter og terror utløst en ny stor migrasjonsbølge. Hittil i år har over 140 000 
flyktninger og migranter tatt seg over Middelhavet. Det er realiteter som må ses til i 
vurderingen av struktur og organisering.  
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Utvidet oppdrag relatert til utleveringssaker 
PU yter bistand til politidistriktene i utleveringssakene2. De aller fleste som blir utlevert er 
også utvist eller bortvist fra Norge og inngår i statistikken om måloppnåelse. Omfanget av 
forespørslene viser at slike saker gjennomføres veldig sporadisk, noe som gjør det vanskelig 
å opprettholde kompetansen i gjøremålene knyttet til utlevering fra gang til gang.  
 
Utleveringssakene håndteres av påtalefunksjonene i politidistriktene, men ansvaret for selve 
gjennomføringen gjerne legges til utlendingsenheten i distriktet. Kripos bistår med kontakt 
til utlandet.  
 
Utleveringssaker er svært lik oppgavene PU har i forbindelse med soningsoverføring og 
uttransport av bort- og utviste, noe som gjør at PU også kan koordinere utleveringssakene 
nasjonalt når det kommer til den praktiske gjennomføringen. Ved å gi PU ansvaret for 
koordinering og gjennomføring av utleveringssakene vil politidistriktene få frigjort ressurser 
til å løse andre presserende oppdrag.  

 
Vurdere oppgaveoverføring fra POD til PU 
POD forvalter i dag enkelte operative oppgaver relatert til utlendingsfeltet og 
grensekontroll. En overføring av slike oppgaver til PU vil kunne gi POD mulighet til å 
styrke og rendyrke sin strategiske rolle innenfor de samme områdene. 
 
En slik justering bør sees opp mot den rivende utviklingen som bl.a. knytter seg til ulike 
grensekontrollsystemer og nødvendig informasjonsutveksling mellom samarbeidende land. 
Eksempelvis arbeider Frontex med å etablere fellesløsninger både på rapportering og IT-
verktøy på retur og internering Å få disse systemene til å spille godt sammen nasjonalt på 
operativt nivå vil kunne være en del av et utvidet ansvarsområde i PU. 

 
Hvilke hovedområder og konkrete oppgaver som bør vurderes i en slik sammenheng kan 
utledes av den pågående gjennomgangen av POD.  
 

 
Del 3 - Utdyping og drøfting til endringsforslagene  

Internasjonalt koordinerings- og kontaktpunkt  

JD har det koordinerende ansvaret for norsk returpolitikk samtidig som UD har ansvaret 
for norsk utenrikspolitikk, hvor retur er et viktig satsningsområde. PU bistår inn i disse 
oppgavene og prosessene sammen med POD. PU har en samlet ekspertise og forståelse for 
internasjonalt returarbeid innenfor vårt spesialfelt.  
 
PU vil også peke på samvirket med spesialutsendingene rundt i verden hva gjelder ID-
fastsettelse, asylregistrering og etterforskning. I tillegg representerer PU Norge i EURLO, 
EURINT og andre migrasjonsgrupperinger i Europa sammen med JD og UDI. En stor del 
av dette arbeidet er koordinerende strategiutvikling inn mot land som aktivt motsetter seg 
retur. Dette er for øvrig ikke et spørsmål om ID-verifisering, men heller helhetlige strategier 

                                                 
2 Utlevering er et internasjonalt samarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til 

et annet land, og innebærer en tvangsmessig overføring av en person som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak.  Det vises til JDs RS 
G19/2001 – Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker. 

Utvidet oppdrag relatert til utleveringssaker
PU yter bistand til politidistriktene i utleveringssakenez. De aller fleste som blir utlevert er

også utvist eller bortvist fra Norge og inngår i statistikken om måloppnåelse. Omfanget av
forespørslene viser at slike saker gjennomføres veldig sporadisk, noe som gjør det vanskelig
å opprettholde kompetansen i gjøremålene knyttet til utlevering fra gang til gang.

Utleveringssakene håndteres av påtalefunksjonene i politidistriktene, men ansvaret for selve
gjennomføringen gjerne legges til utlendingsenheten i distriktet. Kripos bistår med kontakt
til utlandet.

Utleveringssaker er svært lik oppgavene PU har i forbindelse med soningsoverføring og
uttransport av bort- og utviste, noe som gjør at PU også kan koordinere utleveringssakene

nasjonalt når det kommer til den praktiske gjennomføringen. Ved å gi PU ansvaret for

koordinering og gjennomføring av utleveringssakene vil politidistriktene få frigjort ressurser

til å løse andre presserende oppdrag.

Vurdere oppgaveoverføring fra POD til PU
POD forvalter i dag enkelte operative oppgaver relatert til utlendingsfeltet og

grensekontroll. En overføring av slike oppgaver til PU vil kunne POD mulighet til å

styrke og rendyrke sin strategiske rolle innenfor de samme områdene.

En slik justering bør sees opp mot den rivende utviklingen som bl.a. knytter seg til ulike

grensekontrollsystemer og nødvendig informasjonsutveksling mellom samarbeidende land.
Eksempelvis arbeider Frontex med å etablere fellesløsninger både på rapportering og IT-

verktøy på retur og internering Å  få disse systemene til å spille godt sammen nasjonalt på
operativt nivå vil kunne være en del av et utvidet ansvarsområde i PU.

Hvilke hovedområder og konkrete oppgaver som bør vurderes i en slik sammenheng kan
utledes av den pågående gjennomgangen av POD.

Del  3 -  Utdyping og drøfting til endringsforslagene

In ternasjonalt ko ordín stings  -  og kan taktp unkt

JD har det koordinerende ansvaret for norsk returpolitikk samtidig som UD har ansvaret

for norsk utenrikspolitikk, hvor retur er et viktig satsningsområde. PU bistår inn i disse

oppgavene og prosessene sammen med POD. PU har en samlet ekspertise og forståelse for
internasjonalt returarbeid innenfor vårt spesialfelt.

PU vil også peke på samvirket med spesialutsendingene rundt i verden hva gjelder ID-

fastsettelse, asylregistrering og etterforskning. I tillegg representerer PU Norge i EURLO,

EURINT og andre rnigrasjonsgrupperinger i Europa sammen med JD og UDI. En stor del

av dette arbeidet er koordinerende strategiutvikling inn mot land som aktivt motsetter seg

retur. Dette er for øvrig ikke et spørsmål om ID-verifisering, men heller helhetlige strategier

2  Utlevering er et internasjonalt sarnarbeid for å hindre lovbrytere i å unndra seg straffeforfølgning eller fullbyrding av dom ved å reise til

et annet land, og innebærer en tvangsmessig overføring av en person som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak. Det vises til JDS RS

G19/2001  f  Internasjonalt rettslig sarnarbeid i straffesaker.
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som påvirker land til å motta egne borgere. Internasjonal koordinering ivaretas best på et 
overordnet strategisk nivå, tett opp til det løpende operative arbeidet. 
 
For å opprettholde et effektivt returarbeid er det viktig at politiet har kontakt med 
utenlandske representasjoner (ambassader, konsulater mv) for å fremskaffe 
reisedokumenter. For at dette arbeidet skal bli effektivt må det være kompetente 
medarbeidere som utfører oppgavene.  
 
Det har fra PUs side i flere år blitt arbeidet med å få ut spesialutsendinger i stater hvor 
returarbeidet ellers er blitt oppfattet som utfordrende. Nåværende suksessfaktor er 
nærheten mellom utsendingene og de som utfører praktisk ID arbeid og praktisk strategisk 
virksomhet.  Det pekes også her på viktigheten av å utvikle og videreføre returavtaler.  
 
PUs vurderinger står i kontrast til vurdering gjort av utvalget: 
 
"PUs rolle som kontaktpunkt nasjonalt og internasjonalt overføres til Øst politidistrikt. Det ventes 

således ingen virkning knyttet til PUs rolle som internasjonalt kontaktpunkt." 

PUs innhenting av informasjon i ankomstfasen  

Grunnlaget som legges i ankomstfasen med innhenting av informasjon er av stor betydning 

for politiets kontrolloppdrag rettet mot samfunnssikkerhet, kriminalitetsbekjempelse og 

ID-fastsettelse. Samtidig legger det grunnlaget for den videre behandlingen av asylsøknaden 

hos UDI.  

 

For å gjennomføre en god ankomstfase kreves det omfattende kjennskap til landområder, 

ID-dokumenter, sikring av tekniske spor, profilering, indikatorer for terror, 

menneskehandel m.m. Det tette samarbeid mellom PU og UDI krever spesialisert 

kompetanse og tett dialog mellom etatene. 

 

PU har gjennom flere år opparbeidet et godt samarbeid med PST, der det er etablert egne 

samhandlingsrutiner for å rapportere om asylsøkere som kan utgjøre en trussel for 

samfunnssikkerheten. På tilsvarende måte har PU egne varslingsrutiner og varslingskanaler 

til KRIPOS i relevante menneskehandelsaker. I tillegg gjøres også undersøkelser i forhold 

til annen kriminalitet. Her ivaretar man to perspektiver; - om asylsøkeren har begått eller vil 

kunne begå kriminalitet i Norge, eller om vedkommende kan ha vært offer for kriminalitet.  

 

Informasjonsinnhenting i ankomstfasen har blitt mer komplisert de senere år, blant annet 
fordi ulike kategorier asylsøkere håndteres i differensierte saksløp, med ulike rutiner og 

maler.  Dette krever spisskompetanse og kontinuitet, og underbygger viktigheten av at 

ressurser og kompetanse holdes samlet i en enhet.  
 
I Prop. 1 S (2017-2018) foreslås det en samlokalisering av politi, UDI og helse i et nytt 

Ankomstsenter Østfold. Dette gir politiet et utvidet tidsvindu for undersøkelser og 

oppfølging av informasjon relatert til asylsøker. Vedtaksprosessen vil bli effektivisert i en 

slik løsning, noe som også vil kunne resultere i at tidsforløpet til retur kortes ned. 

Samlokaliseringen vil innvirke på arbeidsdelingen mellom politi og utlendingsforvaltningen 

for øvrig på asylområdet. Styring og ledelse av politiets oppgaver på utlendingsfeltet og 

som påvirker land til å motta egne borgere. Internasjonal koordinering ivaretas best på et

overordnet strategisk nivå, tett opp til det løpende operative arbeidet.

For å opprettholde et effektivt returarbeid er det viktig at politiet har kontakt med

utenlandske representasjoner (ambassader, konsulater mv) for å fremskaffe

reisedokumenter. For at dette arbeidet skal bli effektivt må det være kompetente

medarbeidere som utfører oppgavene.

Det har fra PUs side i flere år blitt arbeidet med å få ut spesialutsendinger i stater hvor

returarbeidet ellers er blitt oppfattet som utfordrende. Nåværende suksessfaktor er

nærheten mellom utsendingene og de som utfører praktisk ID arbeid og praktisk strategisk

virksomhet. Det pekes også her på viktigheten av å utvikle og videreføre returavtaler.

PUs vurderinger står i kontrast til vurdering gjort av utvalget:

"PU; 7'0//6 Joni /êontn/êtpnn/êt nnybnn/t og intennnyonn/t oneifnnex ti/ Øxt po/itidiftri/êt. Det venter

xå/edex ingen ninêning knyttet ti/ PU; V0//6 mni internasjonalt /éontn/êtpnn/ét."

PUs ínnhen ting av informasjon 1' ankomstfasen

Grunnlaget som legges i ankomstfasen med innhenting av informasjon er av stor betydning

for politiets kontrolloppdrag rettet mot samfunnssikkerhet, krirninalitetsbekjempelse og

ID-fastsettelse. Samtidig legger det grunnlaget for den videre behandlingen av asylsøknaden

hos UDI.

For å gjennomføre en god ankomstfase kreves det omfattende kjennskap til landområder,

ID-dokumenter, tekniske spor, profilering, indikatorer for

menneskehandel m.m. Det tette samarbeid mellom PU og UDI krever spesialisert

kompetanse og tett dialog mellom etatene.

sikring av terror,

PU har gjennom flere år opparbeidet et godt samarbeid med PST, der det er etablert egne

samhandlingsrutiner for å rapportere om asylsøkere som kan utgjøre en trussel for

samfunnssikkerheten. På tilsvarende måte har PU egne varslingsrutiner og varslingskanaler

til KRIPOS i relevante menneskehandelsaker. I tillegg gjøres også undersøkelser i forhold

til annen kriminalitet. Her ivaretar man to perspektiver; -  om asylsøkeren har begått eller vil

kunne begå kriminalitet i Norge, eller om vedkommende kan ha vært offer for krirninalitet.

Inforrnasjonsinnhenting i ankomstfasen har blitt mer komplisert de senere år, blant annet

fordi ulike kategorier asylsøkere håndteres i differensierte saksløp, med ulike rutiner og

maler. Dette krever spisskompetanse og kontinuitet, og underbygger viktigheten av at

ressurser og kompetanse holdes samleti en enhet.

I Prop. l S (2017-2018) foreslås det en samlokalisering av politi, UDI og helse i et nytt

Ankomstsenter Østfold. Dette gir politiet et utvidet tidsvindu for undersøkelser og

oppfølging av informasjon relatert til asylsøker. Vedtaksprosessen vil bli effektivisert i en

slik løsning, noe som også vil kunne resultere i at tidsforløpet til retur kortes ned.

Samlokaliseringen vil innvirke på arbeidsdelingen mellom politi og utlendingsforvaltningen

for øvrig på asylområdet. Styring og ledelse av politiets oppgaver på utlendingsfeltet og
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særlig i ankomstfasen vil skje i et tettere grensesnitt mot UDI. Her vil det være viktig å 

ivareta politiets oppgaver på en god måte i dette samarbeidet. 

 

PUs ID funksjon  

Med bakgrunn i forslaget om at Øst politidistrikt overtar det nasjonale 

koordineringsansvaret fra PU knyttet til ID-avklaring er det uklart om dette også er 

tenkt å omfatte bistand til politidistriktene med identitetsundersøkelser i utlendingssaker. 

Under oppgavedeling i utredningen er ID-fastsettelse trukket frem som en av oppgavene 

det kan være mer effektivt å legge sentralt.  Utvalget mener overordnet at ID-arbeidet bør 

samles i en nasjonal enhet (NID eller Kripos). 

 

PU vil her peke på sammenhengen mellom ankomstfase, ID-avklaring og retur. ID-arbeid, 
både i PU og hos øvrige aktører i politiet, har som mål å avklare identiteten til personer. 
Falsk oppgitt identitet, falske dokumenter og imposter er noen eksempler på utfordringer 
med ID-arbeidet. Det er ikke gitt at verken teknisk dokumentkunnskap eller personkontroll 
kan løse alle ID-saker, og supplerende metoder og kunnskap er nødvendig.  

 

Oppgavene knyttet til avklaring av ID er komplekse og består av en rekke sammensatte 
gjøremål som skal håndteres over tid og i samhandling med flere andre instanser, etater, 
utenriksstasjoner, andre lands myndigheter etc. Det er også slik at for å kunne gjennomføre 
en vellykket uttransport til svært mange land kreves det at avklart identitet er verifisert og 
/eller akseptert av rette lands myndighet. Prosessen med å verifisere og akseptere en 
identitet skiller seg fra en ren ID-undersøkelse eller ID-etterforskning, og er en del av det 
omfattende returarbeidet som PU utøver.  

 

Suksess med ID-arbeidet er en forutsetning for suksess med retur  
Arbeidsfordelingen med å tilrettelegge for uttransport involverer ulike nivå i PU. Et 
suksesskriterium i ID- og returarbeid er at tilnærmingen til enkeltsaker vurderes i 
sammenheng med analyser av større porteføljer, eksempelvis landporteføljer, noe som 
krever særskilt kompetanse, men også breddekunnskap innenfor utlendingsfeltet utover 
asylporteføljen alene. ID- og returarbeidet krever medarbeidere og ledere med bred 
spisskompetanse innen språk, kultur, politikk, jus, forvaltning, politifaglig, utlendingsfaglig 
og operativ kompetanse. Det kreves videre en nærhet mellom det operative, faglige og det 
strategiske nivået, noe en fragmentering ikke vil ivareta i tilstrekkelig grad. 

 

Politiets internasjonale samarbeid gjennom Interpol, Europol og politisambandsmenn er 
allerede godt etablert og er alle viktige samarbeidspartnere for PU i ID- og returarbeidet, på 
enkeltsaksnivå og strategisk nivå. Handlingsrommet dette samarbeidet skaper er viktig, også 
sett i et sikkerhetsperspektiv. 

Det operative returarbeidet  

PU har i egenskap av dagens operative og koordinerende ansvar innrettet og spisset det 

operative returarbeidet ved blant annet aktiv satsning på og bruk av etterretning og analyse. 

Etterretningsproduktene fra PU leveres ikke bare til politidistriktene, men også til Kripos 

og PST. PU deltar, i samarbeid med Kripos, i internasjonalt etterretningssamarbeid 

igjennom EMPACT-samarbeidet i Europol, spesifikt innenfor feltet "illegal immigration".  

særlig i ankomstfasen vil skje i et tettere grensesnitt mot  UDI.  Her vil det være viktig å

ivareta politiets oppgaver på en god måte i dette samarbeidet.

PUs ID  funksjon

Med bakgrunn i Øst politidistrikt det

koordineringsansvaret fra PU knyttet til ID-avklaring er det uklart om dette også er

tenkt å omfatte bistand til politidistriktene med identitetsundersøkelser i utlendingssaker.

Under oppgavedeling i utredningen er ID-fastsettelse trukket frem som en av oppgavene

det kan være mer effektivt å legge sentralt. Utvalget mener overordnet at ID -arbeidet bør

samles i en nasjonal enhet  (NID  eller Kripos).

forslaget om at overtar nasjonale

PU vil her peke på sammenhengen mellom ankomstfase, ID-avklaring og retur. ID-arbeid,

både i PU og hos øvrige aktører i politiet, har som mål å avklare identiteten til personer.

Falsk oppgitt identitet, falske dokumenter og imposter er noen eksempler på utfordringer

med ID-arbeidet. Det er ikke gitt at verken teknisk dokumentkunnskap eller personkontroll

kan løse alle ID-saker, og supplerende metoder og kunnskap er nødvendig.

Oppgavene knyttet til avklaring av ID er komplekse og består av en rekke sammensatte
gjøremål som skal håndteres over tid og i samhandling med flere andre instanser, etater,

utenriksstasjoner, andre lands myndigheter etc. Det er også slik at for åkunne gjennomføre
en vellykket uttransport til svært mange land kreves det at avklart identitet er verifisert og
/eller akseptert av rette lands myndighet. Prosessen med å verifisere og akseptere en
identitet skiller seg fra en ren ID-undersøkelse eller ID-etterforskning, og er en del av det

omfattende returarbeidet som PU utøver.

Suksess med ID-arbeidet er en forutsetning for suksess med retur

Arbeidsfordelingen med å tilrettelegge for uttransport involverer ulike nivå i  PU.  Et

suksesskriterium i  ID- og returarbeid er at tilnærmingen til enkeltsaker vurderes i

sammenheng med analyser av større porteføljer, eksempelvis landporteføljer, noe som

krever særskilt kompetanse, men også breddekunnskap innenfor utlendingsfeltet utover

asylporteføljen alene.  ID- og returarbeidet krever medarbeidere og ledere med bred
spisskompetanse innen språk, kultur, politikk, jus, forvaltning, politifaglig, utlendingsfaglig

og operativ kompetanse. Det kreves videre en nærhet mellom det operative, faglige og det

strategiske nivået, noe en fragmentering ikke vil ivareta i tilstrekkelig grad.

Politiets internasjonale samarbeid gjennom Interpol, Europol og politisambandsmenn er

allerede godt etablert og er alle viktige samarbeidspartnere for PU i  ID- og returarbeidet, på

enkeltsaksnivå og strategisk nivå. Handlingsrommet dette samarbeidet skaper er viktig, også

setti et sikkerhetsperspektiv.

Det opera tive returarbeidet

PU har i egenskap av dagens operative og koordinerende ansvar innrettet og spisset det

operative returarbeidet ved blant annet aktiv satsning på og bruk av etterretning og analyse.

Etterretningsproduktene fra PU leveres ikke bare til politidistriktene, men også til Kripos

og PST.  PU deltar, i samarbeid med Kripos, i internasjonalt etterretningssamarbeid

igjennom EMPACT-samarbeidet i Europol, spesifikt innenfor feltet "illegal immigration".
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Operasjonssentret i PU dekker en døgnkontinuerlig funksjon, som også ivaretar behov i 

politidistriktene.  

 

PU har over tid opparbeidet spisskompetanse på gjennomføring av tvangsreturer, hvor vi 

opererer med tre kompetansenivåer. Høyeste nivå er eskorteledere skolert lokalt i PU og 

dernest i Frontex-regi for chartere. PU har videre et nivå med transportførere, 

politipersonell som leder alle uttransporter. Transportledsagerne deltar under ledelse av 

transportfører. PU har også instruktører utdannet gjennom Frontex som benyttes til 

utvikling og opplæring internasjonalt, og som tilrettelegger og kvalitetssikrer lokal 

sertifisering. PU har egne kurslokaler innredet spesielt for trening og opplæring knytte til 

tvangsretur. Frontex vil for noen av sine kurs benytte seg av disse lokalitetene. 

Politidistriktene gis videre tilbud om kurs i transportledsagelse i regi av PU. 

 

Arbeidet med returer forutsetter årlig trening og kontinuitet i tjenesteutøvelsen for å 

opprettholde en høy standard på tvangsreturene, dette i tråd med Returdirektivet3. Dersom 

disse rammene ikke følges kan man oppleve at mottakerland avviser returene, at 

flyselskapene ikke ønsker å ha oss med eller at transittland vanskeliggjør returene fordi vi 

ikke klarer å opprettholde internasjonale forpliktelser.  

  

For å drifte uttransporter på en mest mulig kostnadseffektiv måte er det nødvendig at 

transportene blir gjennomført fortløpende og uten opphold, på grunn av varslingsfrister, 

fengslingsfrister osv. Dette betyr at ledsagere må stille opp på kort varsel. Hvis mangel på 

ledsagere medfører at transporter må kanselleres, og settes opp på et senere tidspunkt, 

medfører dette konsekvenser for den som skal uttransporteres. Dette medfører også ekstra 

ressursbruk knytte til eksempelvis re-fengslinger, mer bruk av overtid, flere innenlands 

transporter, behov for mer personell enn i dag o.l. Oppdrag med tvangsretur søkes for øvrig 

primært løst ved utreisekontroller, hvor det er vurdert at det ikke er behov for ledsagelse. 

 
PU har bygget opp et solid apparat med forholdsvis få ressurser som koordinerer, 

risikovurderer og tilrettelegger for et svært høyt antall uttransporter (8078 ledsagede og 

uledsagede i 2016). Dette krever tett samhandling mellom PU og politidistriktene, men også 

god styring internt. De ulike avdelingene er avhengig av nærhet til hverandre for å få 

logistikken til å gå opp, og for å holde god faglig kvalitet. Hvis en større del av denne 

jobben skal gjøres av distriktene mener PU at dette arbeidet vil flyte dårligere, øke 

kostnadene på retur og risiko for at resultatet på område vil bli svekket.  

 

Utlendingskontroll på territoriet, pågripelser og transport  

Forslaget innebærer at utlendingskontroll på territoriet, pågripelser og transport av 
utlendingen til utreisesenteret eller utlendingsinternatet tilbakeføres respektive politidistrikt. 

 

PUs oppdrag med å bistå politidistriktene med kontrollvirksomhet fremgår av instruks. 
Ved gjennomgang av anbefalinger som foreligger fra utvalget på dette området er det noen 
uklarheter. Oppgaver som skal tilbakeføres politidistriktene antas å være oppgaver som 
utlendingskontroll, evt. pågripelser og fengslinger relatert til bort- og utvisningssaker. Dette 

                                                 
3 EUs direktiv 2008/115/EC 

Operasjonssentret i PU dekker en døgnkontinuerlig funksjon, som også ivaretar behov i

politidistriktene.

PU har over tid opparbeidet spisskompetanse på gjennomføring av tvangsreturer, hvor vi

opererer med tre kompetansenivåer. Høyeste nivå er eskorteledere skolert lokalt i PU og

dernest i Frontex-regi for chartere. PU har videre et nivå med transportførere,

politipersonell som leder alle uttransporter. Transportledsagerne deltar under ledelse av

transportfører. PU har også instruktører utdannet gjennom Frontex som benyttes til

utvikling og opplæring internasjonalt, og som tilrettelegger og kvalitetssikrer lokal

sertifisering. PU har egne kurslokaler innredet spesielt for trening og opplæring knytte til

tvangsretur. Frontex vil for noen av sine kurs benytte seg av disse lokalitetene.

Politidistriktene gis videre tilbud om kurs i transportledsagelse i regi av PU.

Arbeidet med returer forutsetter årlig trening og kontinuitet i tjenesteutøvelsen for å

opprettholde en høy standard på tvangsreturene, dette i tråd med Returdirektivetå. Dersom

disse rammene ikke følges kan man oppleve at mottakerland avviser returene, at

flyselskapene ikke ønsker å ha oss med eller at transittland vanskeliggjør returene fordi vi

ikke klarer å opprettholde internasjonale forpliktelser.

For å drifte uttransporter på en mest mulig kostnadseffektiv måte er det nødvendig at

transportene blir gjennomført fortløpende og uten opphold, på grunn av varslingsfrister,

fengslingsfrister osv. Dette betyr at ledsagere må stille opp på kort varsel. Hvis mangel på

ledsagere medfører at transporter må kanselleres, og settes opp på et senere tidspunkt,

medfører dette konsekvenser for den som skal uttransporteres. Dette medfører også ekstra

ressursbruk knytte til eksempelvis re-fengslinger, mer bruk av overtid, flere innenlands

transporter, behov for mer personell enn i dag o.l. Oppdrag med tvangsretur søkes for øvrig

primært løst ved utreisekontroller, hvor det er vurdert at det ikke er behov for ledsagelse.

PU har bygget opp et solid apparat med forholdsvis få ressurser som koordinerer,

risikovurderer og tilrettelegger for et svært høyt antall uttransporter  (8078  ledsagede og

uledsagede i 2016). Dette krever tett samhandling mellom PU og politidistriktene, men også

god styring internt. De ulike avdelingene er avhengig av nærhet til hverandre for å få

logistikken til å gå opp, og for å holde god faglig kvalitet. Hvis en større del av denne

jobben skal gjøres av distriktene mener PU at dette arbeidet vil flyte dårligere, øke

kostnadene på retur og risiko for at resultatet på område vil bli svekket.

U tlendíngskon troll på territoriet, pågripelser og transport

Forslaget innebærer at utlendingskontroll på territoriet, pågripelser og transport av

utlendingen til utreisesenteret eller utlendingsinternatet tilbakeføres respektive politidistrikt.

PUs oppdrag med å bistå politidistriktene med kontrollvirksomhet fremgår av instruks.

Ved gjennomgang av anbefalinger som foreligger fra utvalget på dette området er det noen

uklarheter. Oppgaver som skal tilbakeføres politidistriktene antas å være oppgaver som

utlendingskontroll, evt. pågripelser og fengslinger relatert til bort- og utvisningssaker. Dette

3EUs direktiv 2008/115/EC
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er oppgaver som allerede i dag ligger innenfor distriktenes ansvarsområde, men hvor PU, 
gjennom styringssignaler gitt fra POD i senere år har ytet politidistriktene ulike former for 
bistand, også operativt. Slik bistand har vist hvordan man fleksibelt kan utnytte ressursene 
på tvers av distrikts- og organisasjonsgrenser. Det har også blitt øremerket midler knyttet 
til dette. Bistand på dette området har særlig vist seg å være nødvendig med tanke på 
måloppnåelse innenfor returområde. Disse oppgavene representerer slik ikke en materiell 
endring i forhold til dagens struktur.  

 
Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet (8) 
Forslaget innebærer en overføring av utlendingsinternatet til Kriminalomsorgen, som følge 

av at driften av internatet ligger nærmere deres kjernevirksomhet og at det ligger 

spesialiseringsgevinster i dette. Det er også trukket frem at en slik overføring vil frigjøre 

politiressurser.  

 

Sammenhenger og synergier knyttet til politiets drift av utlendingsinternatet er ikke vektlagt 
i tilstrekkelig grad av utvalget slik vi ser det. PU er opptatt av en helhetlig og 
sammenhengende kjede av funksjoner med gjensidige avhengigheter. Beslutninger om 
organisering, prioritering og ressursbruk må vurderes på grunnlag av funksjonenes reelle 
innhold og verdi. 
 
Overføring av utlendingsinternatet vil ikke uten videre frigjøre politiressurser, forutsatt at 
utvalget med dette mener polititjenestepersoner. Utlendingsinternatet er bemannet 
utelukkende med sivile funksjoner, tildelt begrenset politimyndighet der dette kreves for å 
fylle funksjonen. 
 

En av oppgavene til ansatte ved utlendingsinternatet er å bistå med ledsagelse av 

utlendinger som skal returneres til hjemland. De har omfattende kursing og lang erfaring 

med denne oppgaven, og i tillegg har kjennskapen til den enkelte utlending fra oppholdet 

på internatet gjentatte ganger vist seg verdifull i forhold til gjennomføring av en vellykket 

uttransport. Muligheten til å benytte ansatte på Trandum til ledsagelse frigjør 

politiressurser i PUs øvrige virksomhet.   

 

Drift av utlendingsinternatet er en stor og krevende logistikkøvelse som ikke noen av 

kriminalomsorgens enheter i samme grad antas å ha erfaring med. Avgjørende må være 

hvordan denne oppgaven best kan løses, så vel faglig som økonomisk.  

 

På grunn av at utlendingsinternatet faktisk har mange ulikheter med et fengsel, har vi også 

erfaring med at det kreves en litt annen kompetanse. PU har i samarbeid med KRUS 

utviklet særskilte kurs for ansatte på utlendingsinternatet siden deres ordinære tilbud ikke 

er dekkende for kompetansebehovet for våre ansatte. 

 

En annen problemstilling knyttet til effektiv oppgaveløsning er felles datasystemer. Med 

dagens organisering jobber og kommuniserer utlendingsinternatet i samme dataverktøy 

som politiet for øvrig. Dette bidrar både til god informasjonsflyt, effektivitet og til at det er 

best mulig grunnlag for å gjøre gode sikkerhetsmessige vurderinger.  

er oppgaver som allerede i dag ligger innenfor distriktenes ansvarsområde, men hvor PU,

gjennom styringssignaler gitt fra POD i senere år har ytet politidistriktene ulike former for

bistand, også operativt. Slik bistand har vist hvordan man fleksibelt kan utnytte ressursene
på tvers av distrikts- og organisasjonsgrenser. Det har også blitt øremerket midler knyttet
til dette. Bistand på dette området har særlig vist seg å være nødvendig med tanke på

måloppnåelse innenfor returområde. Disse oppgavene representerer slik ikke en materiell

endringi forhold til dagens struktur.

Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driíren av utlendingsin ternatet (8)

Forslaget innebærer en overføring av utlendingsinternatet til Kriminalomsorgen, som følge

av at driften av internatet ligger nærmere deres kjernevirksomhet og at det ligger

spesialiseringsgevinster i dette. Det er også trukket frem at en slik overføring vil frigjøre

politiressurser.

Sammenhenger og synergier knyttet til politiets drift av utlendingsinternatet er ikke vektlagt

i tilstrekkelig grad av utvalget slik vi ser det. PU er opptatt av en helhetlig og

sammenhengende kjede av funksjoner med gjensidige avhengigheter. Beslutninger om

organisering, prioritering og ressursbruk må vurderes på grunnlag av funksjonenes reelle

innhold og verdi.

Overføring av utlendingsinternatet vil ikke uten videre frigjøre politiressurser, forutsatt at

utvalget med dette mener polititjenestepersoner. Utlendingsinternatet er bemannet

utelukkende med sivile funksjoner, tildelt begrenset politimyndighet der dette kreves for å

fylle funksjonen.

En av oppgavene til ansatte ved utlendingsinternatet er å bistå med ledsagelse av

utlendinger som skal returneres til hjemland. De har omfattende kursing og lang erfaring

med denne oppgaven, og i tillegg har kjennskapen til den enkelte utlending fra oppholdet

på internatet gjentatte ganger vist seg verdifull i forhold til gjennomføring av en vellykket

uttransport. Muligheten til å benytte ansatte på Trandum til ledsagelse frigjør

politires surser i PUs øvrige virksomhet.

Drift av utlendingsinternatet er en stor og krevende logistikkøvelse som ikke noen av

kriminalomsorgens enheter i samme grad antas å ha erfaring med. Avgjørende må være

hvordan denne oppgaven best kan løses, så vel faglig som økonomisk.

På grunn av at utlendingsinternatet faktisk har mange ulikheter med et fengsel, har vi også

erfaring med at det kreves en litt annen kompetanse. PU har i samarbeid med KRUS

utviklet særskilte kurs for ansatte på utlendingsinternatet siden deres ordinære tilbud ikke

er dekkende for kompetansebehovet for våre ansatte.

En annen problemstilling knyttet til effektiv oppgaveløsning er felles datasystemer. Med

dagens organisering jobber og kommuniserer utlendingsinternatet i samme dataverktøy

som politiet for øvrig. Dette bidrar både til god informasjonsflyt, effektivitet og til at det er

best mulig grunnlag for å gjøre gode sikkerhetsmessige vurderinger.

17



  18 

 
 
 
 

 

 
Dagens særorganstruktur erstattes med to enheter underlagt Politidirektoratet (3) 
 
Beredskap og regionale ordninger 
Med erfaringer fra høsten 2015 friskt i minne vil vi fremheve at kompetanse, systemer og 
strukturer som PU besitter må inngå som sentrale beredskapselement i politiets planverk. 
Migrasjon og hendelser utløst av dette vil kunne utgjøre en langsomt voksende krise som 
ikke uten videre treffer de faser og rammer som beredskapsplanverket stiller opp. Det vises 
her til politiets planverk (PBS II) for ekstraordinære ankomster av asylsøkere og migranter 
til Norge, PODs RS 2016/008 og lokalt planverk utviklet med bakgrunn i dette.  

 

Vurdering knyttet til en hensiktsmessig organisering må dekke hendelser og kriser relatert til 
utlendingsfeltet og scenarier som kan utløses i en tid med store folkevandringer. Omfanget 
av oppgaven, men også de sikkerhets- og samfunnsmessige utfordringer som kan oppstå 
relatert til slike utviklingstrekk må også vektlegges.  

 

Ved å overføre nye oppgaver med potensielt stort omfang til politidistriktene slik utvalget 
anbefaler representerer dette en forhøyet risiko som kan påvirke politiets beredskapsevne. 
PUs oppgaver i en situasjon med ekstraordinære ankomster skiller seg vesentlig fra 
oppgavene som i dag ligger til et politidistrikt, og utgjør slik en lavere risiko for 
samtidighetskonflikt i en nasjonal krisesituasjon. 

 

Etterforskningsbistand  
Det argumenteres i utredningen for at det å drive fag- og metodeutvikling er et kjennetegn 
innenfor et særorgans område. Det virker imidlertid uklart hvordan det kan oppnås 
gevinster innenfor ID-arbeidet når sammenhengene mellom funksjoner som understøtter 
ID-fastsettelsen ikke er drøftet.  

 

Det virker å være en inkonsekvens i først å legge den nasjonale oppgaven og ansvaret for 
ID-avklaring til Øst politidistrikt, samtidig som fag- og metode vurderes lagt til nytt 
særorgan eller til ekspertorgan uten at oppgaver følger i samme forbindelse. Det er således 
vanskelig å forstå hvordan et særorgan som ikke selv praktiserer fag- og metode skal kunne 
utvikle og forbedre standarder nasjonalt og være pådrivere.  

 

Anbefalinger knyttet til ID arbeidet i politiet beskriver ikke de fag- og metodemessige 
forskjellene som ligger i mandat knyttet til ID-oppgavene i PU, Kripos og NID. Det er 
vesensforskjeller mellom identitetsfastsettelse av utlendinger som i dag ligger til PUs mandat 
og ansvaret som ligger til Kripos. ID-gruppens bistandsoppdrag er å fastslå identitet på 
større antall omkomne etter alvorlige hendelser og ulykker, slik som etter tsunamien i 
Indiahavet i 2004. Videre utgjør Kripos politiets 3. linje i dokumentundersøkelser, når 
ekthet av fremlagte dokumenter skal vurderes.  
 
NIDs mandat er også innrettet mot identitetsundersøkelser, fortrinnsvis basert på 
dokumenter fremvist fra utlendingen og med opplæring relatert til person– og 
dokumentkontroll innenfor sivile og offentlige virksomhet. Likt Kripos utgjør NIDs 
bistand en 3. linje i undersøkelser av dokumenter. NIDs oppdrag, som sivilt organ, er 
avgrenset mot taktisk personundersøkelse og operativt politiarbeid i sak.  
 

Dagens særozganstruktur erstattes med to enheter underlagt Polítídírektora tet (3)

Beredskap og regonale ordninger

Med erfaringer fra høsten 2015 friskt i rninne vil vi fremheve at kompetanse, systemer og
strukturer som PU besitter må inngå som sentrale beredskapselement i politiets planverk.

Migrasjon og hendelser utløst av dette vil kunne utgjøre en langsomt voksende krise som
ikke uten videre treffer de faser og rammer som beredskapsplanverket stiller opp. Det vises
her til politiets planverk (PBS 11) for ekstraordinære ankomster av asylsøkere og migranter

til Norge, PODs RS 2016 / 008 og lokalt planverk utviklet med bakgrunn i dette.

Vurdering knyttet til en hensiktsmessig organisering må dekke hendelser og kriser relatert til

utlendingsfeltet og scenarier som kan utløses i en tid med store folkevandringer. Omfanget

av oppgaven, men også de sikkerhets- og samfunnsmessige utfordringer som kan oppstå

relatert til slike utviklingstrekk må også vektlegges.

Ved å overføre nye oppgaver med potensielt stort omfang til politidistriktene slik utvalget
anbefaler representerer dette en forhøyet risiko som kan påvirke politiets beredskapsevne.

PUs oppgaver i en situasjon med ekstraordinære ankomster skiller seg vesentlig fra
oppgavene som i dag ligger til et politidistrikt, og utgjør slik en lavere risiko for
samtidighetskonflikt i en nasjonal krisesituasjon.

Etterforskningsbistand

Det argumenteres i utredningen for at det å drive fag- og metodeutvikling er et kjennetegn

innenfor et særorgans område. Det virker imidlertid uklart hvordan det kan oppnås

gevinster innenfor ID-arbeidet når sammenhengene mellom funksjoner som understøtter
ID-fastsettelsen ikke er drøftet.

Det virker å være en inkonsekvens i først å legge den nasjonale oppgaven og ansvaret for
ID-avklaring til Øst politidistrikt, samtidig som fag- og metode vurderes lagt til nytt

særorgan eller til ekspertorgan uten at oppgaver følger i samme forbindelse. Det er således
vanskelig å forstå hvordan et særorgan som ikke selv praktiserer fag- og metode skal kunne

utvikle og forbedre standarder nasjonalt og være pådrivere.

Anbefalinger knyttet til ID arbeidet i politiet beskriver ikke de fag- og metodemessige
forskjellene som ligger i mandat knyttet til ID-oppgavene i PU, Kripos og NID. Det er

vesensforskjeller mellom identitetsfastsettelse av utlendinger som i dag ligger til PUs mandat
og ansvaret som ligger til Kripos. ID-gruppens bistandsoppdrag er å fastslå identitet på
større antall omkomne etter alvorlige hendelser og ulykker, slik som etter tsunamien i
Indiahavet i 2004. Videre utgjør Kripos politiets  3.  linje i dokumentundersøkelser, når

ekthet av fremlagte dokumenter skal vurderes.

NIDs mandat er også innrettet mot identitetsundersøkelser, fortrinnsvis basert på
dokumenter fremvist fra utlendingen og med opplæring relatert til person- og

dokumentkontroll innenfor sivile og offentlige virksomhet. Likt Kripos utgjør NIDs
bistand en  3.  linje i undersøkelser av dokumenter. NIDs oppdrag, som sivilt organ, er

avgrenset mot taktisk personundersøkelse og operativt politiarbeid i sak.
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Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter (10)  
Utvalgets forståelse av fag- og metodeansvar, og det innholdsmessige i fagansvarsrollen er 
omfattende behandlet. Det argumenteres for at særorganene skal ha et selvstendig ansvar 
for fag- og metodeutvikling, herunder et tydelig mandat for kompetanseoverføring, 
visualisert som øverste nivå i en tredelt kompetansepyramide.  

 

Utgangspunktet er at ansvaret for å utvikle metoder i hovedsak bør ligge til særorganene. 
Fag- og metodeansvaret innebærer at de organisatorisk er nasjonalt og internasjonalt 
kontaktpunkt, har spisskompetanse for å kunne utvikle faget, har et pådriveransvar for 
utvikling og nasjonale standarder og prosedyrer, kan pålegges ansvar som kompetansesenter 
og videre implementering.  Til rollen kan også ansvar til å endre eller beslutte nye rutiner og 
regelverk tildeles fra POD.  
 
PU har likt de øvrige særorganene behov for at innholdet i fagansvarsrollen blir avklart i 
politistrukturen, herunder opp mot PHS. Utvalgets forståelse og drøftinger av temaet rundt 
fagansvar virker å være et godt utgangspunkt i en slik prosess.  En mer tydelig 
fagansvarsrolle lagt til særorganene mener vi vil være effektiviserende og kvalitetshevende 
for politiet.  
 
Avsluttende kommentarer 
Foreliggende utredning er meget omfattende, og det er i høringsprosessen internt blitt 
utarbeidet et omfattende materiale fra fagavdelingene i PU. Vi har vurdert det som 
hensiktsmessig å avgrense vårt høringsinnspill til de mest sentrale momentene, men er 
selvfølgelig innstilt på raskt å svare ut spørsmål om uklarheter eller behov for utdypninger 
knytter seg til vår besvarelse.  
 
 

 

Vennlig hilsen 
 
 
 
Morten Hojem Ervik       
sjef PU   

Polítídírektora tet bør avklare íàgans varsrollen med underliggende enheter  (10)
Utvalgets forståelse av fag- og metodeansvar, og det innholdsmessige ifagansvarsrollen er

omfattende behandlet. Det argumenteres for at særorganene skal ha et selvstendig ansvar
for fag- og metodeutvikling, herunder et tydelig mandat for kompetanseoverføring,

visualisert som øverste nivå ien tredelt kompetansepyramide.

Utgangspunktet er at ansvaret for å utvikle metoder ihovedsak bør ligge til særorganene.

Fag- og metodeansvaret innebærer at de organisatorisk er nasjonalt og internasjonalt

kontaktpunkt, har spisskompetanse for å kunne utvikle faget, har et pådriveransvar for

utvikling og nasjonale standarder og prosedyrer, kan pålegges ansvar som kompetansesenter

og videre implementering. Til rollen kan også ansvar til å endre eller beslutte nye rutiner og
regelverk tildeles fra POD.

PU har likt de øvrige særorganene behov for at innholdet i fagansvarsrollen blir avklart i
politistrukturen, herunder opp mot PHS. Utvalgets forståelse og drøftinger av temaet rundt

fagansvar virker å være et godt utgangspunkt i en slik prosess. En mer tydelig

fagansvarsrolle lagt til særorganene mener vi vil være effektiviserende og kvalitetshevende

for politiet.

Avsluttende kommentarer

Foreliggende utredning er meget omfattende, og det er i høringsprosessen internt blitt

utarbeidet et omfattende materiale fra fagavdelingene i PU. Vi har vurdert det som

hensiktsmessig å avgrense vårt høringsinnspill til de mest sentrale momentene, men er

selvfølgelig innstilt på raskt å svare ut spørsmål om uklarheter eller behov for utdypninger

knytter seg til vår besvarelse.

Vennlig hilsen

Morten Hojem Ervik
W  PU
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HØRINGSSVAR – NOU 2017:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP 
 

Det vises til høringsdokumenter fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 14. juni 2017 

om utsendelse av NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre Beredskap. Vi viser til eget høringsbrev 

fra Politidirektoratet datert 30. juni s.å. hvor det bes om at høringssvar sendes via dem. Frist 

til direktoratet er 1. november. 

 

I høringsbrevet fra Politidirektoratet bes høringsstansene om gjøre en vurdering av 

særorganutvalgets forslag. Politihøgskolen har i hovedsak avgrenset vårt høringssvar til 

forslagene som omhandler høgskolen. På grunn av denne avgrensningen har vi ikke funnet 

det naturlig å ta stilling til de andre områdene som også nevnes i høringsbrevet. 

 

Høringssvaret er behandlet i høgskolestyret 18. oktober 2017, og et samlet styre står bak 

høringssvaret.1  

 
Innledning 
 
Mange av forslagene til særorganutvalget vil, dersom de blir vedtatt, få store konsekvenser 

for organiseringen av særorganene og norsk politi. Slik Politihøgskolen ser det, kommer 

forslagene litt tidlig sett i forhold til implementeringen av nærpolitireformen. Større 

politidistrikter vil på sikt etablere større kompetansemiljøer. Det er imidlertid vanskelig å si 

hvilke konsekvenser dette vil ha for behovet for spisskompetanse fra politiets særorganer 

ettersom det også i framtiden vil være betydelige forskjeller mellom de store og de mindre 

politidistriktene.  

 

Videre er det viktig å understreke at kriminalitetsbildet endrer seg raskt, og det er trolig at vi 

vi også i fremtiden vil ha behov for kompetansemiljøer med spisskompetanse for å møte 

utfordringer vi ikke ser i dag.  

 
Nærmere om Særorganutvalgets forslag i kap. 7 mv – om Politihøgskolen 
 
Politihøgskolens forskningsvirksomhet 
Politihøgskolens forskningsvirksomhet omtales helt kortfattet i utredningens pkt. 7.3.3. Når 

man leser dette avsnittet, kan man få inntrykk av at forskningsvirksomheten ved 

1 Styremedlem Trond Eirik Schea forlot møtet under behandlingen av punktet «Ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet». 
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Politihøgskolen både er beskjeden og lite målrettet. Dette er i så fall en uriktig beskrivelse.  

 

I den perioden hvor utredningen har innhentet sitt materiale, var det med tilknytning til 

Politihøgskolen i underkant av 40 personer med forskningsmessig førstestillingskompetanse. 

Videre var det i samme tidsrom ca. 15 stipendiater med ansettelse ved, eller tilknytning til, 

Politihøgskolen som var i et doktorgradsløp. Av Politihøgskolens forskningsmelding for 2016 

(http://intranett.phs.no/Documents/Forskning%20og%20utvikling/meldingenweb.pdf) 

fremgår det at disse forskerne i 2016 alene eller sammen med forskere fra andre 

institusjoner, var engasjert i til sammen 59 større eller mindre forskningsprosjekter innenfor 

hovedområdene «Politiet som samfunnsinstitusjon», «Politiets organisasjon, kultur og atferd», 

«Politiets strategier, praksis og metoder» og «Politiets utfordringer». Til sammen sto dette 

forskningsmiljøet i 2016 for over 60 vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til fagbøker og 

fagartikler. 

 

Videre har Politihøgskolen en viktig rolle overfor samfunnet ved å aktivt delta i 

samfunnsdebatten innenfor høgskolens kjerneområder og derigjennom formilde kunnskap om 

kriminalitetsutvikling, forebygging og kriminalitetsbekjempelse til politiet og til samfunnet for 

øvrig.  

 

Geografisk plassering 
Det ligger utenfor utvalgets mandat å vurdere Politihøgskolens plassering. Allikevel heter det: 

«Utvalget ser imidlertid ikke at PHS nødvendigvis må bli værende i Oslo». Vi finner det 

underlig at utvalget mener noe om geografisk plassering av Politihøgskolen, all den tid dette 

faller utenfor utvalgets mandat. Det synes også overraskende at utvalget uttaler seg om dette 

uten å begrunne synspunktet utover at «politiutdanning bør være lokalisert i nærheten av 

høgskole- og universitetsmiljøer». Da geografisk plassering har blitt et tema i forbindelse med 

utredningen, vil Politihøgskolen fremføre følgende: Politihøgskolen har i dag en god 

distriktsprofil ved at vi har tre campuser utenfor Oslo hhv i Bodø, Stavern og Kongsvinger. En 

eventuell flytting av hovedcampus ut av Oslo vil innebære en unødvendig risiko og fare for 

svekket oppgaveløsning. Dette knytter seg særlig til at fagmiljøene som er etablert ved 

Politihøgskolen i Oslo og som det har tatt mange år å bygge opp til dagens nivå, raskt kan 

svekkes og nå kritisk små størrelser.  

 

Videre kan det ved en flytting ut av Oslo bli vanskeligere for Politihøgskolen å utnytte 

spisskompetansen fra sterke samarbeidspartnere som Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim og 

Politiets utlendingsenhet. Det synes også som et viktig argument både for politiet og 

samfunnet for øvrig at en fortsatt politiutdanning i Oslo betyr en betydelig nærhet til landets 

største innvandrerbefolkning. Det både forsterker mulighetene for å øke rekrutteringen til 

politiet fra denne befolkningsgruppen og kan dessuten bidra til at tilliten til politiet styrkes i 

denne gruppen.  

 
Universitets- og høgskolesystemet 
Utvalget bygger på at Politihøgskolen skal være «styrkeprodusent» for politiet. Politihøgskolen 

ønsker å understreke at høgskolens samfunnsoppdrag går utover å være en styrkeprodusent. 

Gjennom bachelorutdanning, masterutdanninger og en rekke etter- og videreutdanninger skal 

høgskolen være en sentral kunnskapsleverandør for politiet og samfunnet. Det innebærer 

både utdanning, forskning og formidling (jf. UH-loven § 1).  

  

Utvalget konkluderer med at det på nåværende tidspunkt ikke bør foreslås en sammenslåing 

med det «alminnelige universitets- og høgskolesystem» (side 75), men anbefaler på sikt å 

«vurdere nærmere samarbeid med andre aktører i universitet- og høgskolesektoren» (side 

11). Politihøgskolen støtter denne konklusjonen og vil påpeke at høgskolen allerede i dag har 

Deres referanse: Vår referanse:  Side 2/7 

 2017/05616-4 

http://intranett.phs.no/Documents/Forskning%20og%20utvikling/meldingenweb.pdf


et tett samarbeid med flere nasjonale og internasjonale høgskoler og universitet, både når det 

gjelder utdanninger og når det gjelder forskning. Det ligger i høgskolens oppgave å stadig 

søke nye og forpliktende samarbeidsavtaler (jf. Studietilsynsforskriften kap. 2). Høgskolen er 

med i Universitets- og høgskolerådet, og rektor sitter i dag i UHRs styre. Gjennom dette 

nettverket har høgskolen et tett samarbeid med sektoren i Norge.   

 

Sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter 
Utvalget anbefaler å vurdere sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter 

(KRUS). Politihøgskolen viser til Rapport avgitt til Politidirektoratet og Kriminalomsorgs-

direktoratet 4. september 2017. Rapporten sier at det er viktig for justissektoren med et 

tettere samarbeid som styrker store deler av straffesakskjeden og anbefaler en videre 

utredning av en sammenslåing av institusjonene. Politihøgskolen støtter denne anbefalingen.   

 

Politihøgskolens benevning og plassering på organisasjonskartet 
Utvalget anbefaler at Politihøgskolens status som særorgan opphører, og at «enheten 

benevnes som det den faktisk er: en «høgskole» (side 11). Politihøgskolen støtter denne 

anbefalingen, men forutsetter at en eventuell begrepsendring ikke får betydning for 

Politihøgskolens tilgang til politiets systemer og registre. Det er imidlertid viktig å påpeke at 

en eventuell ny benevnelse av Politihøgskolen ikke betyr en svekking av høgskolens status i 

forhold til de andre særorganene/bistandsenhetene. Politihøgskolen bistår politiet med 

utdanning og forskning, og rektor har en viktig i rolle i nasjonal ledergruppe.  

 

Dersom det fastsettes at Politihøgskolen ikke lenger skal betegnes som et særorgan, må 

teksten i Politiloven § 19 endres slik at den omhandler utnevning av rektor for Politihøgskolen. 

  

Styrking av Politidirektoratets eierrolle overfor Politihøgskolen, samt oppnevning av 
styre og endringer i styresammensetning 
Utvalget mener at Politidirektoratet bør ha ansvaret for å oppnevne styret. Politihøgskolen ser 

flere betenkeligheter med dette forslaget. For det første skal Politihøgskolen som akkreditert 

høgskole, fremme og verne om sin akademiske frihet. Akademisk frihet innebærer, som 

utvalget også understreker, vern mot overstyring og sanksjoner som hindrer forskere og 

studenter i å følge eller gi uttrykk for egne faglige vurderinger. Samtidig skal høgskoler sikres 

institusjonell autonomi. Politihøgskolen mener dette sikres best ved at Justis- og 

beredskapsdepartementet fortsatt oppnevner høgskolestyret. Dette samsvarer også med 

gjeldene praksis i UH-sektoren, der Kunnskapsdepartementet oppnevner eksterne 

styremedlemmer og varamedlemmer (Lov om universitet og høgskoler, § 9-4)2. Det er også 

grunn til å påpeke at Politidirektoratet i dag har ansvaret for styringsdialogen med høgskolen 

der de møter styreleder og rektor. Dersom Politidirektoratet skal oppnevne styret, vil de møte 

seg selv i styringsdialogen noe som neppe er god styring. Politihøgskolen mener derfor at 

Justis- og beredskapsdepartementet fortsatt bør oppnevne høgskolens styre. Det vises for 

øvrig til vårt høringssvar på NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens 

utfjordinger», der det understrekes at Politihøgskolens øverste organ fortsatt bør være et 

styre.3 

 

Videre foreslår utvalget endringer i styresammensetningen. Utvalget foreslår at styret fortsatt 

skal ha elleve medlemmer, men med en annen sammensetning enn gitt i UH-loven. Utvalget 

foreslår at styret skal ha to representanter fra ansatte, mot i dag fem og to student-

representanter (samme som i dag). I tillegg foreslår utvalget at det velges tre representanter, 

2 Fotnote 43 er misvisende i denne sammenheng. «KD har delegert utnevnelse av styret til forskingsinstitutt til 
universitetets administrasjon». Dette er en feil sammenlikning – da forskingsinstitutter kan være underlagt et 
universitet eller en høgskole. Mens KD oppnevner styrene for alle universiteter og høgskoler i Norge.  
3 Vår referanse 2013/00815-2 008  
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derav minst to fra andre universitet og høgskoler (i dag to fra andre høgskoler) og en med 

erfaring fra politi- og lensmannsetaten, samt en representant fra Riksadvokaten og en fra 

hver av de to fremtidige bistands-/beredskapsenhetene. I tillegg sies det at «representasjon 

på vegne av samfunnet og brukerne også ville være ønskelig». 

Politihøgskolen er enig i at Riksadvokatembetet bør være representert i høgskolens styre, 

men vi er uenig i at antall ansatterepresentanter reduseres fra fem til to. Ansatte-

representanter har en svært viktig oppgave i høgskolestyret ved at de kjenner høgskoledriften 

innenfra og er tett på forsknings- og utdanningsvirksomheten.   

 

Politihøgskolen mener at styrets sammensetning bør fortsette som tidligere, men viser til at 

det i UH-loven åpnes for at styret selv kan fastsette en annen sammensetning enn angitt i  

§ 9-3, første ledd. Videre vises det til UH-loven § 9-4, 6. ledd, der det heter at forslag til 

eksterne styremedlemmer og varamedlemmer fremmes av institusjonens styre. Dette er 

praksis ved Politihøgskolen i dag. Politihøgskolen mener at denne praksisen er med å sikre 

institusjonell autonomi, og derfor ikke bør endres.  

 

Politihøgskolen vil videre påpeke at det er et misforhold mellom utvalgets anbefaling om at 

Politidirektoratet skal oppnevne høgskolens eksterne styrerepresentanter, samtidig som det 

foreslås en sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter som i dag er underlagt 

Kriminalomsorgsdirektoratet. En eventuell sammenslåing av de to utdanningsinstitusjonene vil 

ytterligere understreke viktigheten ved at det er Justis- og beredskapsdepartementet som 

oppnevner høgskolens styre.   

 

Endrede styringslinjer mellom Politidirektoratet, styret og rektor 
Utvalget anbefaler at Politidirektoratet får ansvaret for styringsdialogen med styreleder med 

rektor som bisitter. Det er vanlig praksis at styringsdialog foregår mellom eier og styreleder. 

Dette er et forslag som Politihøgskolen støtter. Hvis Politihøgskolen blir slått sammen med 

KRUS, må det vurderes om styringsdialogen skal gjennomføres med Justis- og 

beredskapsdepartementet i stedet for Politidirektoratet.   

  

Bør Politihøgskolen fortsatt ha et eget budsjettkapittel? 
Utvalget foreslår at Politihøgskolen har et eget budsjettkapittel inntil videre. Politihøgskolen 

mener at ordningen med eget budsjettkapittel er hensiktsmessig og bør ikke endres. Her vil vi 

vise til tidligere argumentasjon knyttet til de akademiske verdier som er en forutsetning for 

universiteter og høgskoler, nemlig akademisk frihet og institusjonell autonomi som vi mener 

underbygger en slik ordning.   

 

Andre tiltak 
Utvalget foreslår at høgskolen skal rendyrke kjerneoppgavene og viser til den pågående 

prosessen der flere av driftsfunksjonene flyttes til Politiets fellestjenester (PFT). 

Kjerneoppgavene til Politihøgskolen er undervisnings- og forskningsrelaterte. Driftsfunksjoner 

bidrar imidlertid til rammekvalitet og høgskolens mulighet for å legge til rette for læring. Det 

er som det fremkommer av utvalgets forslag, forskjell på vektlegging av oppgaver for 

justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) og Sæter gård. JKØ er et kurs- og øvingssenter 

for hele justissektoren, der Politihøgskolen gjennomfører bachelorutdanning og noen 

videreutdanninger. Sæter gård på Kongsvinger er et øvingssenter med sterkere spesialisering 

av spesifikke behov knyttet særlig til utdanning av IP1, IP2, IP3, hundeekvipasjer og andre 

tunge operative utdanninger.  

 
Et nedtrekk i antall bachelorstudenter kan innebære at det kun vil være Kongsvinger som 

gjennomfører leiropphold for bachelorstudentene. Ledig kapasitet ved senteret med utvikling 

av øvingshus, kjøregård og skyteanlegg kan utnyttes av etaten for øvrig. Politihøgskolen er 
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enig med utvalget i at driften av JKØ ikke kan anses å tilhøre Politihøgskolens 

kjernevirksomhet. Men når det gjelder Kongsvinger mener Politihøgskolen at dette senteret 

inngår som en særlig integrert del av utdanningene og at det vil være svært lite 

hensiktsmessig å flytte driftsfunksjonen til PFT. 

 

Kantinedriften i Justis- og beredskapsdepartementet ble etablert i 2011, og Politihøgskolen er 

enig i at denne tjenesten i dag ikke hører inn under kjerneoppgavene til høgskolen. 

Når det gjelder internatet i Dr. Astrids gate, driftes ikke dette av Politihøgskolen, men av 

utleier. Det foreligger en leieavtale over antall rom som disponeres av Politihøgskolen. 

Internatet har kun overnattingsrom og bespisning skjer ved studentkantina på Majorstuen. 

Bakgrunnen for avtalen er Politihøgskolens ansvar for forpleining til de av etatens ansatte som 

deltar på etter- og videreutdanninger i Oslo. Alternativet til Dr. Astrids gate er å utnytte 

hotellmarkedet.  

 
Særlig om fagansvar og Politihøgskolens rolle 
Utvalget sier i kap. 16 punkt 4.2 at ansvaret for å utvikle metoder i størst mulig grad bør 

samles i en ny struktur og ser betydningen av at Politihøgskolen bidrar innen sine 

kompetanseområder slik at fagansvaret tar hensyn til relevant kunnskap og forskning på 

området. Politihøgskolen bør med andre ord ha et eget kvalitetssikringsansvar som ledd i 

prosessen. Videre heter det om Politihøgskolen at skolen får et «kvalitetssikringsansvar for å 

sikre at nye metoder og fagstyring er i samsvar med relevant forskning og relevante metoder 

i politiutdanningen, før endelig beslutning fattes.» Politihøgskolen støtter dette forslaget og 

viser til pågående utredningsarbeid i regi av Politidirektoratet om «Rollen som fagforvalter i 

forvaltnings- og utviklingsapparatet for etterforskningsfeltet».  

 

Øvrige kommentarer 
Politihøgskolen ønsker også å kommentere enkelte forhold som ikke er omtalt under kapitler 

og avsnitt om Politihøgskolen, eller som kun indirekte berører Politihøgskolen. 

 
Særorganutredningen har flere forslag som omhandler flytting av enkelte fagområder fra 

dagens særorgan, fortsatt sentralisering av enkelte fagområder, samt desentralisering av 

andre områder. Som eksempler kan nevnes flytting av fagområdet alvorlig miljøkriminalitet 

fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Videre kan nevnes forslag om desentralisering av 

oppgaver som i dag ligger under Utrykningspolitiets (UP) ansvarsområde til politidistriktene og 

dermed avvikling av UP som særorgan. Dessuten kan nevnes forslaget om avvikling av 

Politiets utlendingsenhet (PU) i sin nåværende form og tilbakeføring av oppgaver til 

politidistriktene, men fortsatt sentralisering og overføring av oppgaver knyttet til de mer 

spesielle oppgavene til Øst politidistrikt og Kriminalomsorgen. Strategisk styring av politiets 

arbeid på utlendingsfeltet og på trafikksikkerhetsområdet forutsettes dermed forankret i 

Politidirektoratet. Det er vanskelig å se helheten i disse forslagene – spesielt der nasjonale 

oppgaver og fagområder foreslås splittet og lagt på politidistriktsnivå. 

  

Det er flere begrunnelser bak forslagene i utredningen. Flere forslag understøtter 

nærpolitireformens intensjoner om delegering til politidistriktene, styring og utvikling av ett 

politi, samt klargjøring av operative og strategiske grenseflater mot Politidirektoratet. Når 

Politihøgskolen allikevel kommenterer noen av forslagene, er det begrunnet i høgskolens syn 

på og erfaring med fag- og metodeutvikling i etaten, herunder behov høgskolen og 

politietaten har for faglig samarbeid knyttet til utvikling og gjennomføring av studier og annen 

opplæring. Politihøgskolen tror det også i fremtiden vil være behov for sterke sentrale 

kompetansemiljøer som i samarbeid med Politihøgskolen - og eventuelt også andre 

forskningsinstitusjoner kan ligge i front i fag- og metodeutvikling. Dette for å være i stand til 

å møte et stadig skiftende og mer globalisert kriminalitetsbilde.  

Deres referanse: Vår referanse:  Side 5/7 

 2017/05616-4 



 

I denne sammenheng ser Politihøgskolen med bekymring på at utvalget foreslår at robuste 

fagmiljøer blir lagt ned eller forsøkt flyttet fra ett sted i landet til et annet sted - og helst til et 

politidistrikt. Dette gjelder både miljøer ved Økokrim, UP og PU. Vi mener at det langt fra er 

sikkert at man vil lykkes med en slik flytting, og at aktuelle politidistrikter trolig ikke evner å 

reetablere fagmiljøene på et høyt nok kvalitativt nivå og dermed heller ikke greier å innfri 

forventningene om å overta det nasjonale ansvaret for de ulike oppgavene. Vi mener videre at 

slike prosesser også bryter med intensjonen i nærpolitireformen om at politidistriktene skal 

være så like som mulig.   

 

Ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet  
Det vises først til side 109 der miljøkriminalitet defineres. Det pekes i definisjonen på at 

denne kriminalitetsformen kan være grov og organisert, rammer mange og har store 

mørketall. Samtidig pekes det på at miljøkriminalitet ofte er økonomisk motivert og må ses i 

sammenheng med de økonomiske bestemmelsene i særlovgivning og i straffeloven. Innenfor 

dette området finner vi mange internasjonale bestemmelser, konvensjoner og traktater hvor 

Norge har forpliktet seg. Rapporten sier videre noe om hvorfor disse sakene er krevende å 

etterforske (kap. 9.2.2).  

  

Politihøgskolen er uenig i forslaget om å splitte økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 

Dette samsvarer dårlig med den pågående prosessen i politidistriktene der man (etter 

anbefaling fra RA, Økokrim og POD) samler og slår sammen disse fagområdene i egne avsnitt 

og grupper. Årsaken er at miljølovbrudd ofte skjer i sammenheng med økonomisk kriminalitet 

eller annen mer næringslivsorientert kriminalitet. Forslaget om flytting vil, slik Politihøgskolen 

ser det, få konsekvenser for videre fagutvikling innen hele fagområdet. I forslaget pekes det 

på nærheten til Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet. Miljødirektoratet har kontor både i 

Trondheim og Oslo, og Arbeidstilsynet har 7 regionskontorer, deriblant i Oslo. Dette kan 

derfor neppe alene være et faglig argument for overføring av miljøkrimsaker til Trøndelag 

politidistrikt. 

   

Det oppleves variasjoner i hvordan de ulike distriktene klarer å etterforske miljøkriminalitet. 

Noe av forklaringen er nok lokale prioriteringer, men det kan også forklares med den 

kompetansen og erfaringen som de enkelte politidistriktene har innen denne type kriminalitet. 

Utviklingen tyder på at behovet for spesialkompetanse innenfor økonomisk kriminalitet og 

miljøkriminalitet vil fortsette å øke og det vil derfor være et stort behov for både veiledning og 

faktisk bistand i mange år fremover til en får bygget opp tilstrekkelig sterke og robuste 

fagmiljøer i hvert enkelt politidistrikt.  

 

Økokrim er en viktig samarbeidspartner for Politihøgskolen og ansatte ved Økokrim er viktige 

støttespillere i utvikling og gjennomføring av ulike studier ved Politihøgskolen. Politihøgskolen 

frykter at man ved å dele Økokrim og legge en del til Trøndelag politidistrikt vil svekke heller 

enn å styrke fagkompetansen Økokrim i dag besitter.  

 

Oppsummering 
Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for norsk politi. Høgskolen skal 

fortsatt utdanne og videreutdanne politiet og bidra til fag- og metodeutvikling til beste for 

politiet og samfunnet. Vi har argumentert for at høgskolen fortsatt skal ha et høgskolestyre, 

der de eksterne medlemmene oppnevnes av Justis- og beredskapsdepartementet. Dette for å 

sikre akademisk frihet og institusjonell autonomi.  
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Med hilsen 

 

 

 

Heidi Kløkstad Nina Skarpenes 

Styreleder  Rektor/sjef Politihøgskolen 
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HØRING OM NOU 2017: 11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP - NY 
FRIST 

Politireformen er ved å bli gjennomført og det er betimelig at særorganene nå legges under 
lupen. Rammebetingelsene for de enkelte virksomhetene er endret siden det enkelte 
særorgans oppstart og utviklingen av dem har vært organisk og ikke gjenstand for en enhetlig, 
samlet og strategisk anlagt prosess. 

NOU 2017:11 er et omfattende dokument, av naturlige årsaker fragmentert, men med 
veldokumentert forankring i dagens virkelighet. Utredningen gir et godt grunnlag for å 
kommentere anbefalingene. 

En god støtte for tanken er at de framtidige særorgan skal understøtte nærpolitireformens 
intensjoner og under dette at ansvar som ikke skal legges til politidistriktene må begrunnes 
særskilt. 

Utvalgets anbefalinger: 

1. Politiets særorganer omtales som bistandsenheter. 

Særorganene er uensartede med ulik organisering. En benevning av politiets bistandsenheter 
som nettopp det vil fremme formålet med enhetene og positivt fange tanken. 

2. Politihøgskolen omtales som høgskole. 

Politihøgskolen anbefales å omtales som nettopp det, høgskole, som den utdannings og 
forskningsinstitusjonen den er. Det synes fornu~ig å samordning med Kriminalomsorgens 
utdanningssenter (KRUS) og på sikt å vurdere nærmere samarbeid med andre aktører i 
universitet- og høyskolesektoren. 

Sør-Vest politidistrikt vurderer det som viktig at ordningen med et høgskolestyre oppnevnt av 
Justis- og beredskapsdepartementet videreføres, og at forslaget om å overlate dette til 
Politid irektoratet kan medføre fare for rolleblanding. Politihøgskolen har sin organisatoriske 
tilhørighet under Justis- og beredskapsdepartementet. Vi mener nåværende ordning 
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viderefører Politihøgskolens mulighet til å sikre akademisk frihet og nødvendig grad av 
autonomi som høgskole. En slik videreføring kan ikke sees som hinder for å videreføre en 
konstruktiv st yringsdialog mellom Politidirektoratet og Politihøgskolen 

3. Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis 
etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet. 

En organisering som foreslått framstår som intuitiv og logisk. Den bidrar t il enn struktur som 
bygger opp om politiets kjerneoppgaver. En samlet bistandsenhet til disposisjon for 
politidistriktene ville i og for seg være like intuitiv og logisk, men ville ha et uforholdsmessig 
stort ansvar- og oppgavespenn. Det er ikke utenkelig at en slik organisering også ville 
representere en for stor maktkonsentrasjon, som påpekt av utvalget, med påfølgende reell 
fare for å utfordre PODs styringsevne. I det følgende diskuteres hvorvidt det bør være to 
enheter for etterforskningsbistand . 

4. Økokrim og Kripos slfls sammen til en felles bistands- og etterforskingsenhet 

Dagens Økokrim har sin opprinnelse som en enhet i Kripos. Politiets daværende totale mangel 
på evne til å konfrontere økonomisk kriminalitet banet veg for hybridløsningen vi kjenner i dag 
med 1.statsadvokater som ledere av team med etterforskere og annet fagpersonell. Siden den 
gang har Kripos fått påtalekompetanse i egne saker utover bistandssaker. Kriminaliteten har 
endret karakter hvor vinningselementet er tilstede i org.krimsaker, miljøsaker, cyber- og ikt
krimsaker og egentlig de fleste typer kriminalitet som er prioritert. Politiets kompetanse til 
etterforsking og påtale av økonomisk kriminal itet er bedret, under alle omstendigheter evnen 
til å samspille med en bistandsenhet. 

Hva blir i så tilfelle styrket ved en slik sammenslåing? Bedre kompetanse og større fokus på 
finansiell etterretning/etterforsking i alle sakstyper, større kompetanse og fokus i forhold til 
metodebruk også i økosaker. Bedre utnyttelse av datateknisk kompetanse og lik 
etterforskningsledelse, og ikke minst ett felles etterretningsmiljø som ser helheten i 
kriminalitetsbildet. Motstykket til dette er at et sammenslått Kripos/Økokrim vi l kunne gi 
prioriteri ngsutford ringer. Samfunnsskadelig økonomisk krim ina I itet, som skatteunndragelser, 
korrupsjon og innsidehandel vil kunne tape i den daglige konkurransen om ressursene, mot 
drap, vold og sedelighetskriminalitet. Det vi lle kunne gi meget uheldige konsekvenser for den 
langsiktige utvikling og satsningen på å bekjempe grov økonomisk kriminalitet og ikke minst 
angrep på fellesgodene. Angrep på fellesgodene utgjør angrep på så vel velferdsstaten som 
velferdssamfunnet. 

Jeg er enig i, og overbevist om, at en samlet nasjonal bistand- og etterforskingsenhet samlet 
om de tre søylene organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og ikt
kriminalitet ville gi stordriftsfordeler som styrker samarbeid innenfor viktige kompetansemiljø i 
politiet. Jeg fremmet selv i forhandlingene forslag om ny organisering av politidistriktet en 
seksjon som skulle ha ansvar for både økonomietterforskning og etterforskning av organisert 
kriminalitet i tradisjonell forstand. Løsningen ble ikke en del av resultatet. Imidlertid så velger 
jeg likevel ikke å støtte sammenslåing av de to enhetene og da på grunn av den risiko dette vil 
innebære for å svekkelse av kapasitet og kompetanse i et for Norge helt avgjørende miljø i 
kampen mot økonomisk kriminalitet. 
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5. Ansvar for etterforsking av alvorlig miljøkriminalitet blir overført til Trøndelag 
politidistrikt 

Jeg er fundamentalt uenig i at det nasjonale koordineringsansvaret for miljøsaker bør legges til 
Trøndelag politidistrikt. I det vesentlige og resultatet er jeg enig i mindretallets 
argumentasjon 
s. 238, 2. spalte. Det er meget mulig at politidistriktene bør kunne ta mer av 
staffeforfølgingen i miljøsaker i framtiden, men fag og metodeansvar hører naturlig hjemme i 
et nasjonalt bistandsorgan. 

6. Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene 

UP er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet 
og har utviklet seg til å bli et slagkraftig politi "på hjul". Personellet er i stor grad gripbart i fra 
et beredskapssynspunkt i kraft av sitt oppsett, tilknytning, bevæpning og kompetanse. I en 
situasjon hvor nedlegging og omorganisering er tema faller det lett å innvende " If it works, do 
not fix it". Dagens ordning er i strid med totalansvarsprinsippet i forhold til politidistriktene og 
det kan innvendes at ressursene, som i utgangspunktet kommer fra politidistriktene selv, 
samlet vil kunne gi en større fleksibilitet og derved samlet styrket politikraft. Politiets bidrag i 
trafikksikkerhetsarbeidet i dag, og i framtiden, er essensielt og det må opprettholdes med 
uforminsket styrke tilpasset den teknologiske utvikling. Jeg er uenig i nedleggelse av UP da 
dagens aktivitetsnivå må opprettholdes, metodene utvikles og aktivitetene løpende tilpasses 
truslene og aktuell teknologi. Jeg er overbevist om at det enkelte politidistrikt ikke vil kunne 
gjennomføre en slik målsetting like kostnadseffektivt som den sentrale og operative enhet UP. 

7. Politiets utlendingsenhet blir avviklet i sin n§værende form 

Politiets utlendingsenhet (PU) ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne 
politiets innsats på utlendingsfeltet. Dette som følge av den store økningen i asylstrømmen til 
Norge. 

På den tiden var politiet organisert i 27 politidistrikt, hvor kompetansen, ressurssettingen og 
organiseringen av utlendingsfeltet var nokså forskjellig i de ulike politidistriktene. De fleste 
større politidistriktene hadde en funksjonell organisering av utlendingsfeltet. 

Etter omorganiseringen i forbindelse med nærpolitireformen har man fått 12 politidistrikt hvor 
utlendingsfeltet er likt organisert i funksjonell driftsenhet. 

Behovet for PU som «overbygger» i den grad dette har fått utvikle seg vil ikke lenger være 
nødvendig. Etter vår mening er det viktigere at Politidirektoratet mye sterkere overtar den 
strategiske ledelse og styring av utlendingsfeltet. 

Vi er derimot uenig at ett politidistrikt (Øst politidistrikt), jf. utvalget s 14 skal overta som 
nasjonalt kontaktpunkt samt overta det nasjonale koordineringsansvaret knyttet til 
registrering, ID avklaring og koordinering av uttransportering. Dette mener vi bør til ligge PU 
som bør reorganiseres og ressurssettes i samsvar med en mer nedtonet rolle enn i dag. Vi er 
også uenige i at Øst politidistrikt skal ha en annen operativ rolle enn andre politidistrikt. De 
12 nye politidistriktene bør ha tilnærmet samme oppgaver på utlendingsfeltet. 
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Vi ser at mange av de anmerkninger utvalget har i forhold til PU samstemmer med den 
erfaring vi har hatt med PU gjennom mange år og som er blitt ytterligere forsterket de siste 
par årene etter at PU ble vesentlig styrket ressursmessig. 

Vi vil utdype dette i vår høring der utvalget har pekt på denne problemstilling . 

Politiets bistandsbehov. 
Etter nærpolitireformen vil politiets bistandsbehov være mye mindre. 
For Sør- Vest politidistrikt (SVPD) sin del har man innenfor både den utlendingsrettslige siden 
og de utlendingsfaglige områdene, som ID etterforsking, dokumentkunnskap, etterretning og 
ikke minst den operative siden meget god kunnskap og erfaring. 

Det faktum at PU er blitt sterkt ressursmessig styrket har medført at PU i alt for stor grad brer 
sin operative virksomhet utover de ulike politidistrikt, noe også SVPD har registrert. 

Utvalget peker på side 36 andre avsnitt første spalte hvor viktig det er at politiet bygger tillit i 
de mange utenlandske miljøene. PU sin aktive virksomhet og måten PU opptrer på i 
politidistriktene er utfordrende i forhold til både hvordan lokalt politi utfører samme oppgave 
og i forhold til lokalt samarbeid med asylmottak og andre. 

Uti end i nqskontrol I. 
Vi er enig med utvalget i at kontroll på territoriet må foretas av distriktene, i distriktene og i 
samsvar med nærpolitireformens intensjon. Dette vil ikke bare styrke de lokale 
utlendingsfagmiljøene, men også bidra med økt innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet 
(utlendingsrelatert) og det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet generelt. En 
sammenblanding av kontrolloppgaver mellom distriktene og PU vil vanskeliggjøre samarbeidet 
og være utfordrende. 

Overføring av overskuddsressurser fra PU bør ikke bare tilføres ett politidistrikt, men bør 
forholdsmessig overføres til alle politidistrikt. Det vil også bidra til å kunne styrke den 
ressursmessige underdekning som er når det gjelder grensekontroll, også i Sør-Vest 
politidistrikt jf. også utvalgets 14, og således styrke den mer generelle 
kriminalitetsbekjempelse og samfunnstrygghet som grensekontrollen representerer. 

Utt ra nspo rte r. 
Dette omtaler utvalget videre bl.a. i kap 5.3.5 særlig s 48 første spalte hvor det i forhold til 
SVPD særlig gjelder oppgaver rundt uttransporter. Dette samstemmer også med vår erfaring. 

PU 's aksjoner for å pågripe og uttransportere utlendinger oppleves tidvis som utfordrende. 
Aksjonene er enten er uanmeldt eller varsles med et svært kort tidsvindu til distriktets 
operasjonssentra I. 

For å utføre oppgavene flyr PU eget personell ut til distriktet, bor på hotell , kjører leiebiler og 
får dekket kost og losji i tillegg til at det jobbes svært mye overtid. Tar man i tillegg med at 
man i svært mange oppdrag mislykkes, og må returnere uten resultat, fremstår det som en 
samfunnsøkonomisk sløsing. Det fremmer heller ikke samarbeid, god oppgaveløsning og 
resultatoppnåelse. 
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SVPD har tidligere utført alle slike oppdrag i samarbeid med PU på en samfunnsøkonomisk 
forsvarlig og politifaglig god måte. Samarbeidet har vært oppfattet som godt og fruktbart og 
bidratt til at SVPD har levert svært gode resultater i en årrekke og ervervet og opprettholdt 
meget god kompetanse. Informasjonen og oversikten man opparbeider seg ved kontakt med 
asylmottakene og utlendingsmiljøene lokalt har vært og er svært viktig for SVPD. Mange 
asylsøkere inngår også i det kriminelle bildet og mange kriminelle tar til tider opphold på 
asylmottakene. 

SVPD er en del av nærpolitireformen og styrkingen av de lokale fagmi ljøene. Den endring man 
de siste årene har sett i oppgavefordeling og løsninger bidrar ikke til dette. 

Dette understreker utvalget videre i pkt 11.3.5 og peker på den uheldige 
«konkurransesituasjon» som synes å ha oppstått som følge av måltallet mht uttransportering. 
Også målkonflikt omtales av utvalgets 216, noe som samstemmer med vår erfaring. Det at PU 
har egne måltall gjør at mye av arbeidet gjøres i politidistriktet og av politidistriktet i forkant 
av en uttransportering, mens PU tillegges resultatet som igjen er viktig når ressurser skal 
fordeles. PU har fått tilført store ressurser som brukes på en lite effektiv og kostnadsdrivende 
måte i politidistriktene. 

Lokale resurser bør brukes til å pågripe/ransake/intervjue asylsøkere for å sikre en god 
ressursutnyttelse, og unngå at man havner i en situasjon lik dagens hvor PU reiser rundt i 
distriktene for å gjøre denne jobben. En omfordeling av resursene bidrar til styrking av 
distriktene og gjør bruken av mannskapene mer fleksibel. 

Asylregistreringer. 
Utvalget skrivers 189 at utvalget deler oppfatningen blant flere politiledere om at 
«politiblikket» er en v iktig del av registreringsfasen. Vi mener at alle 12 politidistrikter bør 
foreta første asylregistrering når asylsøkere melder seg. 

For at PU skal kunne være en buffer kan et alternativ være at PU har registreringsansvar i et 
nærmere bestemt område. (Oslo/ Gardermoen, sentrale Østlandet) Øvrige asylsøkere bør 
registreres i det distrikt søknad fremmes og hvor det enkelte distrikt har ansvar for oppfølging 
og retur. Det er pr i dag egne returkoordinatorer i alle distrikt som kan ha et overordnet 
ansvar for dette. 

Ved sentral registrering, som i dag, forsvinner ofte viktig informasjon om trender og 
kriminalitet som menneskehandel, menneskesmugling osv for distriktene. Det er i distriktene 
søkerne skal bo og det er der etterforskningen skal foregå. Derfor er det også viktig at det er 
der registeringen må skje. Her er det viktig at registrerings personell har så vel» politiblikket» 
som kulturell og språklig kompetanse. Informasjon som går tapt i denne viktige fasen er 
vanskelig å hente inn igjen. 

ID-etterforsking. 
Straksetterforskning av ID bør skje ved første gangs kontakt med utlending som ellers ikke er 
registre rt i Norge, etter de samme prinsipper som for straksetterforskning eller politiarbeid på 
stedet i straffesakssporet. Informasjon er ofte ferskvare og må behandles så raskt som mulig. 

Etterforskning og fastsettelse av ID kan ellers skje i distriktene etter de samme rutiner og 
retningslinjer som forva ltningen i dag. 
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Fra et kriminalitetsforebyggende og ID fastsettelses perspektiv vil det være viktig å kjenne 
asylsøkerne (og utlendinger for øvrig) som bosettes i distriktene. 

Etterretning. 
Politidistriktene bruker og jobber etter etterretningsdoktrinen og bruker denne som 
beslutningsstøtte i sitt arbeid. Nye PU bør tildeles oppgave med å koordinere etterretning og 
analyser på nasjonalt nivå for politiets oppgaver innen utlendingsforvaltningen. 

Vurdering. 
SVPD støtter utvalgets syn i at PU i dagens form bør avvikles. SVPD mener PU må bli et 
bistandsorgan innen utlendingsforvaltningen lik det Kripos er innen kriminalitetsområdet. 
Med en slik reorganisering blir PU en organisasjon med fokus på kjerneoppgavene nasjonalt 
kontaktpunkt, bistand i store og vanskelige ID saker, kontakt og koordinering med 
utenlandske myndigheter, koordinering og reisebestilling av uttransporter fra distriktene samt 
et ansvar for utvikling av fag og metode. 

Oppgaver som uttransportering, asylregistrering og ID etterforskning utføres av distriktene. 
Ved å beholde ansvaret for asylregistrering i nærmere bestemt og avgrenset område beholder 
PU egen kompetanse innen registrering og ID etterforskning. Ved store, ikke forutsette 
asylankomster bør PU lede og koordinere registrerings- og ID arbeidet. Alle politidistrikt bør ha 
en forhåndsdefinert pool av personell med utlendingskompetanse som bistå PU i dette arbeidet 
og som raskt kan trekke seg tilbake til eget distrikt når arbeidet ikke lenger er påkrevet. Dette 
bidrar til stor grad av fleksibilitet og hindrer at man sitter igjen med overflødig personell når 
oppgavene minsker. 

SVPD mener videre at den strategiske styringen av utlendingsfeltet i politiet bør skje i POD. 

8. Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum 

Jeg støtter utvalgets vurderinger om at utlendingsinternatet på Trandum overføres til og 
driftes av Kriminalomsorgen 

9. Nasjonale beredskapsressurser blir etablert som eget politiorgan 

Utredningen har allerede vært gjennom en høring. Innhold og konklusjoner er i vesentlig grad 
basert på spørreundersøkelser og møter med ulike ledergrupper som har uttalt seg til utvalget. 
Dette kan fort bli subjektive meninger og utspill uansett rolle og ståsted for respondentene. 
Vi savner mer grundig tilnærming/metodeanvendelse i denne utredningen, slik man kunne se i 
bevæpningsutvalgets utredning. Vi skulle ønske at man drøftet og sammenlignet oss i langt 
større grad med land som ligner oss. Hvordan har de organisert sine nasjonale 
beredskapsressurser? Hvordan fungerer det? Hvordan er ressursutnyttelsen? Hvordan løser de 
geografiske utfordringer? 

Sannsynligvis vil det være en fordel å skille NB fra Oslo politidistrikt for å få best mulig effektiv 
bistand når politidistriktene trenger det. Sannsynligvis vil det bli enklere å ressurssette NB 
mannskapsmessig og budsjettmessig. Vi savner imidlertid et bedre grunnlag for å trekke disse 
konklusjonene ut fra innholdet i utredningen. 
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Vi mener på denne bakgrunn, ut fra det foreliggende materialet, å beholde de nasjonale 
bistandsressursene ved Oslo politidistrikt. 

10. POD bør avklare fagansvarsrollen. 

Vi støtter denne anbefalingen . 

11. POD bør skille tydeligere mellom strategiske og operative oppgaver. 

Vi støtter denne anbefalingen. 
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Politidirektoratet 
Postboks 8051 Dep. 
0031 OSLO 

Deres referanse : V~r referanse: 
201714104-1 008 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT 

Sted, Dato 

Drammen, 13.11.2017 

NOU 2017:11 BEDRE BISTAND - BEDRE BEREDSKAP 

Det vises til Politidirektoratets høringsbrev av 30. juni 2017. 

Sør-Øst politidistrikt vil gi honnør til utvalgets arbeid som fremstår som grundig og 
fremtidsrettet. 

Etter vårt syn har det lenge vært behov for å vurdere særorganenes fremtidige rolle slik at de i 
større grad kan konsentrere seg om sine kjernefunksjoner og dermed styrke sin rolle som 
nasjonale kompetansesentra. 

Det er også et behov for å etablere en klarere ansvarsfordeling samt rasjonelle og effektive 
operative og administrative løsninger . Dette har ikke minst blitt aktuelt etter at 
Nærpolitireformen har gjort politidistriktene mer i stand til selv å skjøtte sine oppgaver mot 
veien til ett politi. 

Det vil etter vårt syn være riktige grep å samle enhetene i en beredskapsenhet og en 
etterforskningsenhet, og at disse benevnes som bistandsenheter. En mer rendyrkning av 
oppgaver og funksjoner på nasjonalt nivå under nasjonale enheter, og at nasjonale oppgaver i 
minst mulig grad legges til lokale politidistrikter antas å være best for likhet og 
helhetsbehandling på de fleste områdene. 

Vi mener imidlertid det er grunner t il å fravike dette prinsipp for så vidt gjelder 
utlendingsfeltet. Det vil nærmere grunngis under avsnittene om Politiets Utlendingsenhet. 

1. Politiets særorganer omtales som bistandsorganer 

Det vil etter vårt syn være riktig å benevne de nye kompetansesentrene innen etterforskning 
og beredskap som nasjonale bistandsenheter, og at disse gis saklige begrensede fagområder 
nasjonalt på områder der det ikke er naturlig at ansvaret ligger i politidistriktene. Dette må 
være tale om oppgaver seg som krever spesiell kompetanse eller ressurser. Med nye og større 
politidistrikter bør også flest mulig oppgaver overføres til politidistriktene. 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT 

Post: Postboks 2073, 3103 Tønsberg 
E-post: post.sor-ost@politiet.no 

Tl f.: 33344400 
Faks: 333 13602 

Org. nr.: 983998178 
www.politi.no 
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Nedenfor vil dagens særorgan vurderes opp mot hvilke oppgaver / sakstyper / funksjoner som 

bør løses lokalt og hvilke som bør løses nasjonalt i politietaten, eventuelt i andre etater. 

Herunder vil det også gis synspunkter på hensiktsmessigheten av å gi enkelte politidistrikt 

nasjonalt ansvar.  

 

2. Politihøgskolen 

 

Det pågår utredningsarbeid på Politihøgskolen og i Politidirektoratet om Politihøgskolens 

fremtidige organisering og plassering, og utvalget er kjent med at regjeringen vurderer å flytte 

Politihøyskolen ut av Oslo. 

 

Utvalget mener Politihøgskolen bør være organisert i nærheten av høgskole- og universitets-

miljøer, men ikke nødvendigvis i Oslo. 

 

I henhold til strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren bør institusjonene være av 

en viss størrelse og ha fagmiljøer over en kritisk minstestørrelse for å være robuste og ivareta 

god nok kvalitet. 

Utvalget konstaterer at Politihøgskolen har visse utfordringer med forskningskapasitet, noe 

som også Politihøgskolens egen kvalitetsrapport påpeker. 

 

Politihøgskolen har rekrutteringsutfordringer på kvalifisert fagpersonell spesielt utenfor Oslo-

området. Sårbarheten ved å være liten høgskole forsterkes ved at de er ved fire lokasjoner. 

 

Utvalget har vurdert om Politihøgskolen bør slås sammen med andre undervisnings-

institusjoner på høgskolenivå, fordi det er tvil om Politihøgskolen i fremtiden vil være stor og 

robust nok til å klare de utfordringene høgskolesektoren møter i dag innen kvalitet på 

undervisning, forskerkapasitet og – kvalitet, attraktivitet for ansatte og studenter innenfor en 

forsvarlig økonomisk ramme. Dette må ses i lys av at opptaket ved Politihøgskolen antas å 

reduseres fra 720 til 500-550 de nærmeste årene. 

 

Politiutdanning er en fortsatt forholdsvis spesialisert type utdanning. Utdanningen krever et nært 

samspill mellom teoretisk kunnskap og praktisk læring. Utvalget mener Politihøgskolen på 

nåværende tidspunkt ikke bør slås sammen med det alminnelige universitets- og 

høgskolesystemet.  

 

Utvalget anbefaler at Justis og beredskapsdepartementet ser på mulig sammenslåing mellom 

Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter. 

 

Politihøgskolen er en særegen høyskole på mange måter og dette taler etter Sør–Øst 

politidistrikts mening for at Politihøgskolen ikke bør slås sammen med en annen 

høyskole/universitet. Vi mener det vil være bedre å utvikle en samarbeidsordning med for 

eksempel et samfunns-vitenskapelig universitet for å styrke fokus på politiforskning og 

etablering av et større fagmiljø. Politidirektoratets styring av Politihøgskolen vil trolig også bli 

dårligere ved å slå sammen Politihøgskolen med en annen høyskole, fordi det vil kunne 

vanskeliggjøre muligheten for å justere utdanningen i takt med politiets behov. Et formalisert 

samarbeid vil etter Sør- Øst politidistrikt derfor trolig være en bedre løsning enn en 

sammenslåing.  

 

 

 

Nedenfor vil dagens særorgan vurderes opp mot hvilke oppgaver/ sakstyper/ funksjoner som
bør løses lokalt og hvilke som bør løses nasjonalt i politietaten, eventuelt i andre etater.
Herunder vil det også gis synspunkter på hensiktsmessigheten av å gi enkelte politidistrikt
nasjonalt ansvar.

2. Politihøgskolen

Det pågår utredningsarbeid på Politihøgskolen og i Politidirektoratet om Politihøgskolens
fremtidige organisering og plassering, og utvalget er kjent med at regjeringen vurderer å flytte
Politihøyskolen ut av Oslo.

Utvalget mener Politihøgskolen bør være organisert i nærheten av høgskole- og universitets-
miljøer, men ikke nødvendigvis i Oslo.

I henhold til strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren bør institusjonene være av
en viss størrelse og ha fagmiljøer over en kritisk minstestørrelse for å være robuste og ivareta
god nok kvalitet.
Utvalget konstaterer at Politihøgskolen har visse utfordringer med forskningskapasitet, noe
som også Politihøgskolens egen kvalitetsrapport påpeker.

Politihøgskolen har rekrutteringsutfordringer på kvalifisert fagpersonell spesielt utenfor Oslo-
området. Sårbarheten ved å være liten høgskole forsterkes ved at de er ved fire lokasjoner.

Utvalget har vurdert om Politihøgskolen bør slås sammen med andre undervisnings-
institusjoner på høgskolenivå, fordi det er tvil om Politihøgskolen i fremtiden vil være stor og
robust nok til å klare de utfordringene høgskolesektoren møter i dag innen kvalitet på
undervisning, forskerkapasitet og - kvalitet, attraktivitet for ansatte og studenter innenfor en
forsvarlig økonomisk ramme. Dette må ses i lys av at opptaket ved Politihøgskolen antas å
reduseres fra 720 til 500-550de nærmeste årene.

Politiutdanning er en fortsatt forholdsvis spesialisert type utdanning. Utdanningen krever et nært
samspill mellom teoretisk kunnskap og praktisk læring. Utvalget mener Politihøgskolen på
nåværende tidspunkt ikke bør slås sammen med det alminnelige universitets- og
høgskolesystemet.

Utvalget anbefaler at Justis og beredskapsdepartementet ser på mulig sammenslåing mellom
Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Politihøgskolen er en særegen høyskole på mange måter og dette taler etter Sør-Øst
politidistrikts mening for at Politihøgskolen ikke bør slås sammen med en annen
høyskole/universitet. Vi mener det vil være bedre å utvikle en samarbeidsordning med for

eksempel et samfunns-vitenskapelig universitet for å styrke fokus på politiforskning og
etablering av et større fagmiljø. Politidirektoratets styring av Politihøgskolen vil trolig også bli
dårligere ved å slå sammen Politihøgskolen med en annen høyskole, fordi det vil kunne
vanskeliggjøre muligheten for å justere utdanningen i takt med politiets behov. Et formalisert
samarbeid vil etter Sør- Øst politidistrikt derfor trolig være en bedre løsning enn en
sammenslåing.

Side 2/15



 

   Side 3/15 

  

Det er en utfordring ved styringen at Politihøgskolen har et styre som skal foreta de 

strategiske valg og prioriteringer samtidig som Politidirektoratet har ansvar for faglig ledelse 

for å påse at Politihøgskolen til enhver tid tilbyr en politiutdanning som er tilpasset nasjonale 

behov. I tillegg vil Politihøgskolen kunne påberope seg prinsippet om akademisk frihet dersom 

de er uenig med Politidirektoratet, eller mener at direktoratet detaljstyrer for mye. I praksis 

medfører dette at fleksibiliteten til Politihøgskolen er begrenset, og det til tider er utfordrende 

for Politidirektoratet å gi Politihøgskolen nye oppdrag. Resultat er at det kan ta for lang tid å 

iverksette nødvendige kompetansehevende tiltak som rapporteres til Politidirektoratet eller 

direktoratet selv identifiserer.  

 

Sør-Øst politidistrikt er noe skeptisk til at utvalget foreslår å avvikle ordningen med at 

Politihøgskolen har et eget budsjettkapittel for. Vi mener det i praksis kan bety at 

Politihøgskolen må konkurrere med de operative politienhetene om ressursene til driften. En 

slik ordning vil over tid kunne være negativ for Politihøgskolens andel av budsjettet. 

Noen politimestere reiser spørsmål om hvorvidt rekrutteringen av søkere til Politihøgskolen er 

tilstrekkelig bred. Sør-Øst politidistrikt mener dette er et viktig prinsipielt spørsmål å diskutere.  

 

Det er behov for variert kompetanse i norsk politi, og på mange områder trenger vi spisset 

kompetanse. Det er på tide å vurdere om "generalist-begrepet" som innebærer at alle 

politiutdannede skal gjennom den samme utdanningen og skal kunne gjøre alt, er utdatert. 

Det dominerende fokuset på fysiske krav ved rekrutteringen til Politihøgskolen, samt krav til 

kjøre- og skytegodkjenning for å bestå politiutdanningen medfører at rekrutteringsgrunnlaget 

vil være forholdsvis snevert.  

 

Det kan derfor for eksempel være på tide å vurdere en politiutdanning som har to retninger; en 

for operativ tjeneste og en retning for etterforskning/etterretning. Man vil da kunne sikre et 

bredere rekrutteringsgrunnlag og få utdannet polititjenestemenn med mer spisset kompetanse 

innen etterforskning/etterretning. Vi synes likevel varigheten på politiutdanningen bør 

opprettholdes.  

 

3. Dagens særorganstruktur erstattes med to enheter for henholdsvis 

 etterforskningsbistand og beredskapsbistand 

 

Det er viktig at det etableres en helhetlig modell for organisering og fordeling av oppgaver på 

sentralt nivå. Dette mener vi best ivaretas ved samling av henholdsvis etterforskning og 

beredskap i kompetansesentra. En særlig viktig oppgave for disse sentraene vil være metode- 

og kompetanseutvikling hvor en helt sentral oppgave vil være å systematisk formidling av 

kompetanse til etaten for øvrig. 

 

Sør-Øst politidistrikt støtter utvalgets modell 2 som innebærer at nasjonal spisskompetanse 

innen organisert og annen alvorlig kriminalitet økonomisk og finansiell kriminalitet samt IKT- 

kriminalitet samles i en enhet for etterforskningsbistand, og at det i tillegg opprettes en egen 

nasjonal enhet for politiberedskap. Dette vil grunngis nærmere under punktene 4 og 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en utfordring ved styringen at Politihøgskolen har et styre som skal foreta de
strategiske valg og prioriteringer samtidig som Politidirektoratet har ansvar for faglig ledelse
for å påse at Politihøgskolen til enhver tid tilbyr en politiutdanning som er tilpasset nasjonale
behov. I tillegg vil Politihøgskolen kunne påberope seg prinsippet om akademisk frihet dersom

de er uenig med Politidirektoratet, eller mener at direktoratet detaljstyrer for mye. I praksis

medfører dette at fleksibiliteten til Politihøgskolen er begrenset, og det til tider er utfordrende
for Politidirektoratet å gi Politihøgskolen nye oppdrag. Resultat er at det kan ta for lang tid å
iverksette nødvendige kompetansehevende tiltak som rapporteres til Politidirektoratet eller
direktoratet selv identifiserer.

Sør-Øst politidistrikt er noe skeptisk til at utvalget foreslår å avvikle ordningen med at
Politihøgskolen har et eget budsjettkapittel for. Vi mener det i praksis kan bety at
Politihøgskolen må konkurrere med de operative politienhetene om ressursene til driften. En
slik ordning vil over tid kunne være negativ for Politihøgskolens andel av budsjettet.
Noen politimestere reiser spørsmål om hvorvidt rekrutteringen av søkere til Politihøgskolen er
tilstrekkelig bred. Sør-Øst politidistrikt mener dette er et viktig prinsipielt spørsmål å diskutere.

Det er behov for variert kompetanse i norsk politi, og på mange områder trenger vi spisset
kompetanse. Det er på tide å vurdere om "generalist-begrepet" som innebærer at alle
politiutdannede skal gjennom den samme utdanningen og skal kunne gjøre alt, er utdatert.
Det dominerende fokuset på fysiske krav ved rekrutteringen til Politihøgskolen, samt krav til
kjøre- og skytegodkjenning for å bestå politiutdanningen medfører at rekrutteringsgrunnlaget
vil være forholdsvis snevert.

Det kan derfor for eksempel være på tide å vurdere en politiutdanning som har to retninger; en
for operativ tjeneste og en retning for etterforskning/etterretning. Man vil da kunne sikre et
bredere rekrutteringsgrunnlag og få utdannet polititjenestemenn med mer spisset kompetanse
innen etterforskning/etterretning. Vi synes likevel varigheten på politiutdanningen bør
opprettholdes.

3. Dagens særorganstruktur erstattes med to enheter for henholdsvis
etterforskningsbistand og beredskapsbistand

Det er viktig at det etableres en helhetlig modell for organisering og fordeling av oppgaver på
sentralt nivå. Dette mener vi best ivaretas ved samling av henholdsvis etterforskning og
beredskap i kompetansesentra. En særlig viktig oppgave for disse sentraene vil være metode-

og kompetanseutvikling hvor en helt sentral oppgave vil være å systematisk formidling av
kompetanse til etaten for øvrig.

Sør-Øst politidistrikt støtter utvalgets modell 2 som innebærer at nasjonal spisskompetanse

innen organisert og annen alvorlig kriminalitet økonomisk og finansiell kriminalitet samt IKT-
kriminalitet samles i en enhet for etterforskningsbistand, og at det i tillegg opprettes en egen
nasjonal enhet for politiberedskap. Dette vil grunngis nærmere under punktene  4  og 9.
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4. Kripos og Økokrim 

 

Generelt om sammenslåing 

 

Sør-Øst politidistrikt ser positivt på en sammenslåing av Økokrim og Kripos. 

 

En slik organisering vil gi bedre ressursutnyttelse da det i dag på flere områder er parallelle 

kompetansemiljøer i Økokrim og Kripos. Det antas også at fokus på finansiell etterretning og 

etterforskning i forbindelse med flere forskjellige typer kriminalitet, vil bli styrket ved en slik 

sammenslåing. I tillegg vil Kripos sin kompetanse i forhold til metodebruk, etterforsknings-

ledelse og datateknisk kompetanse være en styrke for Økokrim sitt ansvarsområde. Det kan 

imidlertid være grunn til en viss bekymring for at økonomisk kriminalitet får mindre fokus ved 

en slik sammenslåing Bekjempelse av alvorlig økonomisk kriminalitet er svært viktig for vårt 

demokrati og velferdsstat.  Det vil derfor være avgjørende at både Politidirektoratet og 

Riksadvokaten er tydelige i sine prioriteringer overfor et nytt organ når det gjelder viktigheten 

av arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Sør-Øst politidistrikt synes delingen i de tre 

hovedsøylene som utvalget mener skal gjenspeiles i den nye enhets organisasjonskart er 

fornuftige: 1. organisert og annen alvorlig kriminalitet, 2. økonomisk kriminalitet og 3. IKT- 

kriminalitet. Det er fornuftig at etterforskningen i all hovedsak legges på distriktsnivå, og det 

samme gjelder selvsagt også for påtalemyndigheten. De to funksjonene må gå hånd i hånd. 

 

En sammenslåing av Kripos og Økokrim vil etter vårt syn medføre et behov for en nærmere 

analyse og utredning enn det som fremgår i denne NOU når det gjelder organisering av 

påtalemyndigheten på statsadvokatnivå. 

 

Bistand vs egne saker 

 

Som det klare utgangspunkt må etterforskning og iretteføring av straffesaker foregå lokalt i 

politidistriktene. Kripos og Økokrim gir i dag viktig bistand til politidistriktene innen mange 

ulike områder. Selv om politidistriktene har blitt større, vil det også i fremtiden være behov for 

bistand fra et nasjonalt organ, men bistandsbehovet vil endre seg etter hvert som 

politidistriktene etablerer sterkere fagmiljøer og kriminaliteten forandrer seg.  

Den nye bistandsenheten må endre seg i takt med dette og hovedoppgavene til enheten bør 

være internasjonalt samarbeid, bistand, fagutvikling, og etterforskning av noen særskilte 

sakstyper og faser i en etterforskning som ikke naturlig hører hjemme i et politidistrikt.  

 

På kort sikt anser Sør-Øst politidistrikt at vi vil ha behov for både teknisk og taktisk 

etterforskningsbistand på enkelte områder. På sikt vil vi bygge opp mer spesialkompetanse 

innen de tradisjonelle etterforskningsområdene som avhør, etterforskningsledelse og 

kriminaltekniske undersøkelser. Vi antar imidlertid at vi også i fremtiden vil trenge bistand til 

etterforskning av organisert kriminalitet med internasjonale forgreininger (for eksempel 

menneskehandel, arbeidsmarkedskriminalitet), tyngre økonomisk kriminalitet/miljøkriminalitet, 

IKT-kriminalitet, og også noe spisset bistand innen alvorlig vold/overgrep mot barn. 

 

Kripos sin rolle som internasjonalt kontaktpunkt og bistand til politidistriktene ved 

internasjonalt samarbeid er svært viktig. Vi er imidlertid enig med utvalget i at det er uklare 

roller mellom Politidirektoratet og Kripos når det gjelder det internasjonale samarbeidet, og at 

det er behov for avklaringer på området.  

4.  Kripos og Økokrim

Generelt om sammenslåing

Sør-Øst politidistrikt ser positivt på en sammenslåing av Økokrim og Kripos.

En slik organisering vil gi bedre ressursutnyttelse da det i dag på flere områder er parallelle
kompetansemiljøer i Økokrim og Kripos. Det antas også at fokus på finansiell etterretning og
etterforskning i forbindelse med flere forskjellige typer kriminalitet, vil bli styrket ved en slik
sammenslåing. I tillegg vil Kripos sin kompetanse i forhold til metodebruk, etterforsknings-
ledelse og datateknisk kompetanse være en styrke for Økokrim sitt ansvarsområde. Det kan
imidlertid være grunn til en viss bekymring for at økonomisk kriminalitet får mindre fokus ved
en slik sammenslåing Bekjempelse av alvorlig økonomisk kriminalitet er svært viktig for vårt
demokrati og velferdsstat. Det vil derfor være avgjørende at både Politidirektoratet og
Riksadvokaten er tydelige i sine prioriteringer overfor et nytt organ når det gjelder viktigheten
av arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Sør-Øst politidistrikt synes delingen i de tre

hovedsøylene som utvalget mener skal gjenspeiles i den nye enhets organisasjonskart er
fornuftige: 1. organisert og annen alvorlig kriminalitet, 2. økonomisk kriminalitet og 3. IKT-
kriminalitet. Det er fornuftig at etterforskningen i all hovedsak legges på distriktsnivå, og det
samme gjelder selvsagt også for påtalemyndigheten. De to funksjonene må gå hånd i hånd.

En sammenslåing av Kripos og Økokrim vil etter vårt syn medføre et behov for en nærmere
analyse og utredning enn det som fremgår i denne NOU når det gjelder organisering av
påtalemyndigheten på statsadvokatnivå.

Bistand vs egne saker

Som det klare utgangspunkt må etterforskning og iretteføring av straffesaker foregå lokalt i
politidistriktene. Kripos og Økokrim gir i dag viktig bistand til politidistriktene innen mange
ulike områder. Selv om politidistriktene har blitt større, vil det også i fremtiden være behov for

bistand fra et nasjonalt organ, men bistandsbehovet vil endre seg etter hvert som
politidistriktene etablerer sterkere fagmiljøer og kriminaliteten forandrer seg.
Den nye bistandsenheten må endre seg i takt med dette og hovedoppgavene til enheten bør
være internasjonalt samarbeid, bistand, fagutvikling, og etterforskning av noen særskilte
sakstyper og faser i en etterforskning som ikke naturlig hører hjemme i et politidistrikt.

På kort sikt anser Sør-Øst politidistrikt at vi vil ha behov for både teknisk og taktisk
etterforskningsbistand på enkelte områder. På sikt vil vi bygge opp mer spesialkompetanse
innen de tradisjonelle etterforskningsområdene som avhør, etterforskningsledelse og
kriminaltekniske undersøkelser. Vi antar imidlertid at vi også i fremtiden vil trenge bistand til
etterforskning av organisert kriminalitet med internasjonale forgreininger (for eksempel
menneskehandel, arbeidsmarkedskriminalitet), tyngre økonomisk kriminalitet/miljøkriminalitet,
IKT-kriminalitet, og også noe spisset bistand innen alvorlig vold/overgrep mot barn.

Kripos sin rolle som internasjonalt kontaktpunkt og bistand til politidistriktene ved
internasjonalt samarbeid er svært viktig. Vi er imidlertid enig med utvalget i at det er uklare
roller mellom Politidirektoratet og Kripos når det gjelder det internasjonale samarbeidet, og at
det er behov for avklaringer på området.
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Kripos og Økokrim er videre viktige for fag-, kompetanse og metodeutvikling innen for de 

fagområdene hvor de i dag er tildelt et nasjonalt ansvar. Den nye bistandsenhetens rolle som 

internasjonalt knutepunkt vil selvfølgelig fortsatt bli viktig for politidistriktene. 

 

Mens den registrerte kriminaliteten går ned, er det en bekymringsfull utvikling innen IKT-

kriminalitet og kriminalitet der IKT er et sentralt verktøy. Mørketallene er høye, noe som gjør 

at utfordringene ikke i tilstrekkelig grad blir synliggjort og tilstrekkelig prioritert. Kompetansen 

og prioriteringen av dette området er generelt svært mangelfull i norsk politi. 

 

De endringene som nå gjøres i norsk politi gjennom Nærpolitireformen er langt fra tilstrekkelig 

for å møte dagens og de fremtidige kriminalitetsutfordringene på nett. Det synes som om 

Nærpolitireformen i liten grad har tatt inn den digitale utviklingen og kriminalitetsutfordringene 

i det digitale rom, og de fleste politidistrikt har en lang vei å gå før vi er tilstrekkelig rigget for 

å møte dagens og morgendagens utfordringer med kriminalitet på nett. Det faktum at mye av 

IKT-kriminaliteten ikke kan geografisk stedsplasseres, men ofte kun har et åsted i det digitale 

rom, tilsier også at politiets geografiske organisering ikke passer til denne type kriminalitet. På 

dette området er det helt avgjørende med en nasjonal enhet med utstrakt internasjonalt 

samarbeid. Den nasjonale enheten må ha medarbeidere med svært spisset kompetanse innen 

digitale undersøkelser og etterforskning i det digitale rom. 

 

I tillegg må enheten forestå den innledende etterforskningen i saker oversendt fra andre land 

hvor gjerningspersonen/åstedet foreløpig ikke er identifisert, og det dermed vil være umulig å 

fordele til et politidistrikt før nærmere undersøkelser er gjort. Dette gjelder særlig i saker med 

overgrep mot barn på nett, men også bedrageri og alvorlig skadeverk på sentralt infrastruktur 

på nett. Dette antas å være morgendagens arena for terrorisme og annen alvorlig kriminalitet, 

og Norge har foreløpig vært nokså skånet for de alvorlige hendelsene.  Det er helt nødvendig 

at et nasjonalt organ håndterer disse sakene innledningsvis og har en beredskapsfunksjon i 

samarbeid med andre nasjonale aktører på området. 

 

Mange sentrale dokumenter som Politidirektoratets datakrimstrategi og Justisdepartementets 

IKT-strategi er enig om behovet for et nasjonalt datakrimsenter. Dette har ikke blitt etablert 

på grunn av mangel på finansiering/økonomisk satsning. For å få en sentral drivkraft for å 

utvikle politiets kapasitet på IKT-området, mener Sør-Øst politidistrikt at det er overmodent og 

svært viktig at et slikt senter etableres. Et nasjonalt organ har også en sentral funksjon i 

forhold til forebygging på nett. Kripos har vist gjennom en rekke holdnings- og 

informasjonskampanjer, samt nettpatruljen, at en nasjonal enhet kan nå ut til store deler av 

befolkningen. Forebygging på nasjonalt nivå bør få en sterkere prioritet i den nasjonale 

bistandsenheten.  

 

Det erkjennes at satsning på både et nasjonalt senter og samtidig styrke politidistriktene 

innenfor IKT-kriminalitet vil være svært kostnadskrevende. Vi kan allikevel ikke se at denne 

satsningen kan unnlates dersom Regjeringens mål skal kunne oppnås. Elektroniske spor er 

avgjørende i de fleste straffesaker, og en stadig større del av den totale kriminelle 

virksomheten foregår digitalt.  

 

Utvalget har ikke hatt grunnlag for, eller kapasitet til å vurdere hver enkelt sakstype som 

Kripos etterforsker selv. De påpeker imidlertid grunnprinsippet om at oppgaver som kan løses 

lokalt, og så bør løses lokalt. Når det gjelder etterforsknings av krigsforbrytelser, folkemord og 

enkelte forhold innen IKT-kriminalitet, mener utvalget disse bør etterforskes av Kripos/et 

nasjonalt organ. 

Kripos og Økokrim er videre viktige for fag-, kompetanse og metodeutvikling innen for de
fagområdene hvor de i dag er tildelt et nasjonalt ansvar. Den nye bistandsenhetens rolle som
internasjonalt knutepunkt vil selvfølgelig fortsatt bli viktig for politidistriktene.

Mens den registrerte kriminaliteten går ned, er det en bekymringsfull utvikling innen IKT-
kriminalitet og kriminalitet der IKT er et sentralt verktøy. Mørketallene er høye, noe som gjør
at utfordringene ikke i tilstrekkelig grad blir synliggjort og tilstrekkelig prioritert. Kompetansen
og prioriteringen av dette området er generelt svært mangelfull i norsk politi.

De endringene som nå gjøres i norsk politi gjennom Nærpolitireformen er langt fra tilstrekkelig
for å møte dagens og de fremtidige kriminalitetsutfordringene på nett. Det synes som om
Nærpolitireformen i liten grad har tatt inn den digitale utviklingen og kriminalitetsutfordringene
i det digitale rom, og de fleste politidistrikt har en lang vei å gå før vi er tilstrekkelig rigget for
å møte dagens og morgendagens utfordringer med kriminalitet på nett. Det faktum at mye av
IKT-kriminaliteten ikke kan geografisk stedsplasseres, men ofte kun har et åsted i det digitale
rom, tilsier også at politiets geografiske organisering ikke passer til denne type kriminalitet. På
dette området er det helt avgjørende med en nasjonal enhet med utstrakt internasjonalt
samarbeid. Den nasjonale enheten må ha medarbeidere med svært spisset kompetanse innen
digitale undersøkelser og etterforskning i det digitale rom.

I tillegg må enheten forestå den innledende etterforskningen i saker oversendt fra andre land
hvor gjerningspersonen/åstedet foreløpig ikke er identifisert, og det dermed vil være umulig å
fordele til et politidistrikt før nærmere undersøkelser er gjort. Dette gjelder særlig i saker med
overgrep mot barn på nett, men også bedrageri og alvorlig skadeverk på sentralt infrastruktur
på nett. Dette antas å være morgendagens arena for terrorisme og annen alvorlig kriminalitet,
og Norge har foreløpig vært nokså skånet for de alvorlige hendelsene. Det er helt nødvendig
at et nasjonalt organ håndterer disse sakene innledningsvis og har en beredskapsfunksjon i
samarbeid med andre nasjonale aktører på området.

Mange sentrale dokumenter som Politidirektoratets datakrimstrategi og Justisdepartementets
IKT-strategi er enig om behovet for et nasjonalt datakrimsenter. Dette har ikke blitt etablert
på grunn av mangel på finansiering/økonomisk satsning. For å få en sentral drivkraft for å
utvikle politiets kapasitet på IKT-området, mener Sør-Øst politidistrikt at det er overmodent og

svært viktig at et slikt senter etableres. Et nasjonalt organ har også en sentral funksjon i
forhold til forebygging på nett. Kripos har vist gjennom en rekke holdnings- og
informasjonskampanjer, samt nettpatruljen, at en nasjonal enhet kan nå ut til store deler av
befolkningen. Forebygging på nasjonalt nivå bør få en sterkere prioritet i den nasjonale
bistandsenheten.

Det erkjennes at satsning på både et nasjonalt senter og samtidig styrke politidistriktene
innenfor IKT-kriminalitet vil være svært kostnadskrevende. Vi kan allikevel ikke se at denne
satsningen kan unnlates dersom Regjeringens mål skal kunne oppnås. Elektroniske spor er
avgjørende i de fleste straffesaker, og en stadig større del av den totale kriminelle
virksomheten foregår digitalt.

Utvalget har ikke hatt grunnlag for, eller kapasitet til å vurdere hver enkelt sakstype som

Kripos etterforsker selv. De påpeker imidlertid grunnprinsippet om at oppgaver som kan løses
lokalt, og så bør løses lokalt. Når det gjelder etterforsknings av krigsforbrytelser, folkemord og
enkelte forhold innen IKT-kriminalitet, mener utvalget disse bør etterforskes av Kripos/et
nasjonalt organ.
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Utvalget mener det ikke er like åpenbart at det er behov for etterforskning av egne saker 

innen Kripos`øvrige saksfelt. Sør-Øst politidistrikt er enig i dette. På bakgrunn av at 

kapasiteten også i Kripos er begrenset og at vi mener at bistand er det viktigste for enheten, 

mener vi at egne saker i Kripos/ny bistandsenhet må begrenses til saker som ikke naturlig 

hører hjemme i et politidistrikt. Krigsforbyteler/folkemord, kompleks IKT-kriminalitet uten 

geografisk forankring og økonomi- og miljø kriminalitet som kan true velferdsstaten, mener vi 

er områder hvor et nasjonalt organ bør ha ansvar.  I tillegg kommer den første fasen i en 

etterforskning av "åstedsløs" kriminalitet, som beskrevet over.  

 

Flere av de sakene som Kripos og Økokrim selv har etterforsket, har vært prinsipielt viktig og 

omfattende. En fordel med å legge slike saker til Kripos/Økokrim, er at de har ressurser og 

mulighet til å holde på over tid da de kan velge bort andre saker/oppgaver. Imidlertid er det 

naturlig at bruk av ressurser på egne saker i Kripos, går ut over deres kapasitet til å yte 

bistand til politidistriktene.  

 

Når vi nå har fått færre og større distrikt, mener vi tiden er inne for å finne andre mekanismer 

for å etablere etterforskningsteam som får jobbe dedikert med komplekse saker over tid. Vi 

mener det bør gjøres en utredning av Samordningsorganets rolle, mandat og sammensetning. 

I dag er Samordningsorganet i hovedsak en innretning for finansiering/gi økonomiske 

insentiver til etterforskning av store og komplekse saker, særlig innen organisert kriminalitet. 

Dette er viktig og bør videreføres. Vi mener det kan være et potensiale for å la 

Samordningsorganet få et utvidet mandat til å avklare og eventuelt beslutte en samordnet 

etterforskning i komplekse saker. En bredere sammensetning av Samordningsorganet hvor 

flere politidistrikt (politimestere) er representert, er en forutsetning for at en slik ordning skal 

fungere.  

 

Etterretning 

 

Etterretning er et område som mange har ulike oppfatning av, og som ofte blir uklart 

beskrevet. Det gjenspeiles også i utredningen. Selv om ordet "etterretning" fremkommer 149 

ganger i dokumentet, er etterretning uklart beskrevet og omtalt både i forbindelse med 

Økokrim, UP, Kripos og internasjonalt samarbeid. Vi kan heller ikke se at utvalget har en klar 

oppfatning av hvordan dette arbeidet bør organiseres i de nye bistandsenhetene.  

 

 

 

Utvalget beskriver skillet mellom operativ og strategisk etterretning og adresserer viktigheten 

av etterretning flere ganger i utredningen. De understreker behovet for bedre 

beslutningsgrunnlag, særlig i forhold til nasjonalt og internasjonalt samarbeid og IKT-

kriminalitet.  

 

Det er et strategisk mål for politiet å være i forkant av kriminaliteten og bli mer 

kunnskapsstyrt. Etterretning er en klar forutsetning for dette. Etterretningsdoktrinen som ble 

utgitt i 2014 er under implementering i politidistriktene, og dette må også gjelde for 

særorganene/de nye bistands-enhetene. Det er en forutsetning for bedre strategisk styring av 

etaten at vi har oppdaterte og gode trusselvurderinger på nasjonalt nivå. PST har kommet lagt 

på dette området, mens politiet for øvrig ligger bak. 

 

Utvalget mener det ikke er like åpenbart at det er behov for etterforskning av egne saker
innen Kripos`øvrige saksfelt. Sør-Øst politidistrikt er enig i dette. På bakgrunn av at
kapasiteten også i Kripos er begrenset og at vi mener at bistand er det viktigste for enheten,
mener vi at egne saker i Kripos/ny bistandsenhet må begrenses til saker som ikke naturlig
hører hjemme i et politidistrikt. Krigsforbyteler/folkemord, kompleks IKT-kriminalitet uten
geografisk forankring og økonomi- og miljø kriminalitet som kan true velferdsstaten, mener vi
er områder hvor et nasjonalt organ bør ha ansvar. Itillegg kommer den første fasen i en
etterforskning av "åstedsløs" kriminalitet, som beskrevet over.

Flere av de sakene som Kripos og Økokrim selv har etterforsket, har vært prinsipielt viktig og
omfattende. En fordel med å legge slike saker til Kripos/Økokrim, er at de har ressurser og
mulighet til å holde på over tid da de kan velge bort andre saker/oppgaver. Imidlertid er det
naturlig at bruk av ressurser på egne saker i Kripos, går ut over deres kapasitet til å yte
bistand til politidistriktene.

Når vi nå har fått færre og større distrikt, mener vi tiden er inne for å finne andre mekanismer
for å etablere etterforskningsteam som får jobbe dedikert med komplekse saker over tid. Vi
mener det bør gjøres en utredning av Samordningsorganets rolle, mandat og sammensetning.
Idag er Samordningsorganet i hovedsak en innretning for finansiering/gi økonomiske
insentiver til etterforskning av store og komplekse saker, særlig innen organisert kriminalitet.
Dette er viktig og bør videreføres. Vi mener det kan være et potensiale for å la
Samordningsorganet få et utvidet mandat til å avklare og eventuelt beslutte en samordnet
etterforskning i komplekse saker. En bredere sammensetning av Samordningsorganet hvor
flere politidistrikt (politimestere) er representert, er en forutsetning for at en slik ordning skal
fungere.

Etterretning

Etterretning er et område som mange har ulike oppfatning av, og som ofte blir uklart
beskrevet. Det gjenspeiles også i utredningen. Selv om ordet "etterretning" fremkommer 149
ganger i dokumentet, er etterretning uklart beskrevet og omtalt både i forbindelse med

Økokrim, UP, Kripos og internasjonalt samarbeid. Vi kan heller ikke se at utvalget har en klar
oppfatning av hvordan dette arbeidet bør organiseres i de nye bistandsenhetene.

Utvalget beskriver skillet mellom operativ og strategisk etterretning og adresserer viktigheten
av etterretning flere ganger i utredningen. De understreker behovet for bedre
beslutningsgrunnlag, særlig i forhold til nasjonalt og internasjonalt samarbeid og IKT-
kriminalitet.

Det er et strategisk mål for politiet å være i forkant av kriminaliteten og bli mer
kunnskapsstyrt. Etterretning er en klar forutsetning for dette. Etterretningsdoktrinen som ble
utgitt i 2014 er under implementering i politidistriktene, og dette må også gjelde for
særorganene/de nye bistands-enhetene. Det er en forutsetning for bedre strategisk styring av
etaten at vi har oppdaterte og gode trusselvurderinger på nasjonalt nivå. PST har kommet lagt
på dette området, mens politiet for øvrig ligger bak.
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I fremtiden bør det være en forutsetning for nasjonale prioriteringer at vi har gode strategiske 

kriminalitetsanalyser og trusselvurderinger som beslutningsgrunnlag. Strategisk ledergruppa 

må etterspørre og benytte disse produktene i sin styring, og etterretnings-arbeidet må 

integreres i alle ledd i etaten. 

 

På nasjonalt nivå må etterretningsarbeidet struktureres bedre. I dag er etterretningsarbeidet/ -

produksjonen fragmentert og lite helhetlig. Det finnes separate etterretningsmiljøer på 

nasjonalt nivå i Politidirektoratet, Kripos, Økokrim, UP, PU og NID. 

 

 I Kripos drives strategisk og operativ etterretning innen mange viktige områder som 

organisert kriminalitet, datakriminalitet, seksuallovbrudd, bombe-kjemikalier og mot terror-

virksomhet i samarbeid med PST. Kripos utgir strategiske temarapporter innen organisert 

kriminalitet og andre særskilte områder, som er viktig for politidistriktene. Kripos har også en 

viktig funksjon ved å være forvaltningsansvarlig for etterretningsregisteret Indicia. I Økokrim 

innrapporteres fortløpende mistenkelige transaksjoner til enhet for finansiell etterretning og 

Økokrim utgir strategiske rapporter innen økonomisk kriminalitet. 

 

Ved Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningssenter drives operativ og strategisk 

etterretning innen arbeidsmarkedskriminalitet. UP utgir strategiske rapporter innen 

trafikksikkerhet/ulykker og PU driver etterretning innen utlendingsfeltet. I tillegg antas det at 

NID utfører etterretning innen id-feltet. Politidirektoratet har et etterretningsmiljø som driver 

med strategisk styring og fagutvikling av etterretning, men er også ansvarlig for nasjonal 

trusselvurdering og noen andre analyseprodukter. Videre arbeides det i Politidirektoratet med 

å etablere en etterretningsenhet for persondata fra flyselskapene.  

 

Alle disse miljøene har etterretningsbehov som politidistriktene må besvare. Sør-Øst 

politidistrikt opplever at bestillingene er omfattende, fragmentert og lite helhetlig. Det 

medfører at leveransene fra distriktet mange ganger blir mangelfulle.  

 

Sør-Øst politidistrikt mener det er behov for å strukturere det nasjonale etterretningsarbeidet 

på en bedre måte. Det bør etableres et nasjonalt etterretningssenter, slik som Tollvesenet og 

svensk politi har. Dersom utvalgets forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos til en enhet 

legges til grunn, er det gode muligheter for å etablere et effektivt og godt nasjonalt 

etterretningssenter i tilknytning til den nasjonale bistandsenheten. Dette er svært viktig for 

den strategiske styringen i etaten. 

 

5. Ansvar for etterforskningen av alvorlig miljøkriminalitet ønskes overført fra 

    Økokrim til Trøndelag politidistrikt 

 

Sør-Øst politidistrikt har vanskelig for å se gode nok argumenter for å legge ansvaret for 

alvorlig miljøkriminalitet til et lokalt politidistrikt. Tvert om vil det fra vår side advares mot å 

skille dette fra økosakene. I de store miljø-saker er det økonomiske motivet gjerne helt 

dominerende.  

 

6. Utrykningspolitiet (UP) 

 

UP`s tre hovedoppgaver er trafikksikkerhetsarbeid, kriminalitetsbekjempelse på vei samt 

bistand og beredskap. Trafikkulykker er et betydelig samfunnsproblem og de 

samfunnsøkonomiske kostnadene ved dødsfall og skader i trafikken er betydelige. Et godt 

trafikksikkerhetsarbeid er derfor særdeles viktig.  

I fremtiden bør det være en forutsetning for nasjonale prioriteringer at vi har gode strategiske
kriminalitetsanalyser og trusselvurderinger som beslutningsgrunnlag. Strategisk Iedergruppa
må etterspørre og benytte disse produktene i sin styring, og etterretnings-arbeidet må
integreres i alle ledd i etaten.

På nasjonalt nivå må etterretningsarbeidet struktureres bedre. I dag er etterretningsarbeidet/ -
produksjonen fragmentert og lite helhetlig. Det finnes separate etterretningsmiljøer på
nasjonalt nivå i Politidirektoratet, Kripos, Økokrim, UP, PU og NID.

I Kripos drives strategisk og operativ etterretning innen mange viktige områder som
organisert kriminalitet, datakriminalitet, seksuallovbrudd, bombe-kjemikalier og mot terror-
virksomhet i samarbeid med PST. Kripos utgir strategiske temarapporter innen organisert
kriminalitet og andre særskilte områder, som er viktig for politidistriktene. Kripos har også en
viktig funksjon ved å være forvaltningsansvarlig for etterretningsregisteret Indicia. I Økokrim
innrapporteres fortløpende mistenkelige transaksjoner til enhet for finansiell etterretning og

Økokrim utgir strategiske rapporter innen økonomisk kriminalitet.

Ved Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningssenter drives operativ og strategisk
etterretning innen arbeidsmarkedskriminalitet. UP utgir strategiske rapporter innen
trafikksikkerhet/ulykker og PU driver etterretning innen utlendingsfeltet. I tillegg antas det at
NID utfører etterretning innen id-feltet. Politidirektoratet har et etterretningsmiljø som driver
med strategisk styring og fagutvikling av etterretning, men er også ansvarlig for nasjonal
trusselvurdering og noen andre analyseprodukter. Videre arbeides det i Politidirektoratet med
å etablere en etterretningsenhet for persondata fra flyselskapene.

Alle disse miljøene har etterretningsbehov som politidistriktene må besvare. Sør-Øst
politidistrikt opplever at bestillingene er omfattende, fragmentert og lite helhetlig. Det
medfører at leveransene fra distriktet mange ganger blir mangelfulle.

Sør-Øst politidistrikt mener det er behov for å strukturere det nasjonale etterretningsarbeidet
på en bedre måte. Det bør etableres et nasjonalt etterretningssenter, slik som Tollvesenet og
svensk politi har. Dersom utvalgets forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos til en enhet
legges til grunn, er det gode muligheter for å etablere et effektivt og godt nasjonalt
etterretningssenter i tilknytning til den nasjonale bistandsenheten. Dette er svært viktig for
den strategiske styringen i etaten.

5. Ansvar for etterforskningen av alvorlig miljøkriminalitet ønskes overført fra

Økokrim til Trøndelag politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt har vanskelig for å se gode nok argumenter for å legge ansvaret for
alvorlig miljøkriminalitet til et lokalt politidistrikt. Tvert om vil det fra vår side advares mot å
skille dette fra økosakene. I de store miljø-saker er det økonomiske motivet gjerne helt

dominerende.

6. Utrykningspolitiet (UP)

UP` s tre hovedoppgaver er trafikksikkerhetsarbeid, kriminalitetsbekjempelse på vei samt

bistand og beredskap. Trafikkulykker er et betydelig samfunnsproblem og de

samfunnsøkonomiske kostnadene ved dødsfall og skader i trafikken er betydelige. Et godt
trafikksikkerhetsarbeid er derfor særdeles viktig.

Side 7/15



 

   Side 8/15 

  

 

Politidistriktene som nå tilhører Sør-Øst politidistrikt har gjennom mange år hatt et godt 

samarbeid med UP, og har stor respekt for de resultatene som UP har levert innenfor 

trafikksikkerhetsarbeid og i de senere år også innenfor generell kriminalitetsbekjempelse.  

 

Utvalgets hovedinntrykk er at UP er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode 

resultater innenfor trafikksikkerhetsarbeid, og at UP i de senere årene også har fokusert mer 

på å bekjempe annen kriminalitet. Videre skriver utvalget at UP er en god bistandsressurs for 

politidistriktene. 

 

Utvalget foreslår at trafikkoppgavene bør overføres fra UP til politidistriktene, for å oppnå en 

mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse. Utvalget 

mener at begrunnelsene som ble brukt i 1999 for å legge ned UP i forrige politireform, står 

minst like sterkt i dag. Færre og større distrikter bør kunne tilføres oppgaver som tidligere var 

særorgansoppgaver i tråd med utvalgets hovedprinsipp.  

Utvalget mener at dette vil styrke den enkelte politimesters ansvar og territoriale kontroll. 

Utvalget setter som forutsetning at Politidirektoratet tar mer strategisk kontroll over 

trafikkområdet, og at Politidirektoratet følger opp distriktene tett slik at trafikksikkerhets-

innsatsen opprettholdes på et høyt nivå. 

 

Sør-Øst politidistrikt mener det vil være fornuftig å følge utvalgets anbefaling om å legge ned 

UP. Ved å legge ressursene til politidistriktene kan de inngå i det samlede ressursoppsettet i 

det enkelte politidistrikt, og dermed brukes til hele spekteret av operative politioppgaver. I 

politireformen er det et mål at patruljene skal jobbe mer etterretningsbasert og skal benytte 

metodikken Politiarbeid på stedet. Utvalget skriver i pkt 10.8 at trafikksikkerhetsarbeidet i 

politiet i større grad bør inngå i politiets helhetlige etterretnings- og analysegrunnlag.  UP har 

de senere dreiet sin innsats også mot generell kriminalitetsbekjempelse, og det har vi i vårt 

politidistrikt sett positivt på. Men samtidig har denne dreiningen gjort at UP sine ressurser 

jobber mer likt ordenspatruljene i politidistriktene. En sammenslåing av disse ressursene kan 

ses på en som et steg videre på den utviklingen.  

 

UP har i dag en stab/administrasjon på 45 personer, og har innbeordret 280 årsverk fra 

politidistriktene. Disse ressursene sammen med materiell som biler osv. vil være en betydelig 

ressurs å legge ut i politidistriktene. Deler av disse ressursene må brukes til å etablere et 

strategisk element for trafikk i Politidirektoratet slik utvalget skriver i pkt 10.8. Ressursene 

som eventuelt legges til Politidirektoratet bør også ta ansvaret for å være det internasjonale 

kontaktpunktet for trafikk i Norge.  

 

Dersom en overføring til politidistriktene blir valgt, er det viktig å ta på alvor den bekymringen 

som en del polititjenestepersoner og samarbeidsaktører har i forhold til at fokuset på 

trafikksikkerhetsarbeidet kan svekkes. Dersom mannskaper som i dag er i UP skal gjøre mer 

av andre politioppgaver når de eventuelt flyttes til politidistriktene, er det viktig at alle 

operative patruljer i politidistriktene også tar del i trafikksikkerhetsarbeidet slik utvalget også 

skriver i pkt 10.8. For å opprettholde et høyt fokus på trafikk må distriktene sørge for at trafikk 

blir synlig på organisasjonskartet, i form av en egen seksjon e.l. Hvordan ressursene som 

eventuelt overføres fra UP skal disponeres, bør det være opptil det enkelte distrikt å finne gode 

løsninger på. Det viktigste er at politidistriktene må sette av tilstrekkelig ressurser til 

trafikksikkerhetsarbeid slik at målsetningene og kravene fra Politidirektoratet innfris. 

 

Politidistriktene som nå tilhører Sør-Øst politidistrikt har gjennom mange år hatt et godt
samarbeid med UP, og har stor respekt for de resultatene som UP har levert innenfor
trafikksikkerhetsarbeid og i de senere år også innenfor generell kriminalitetsbekjempelse.

Utvalgets hovedinntrykk er at UP er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode
resultater innenfor trafikksikkerhetsarbeid, og at UP i de senere årene også har fokusert mer
på å bekjempe annen kriminalitet. Videre skriver utvalget at UP er en god bistandsressurs for
politidistriktene.

Utvalget foreslår at trafikkoppgavene bør overføres fra UP til politidistriktene, for å oppnå en

mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse. Utvalget
mener at begrunnelsene som ble brukt i 1999 for å legge ned UP i forrige politireform, står
minst like sterkt i dag. Færre og større distrikter bør kunne tilføres oppgaver som tidligere var
særorgansoppgaver i tråd med utvalgets hovedprinsipp.
Utvalget mener at dette vil styrke den enkelte politimesters ansvar og territoriale kontroll.
Utvalget setter som forutsetning at Politidirektoratet tar mer strategisk kontroll over
trafikkområdet, og at Politidirektoratet følger opp distriktene tett slik at trafikksikkerhets-
innsatsen opprettholdes på et høyt nivå.

Sør-Øst politidistrikt mener det vil være fornuftig å følge utvalgets anbefaling om å legge ned
UP. Ved å legge ressursene til politidistriktene kan de inngå i det samlede ressursoppsettet i
det enkelte politidistrikt, og dermed brukes til hele spekteret av operative politioppgaver. I
politireformen er det et mål at patruljene skal jobbe mer etterretningsbasert og skal benytte
metodikken Politiarbeid på stedet. Utvalget skriver i pkt 10.8at trafikksikkerhetsarbeidet i
politiet i større grad bør inngå i politiets helhetlige etterretnings- og analysegrunnlag. UP har
de senere dreiet sin innsats også mot generell kriminalitetsbekjempelse, og det har vi i vårt
politidistrikt sett positivt på. Men samtidig har denne dreiningen gjort at UP sine ressurser
jobber mer likt ordenspatruljene i politidistriktene. En sammenslåing av disse ressursene kan
ses på en som et steg videre på den utviklingen.

UP har i dag en stab/administrasjon på 45 personer, og har innbeordret 280 årsverk fra
politidistriktene. Disse ressursene sammen med materiell som biler osv. vil være en betydelig
ressurs å legge ut i politidistriktene. Deler av disse ressursene må brukes til å etablere et
strategisk element for trafikk i Politidirektoratet slik utvalget skriver i pkt 10.8.Ressursene
som eventuelt legges til Politidirektoratet bør også ta ansvaret for å være det internasjonale
kontaktpunktet for trafikk i Norge.

Dersom en overføring til politidistriktene blir valgt, er det viktig å ta på alvor den bekymringen
som en del polititjenestepersoner og samarbeidsaktører har i forhold til at fokuset på
trafikksikkerhetsarbeidet kan svekkes. Dersom mannskaper som i dag er i UP skal gjøre mer
av andre politioppgaver når de eventuelt flyttes til politidistriktene, er det viktig at alle

operative patruljer i politidistriktene også tar del i trafikksikkerhetsarbeidet slik utvalget også
skriver i pkt 10.8.For å opprettholde et høyt fokus på trafikk må distriktene sørge for at trafikk
blir synlig på organisasjonskartet, i form av en egen seksjon e.l. Hvordan ressursene som
eventuelt overføres fra UP skal disponeres, bør det være opptil det enkelte distrikt å finne gode
løsninger på. Det viktigste er at politidistriktene må sette av tilstrekkelig ressurser til
trafikksikkerhetsarbeid slik at målsetningene og kravene fra Politidirektoratet innfris.
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De som er skeptiske til å overføre UP til politidistriktene henviser til mange politidistrikters 

manglende fokus på trafikk, og det med rette. Sør-Øst politidistrikt mener at Politidirektoratet 

må pålegge distriktene å holde fokus på trafikk gjennom klare styringssignaler og oppfølging. 

Utvalget peker også på Riksadvokatens prioriteringsskriv der trafikksikkerhetsarbeid også 

fremkommer som en prioritet. Dersom UP faller bort vil distriktene ha hovedansvaret for 

trafikk, og etter Sør-Øst politidistrikts oppfatning vil det naturlig endre fokuset på trafikk. I dag 

er det en kjensgjerning at en del politidistrikt har lent seg litt for mye på at UP har tatt et stort 

ansvar for trafikksikkerheten i politidistriktene.  

 

Dersom politidistriktene får overført ressursene fra UP og fokuset på trafikk øker i det enkelte 

distrikt, vil det også medføre et økt fokus på kvaliteten i etterforskningen i trafikksaker. UP 

leverte i 2011 på oppdrag fra Riksadvokaten en analyse av etterforskningen i trafikksaker, og 

konkluderte med at etterforskningen ofte var mangelfull og av dårlig kvalitet (se pkt 10.3.1). 

Sør-Øst politidistrikt ser det som en fordel at den operative trafikktjenesten, etterforskningen i 

trafikksaker og påtalebehandlingen foregår i det enkelte politidistrikt.  

 

I pkt. 10.4.4 omtales UP sitt ansvar for å være bistandsressurs ved spesielle behov i 

politidistriktene, eks slik vi så under sykkel VM i Bergen nå i 2017. Vi mener det er en 

forutsetning at politidistriktene må være innstilt på å avgi ressurser mer på tvers av 

politidistriktene dersom UP legges ned. Slik fungerer det for øvrig også i dag, men hyppigheten 

vil selvsagt øke ved å velge en organisering uten UP i Norge. 

 

7. Politiets utlendingsenhet (PU) 

 

Sør-Øst politidistrikt er enig med utvalget i at utgangspunktet generelt må være å overlate 

flest mulig oppgaver til politidistriktene, og samle i bistandsenheter der hvor det er behov for 

nasjonal spisskompetanse og nasjonalt ansvar. 

 

Utvalget har vurdert ulike modeller, og i modell 1 foreslås det å beholde PU som særorgan, 

men med en rendyrking av PUs kjerneoppgaver. 

 

I modell 2 foreslås at PU avvikles, og at strategisk styring av politiets arbeid på 

utlendingsfeltet forankres i Politidirektoratet.  Det operative ansvaret blir overført til Øst 

politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt.  Øst politidistrikt overtar det nasjonale 

koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av 

uttransporteringer, samt utreisesenteret på Gardermoen.  

 

I begge modellene foreslås at Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendings-

internatet på Trandum. 

 

Vi er enig med utvalgets vurdering i pkt. 11.6 om at det er grunn til å vurdere PUs portefølje i 

lys av nærpolitireformen, at PU tar meget stor plass i særorganhierarkiet og i spørsmålet om 

dette er effektiv bruk av politikraft.  

 

Begge modeller vil være en forbedring i forhold til dagens situasjon, men ved å velge modell 1 

er vi redd for at endringen ikke vil gi like god effekt som vi mener modell 2 vil kunne gi.   

 

Det er meget viktig at Politidirektoratet i større grad enn i dag styrer utlendingsfeltet 

strategisk med klare føringer. 

 

De som er skeptiske til å overføre UP til politidistriktene henviser til mange politidistrikters
manglende fokus på trafikk, og det med rette. Sør-Øst politidistrikt mener at Politidirektoratet
må pålegge distriktene å holde fokus på trafikk gjennom klare styringssignaler og oppfølging.
Utvalget peker også på Riksadvokatens prioriteringsskriv der trafikksikkerhetsarbeid også
fremkommer som en prioritet. Dersom UP faller bort vil distriktene ha hovedansvaret for
trafikk, og etter Sør-Øst politidistrikts oppfatning vil det naturlig endre fokuset på trafikk. I dag
er det en kjensgjerning at en del politidistrikt har lent seg litt for mye på at UP har tatt et stort
ansvar for trafikksikkerheten i politidistriktene.

Dersom politidistriktene får overført ressursene fra UP og fokuset på trafikk øker i det enkelte
distrikt, vil det også medføre et økt fokus på kvaliteten i etterforskningen i trafikksaker. UP
leverte i 2011 på oppdrag fra Riksadvokaten en analyse av etterforskningen i trafikksaker, og
konkluderte med at etterforskningen ofte var mangelfull og av dårlig kvalitet (se pkt 10.3.1).
Sør-Øst politidistrikt ser det som en fordel at den operative trafikktjenesten, etterforskningen i
trafikksaker og påtalebehandlingen foregår i det enkelte politidistrikt.

I pkt. 10.4.4 omtales UP sitt ansvar for å være bistandsressurs ved spesielle behov i
politidistriktene, eks slik vi så under sykkel VM i Bergen nå i 2017. Vi mener det er en
forutsetning at politidistriktene må være innstilt på å avgi ressurser mer på tvers av
politidistriktene dersom UP legges ned. Slik fungerer det for øvrig også i dag, men hyppigheten
vil selvsagt øke ved å velge en organisering uten UP i Norge.

7. Politiets utlendingsenhet (PU)

Sør-Øst politidistrikt er enig med utvalget i at utgangspunktet generelt må være å overlate
flest mulig oppgaver til politidistriktene, og samle i bistandsenheter der hvor det er behov for
nasjonal spisskompetanse og nasjonalt ansvar.

Utvalget har vurdert ulike modeller, og i modell 1 foreslås det å beholde PU som særorgan,
men med en rendyrking av PUs kjerneoppgaver.

I modell 2 foreslås at PU avvikles, og at strategisk styring av politiets arbeid på
utlendingsfeltet forankres i Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir overført til Øst
politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale

koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av
uttransporteringer, samt utreisesenteret på Gardermoen.

I begge modellene foreslås at Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendings-
internatet på Trandum.

Vi er enig med utvalgets vurdering i pkt. 11.6om at det er grunn til å vurdere PUs portefølje i
lys av nærpolitireformen, at PU tar meget stor plass i særorganhierarkiet og i spørsmålet om
dette er effektiv bruk av politikraft.

Begge modeller vil være en forbedring i forhold til dagens situasjon, men ved å velge modell 1
er vi redd for at endringen ikke vil gi like god effekt som vi mener modell 2 vil kunne gi.

Det er meget viktig at Politidirektoratet i større grad enn i dag styrer utlendingsfeltet
strategisk med klare føringer.
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Vurdering av konsekvenser ved å overføre det nasjonale koordineringsansvaret 

knyttet til registrering og identifisering av asylsøkere, og koordinering av 

uttransporter til Øst politidistrikt. 

 

Vi mener at tjenesteproduksjon og oppgaveløsning vil kunne opprettholdes med samme 

kapasitet og kvalitet som i dag dersom det opprettes et nasjonalt registreringssenter i Råde.  

Vi mener at politiet må ha det overordnede ansvaret for registreringen, politiet har tilgang til 

nødvendige systemer og har med seg "politiblikket".   

 

Når det gjelder ID-arbeidet er det viktig å ha kompetanse ute i distriktene, i 1. linje og 2. linje.  

I tillegg må det være et nasjonalt kompetansesenter med spisskompetanse som er til nytte for 

ytre etat som bistandsorgan. 

 

ID-arbeid er et omfattende arbeidsområde med flere aktører, PU, Kripos, NID og 

politidistriktene.  Vi støtter utvalgets uttalelse om at dette feltet bør utredes, idet fagfeltet 

fremstår som svært fragmentert og bør samordnes for mer effektiv ressursutnyttelse.  

 

Vi kan heller ikke se at det vil få store konsekvenser for tjenesteproduksjon og oppgaveløsning 

at Øst politidistrikt overtar ansvaret for koordinering av uttransporter, gitt at de gis ressurser. 

Distriktet er godt egnet til oppgaven, de vil kunne ha samme oversikt over som PU har i dag, 

blant annet på grunn av ansvaret for Gardermoen og utreisesenteret som er lokalisert der.  

Det vil fortsatt fungere som et nasjonalt kontaktpunkt som i dag. 

 

Videre har Øst politidistrikt allerede en 2. linje grensekontroll på Gardermoen som behandler 

saker 24/7 og bistår øvrige politidistrikt i enkeltsaker.  De har nasjonalt kompetansesenter for 

grensekontroll som er kontaktpunkt for et nettverk med politiet i andre politidistrikt for inn- og 

utreisekontroll, samt overføring av kompetanse. 

 

Uttransportering har allerede politidistriktene god kompetanse på, og vi har resultatkrav i 

forhold til tvangsreturer.   

 

Kontrollvirksomhet på territoriet 

 

Samtlige politidistrikt utfører utlendingskontroller/territorialkontroller med tanke på bort- og 

utvisning.  PU har bistått politidistriktene med kontroller fordi de har hatt kapasitet utover hva 

enkelte distrikt har hatt til oppgaven.  PU har vært tilført til dels store ressurser til dette 

prioriterte arbeidet, noe vi mener kunne vært utnyttet mer effektivt ved å tildele mer av dette 

til distriktene. 

 

Det er viktig at distriktene selv planlegger og utfører utlendingskontroller.  De har 

lokalkunnskap og helhetsforståelse for oppgaven, og er derfor best egnet til å prioritere i 

forhold til andre politioppgaver.  Man unngår også eventuelle målkonflikter hvis distriktene selv 

har totalansvaret. 

 

Bort- og utvisningssaker 

 

Det er i vesentlig grad politidistriktene som oppretter bort- og utvisningssaker, og UDI, som 

har fagansvar for sakene, bør "ta tilbake" dette ansvaret.  Det vil styrke distriktenes dialog 

med UDI og igjen føre til "likere behandling". 

 

Vurdering av konsekvenser ved å overføre det nasjonale koordineringsansvaret
knyttet til registrering og identifisering av asylsøkere, og koordinering av
uttransporter til Øst politidistrikt.

Vi mener at tjenesteproduksjon og oppgaveløsning vil kunne opprettholdes med samme
kapasitet og kvalitet som i dag dersom det opprettes et nasjonalt registreringssenteri Råde.
Vi mener at politiet må ha det overordnede ansvaret for registreringen, politiet har tilgang til
nødvendige systemer og har med seg "politiblikket".

Når det gjelder ID-arbeidet er det viktig å ha kompetanse ute i distriktene, i 1. linje og 2.  linje.
Itillegg må det være et nas`onalt kom etansesenter med spisskompetanse som er til  nytte  for
ytre etat som bistandsorgan.

ID-arbeid er et omfattende arbeidsområde med flere aktører, PU, Kripos, NID og
politidistriktene. Vi støtter utvalgets uttalelse om at dette feltet bør utredes, idet fagfeltet
fremstår som svært fragmentert og bør samordnes for mer effektiv ressursutnyttelse.

Vi kan heller ikke se at det vil få store konsekvenser for tjenesteproduksjon og oppgaveløsning
at Øst politidistrikt overtar ansvaret for koordinering av uttransporter, gitt at de gis ressurser.
Distriktet er godt egnet til oppgaven, de vil kunne ha samme oversikt over som  PU  har i dag,
blant annet på grunn av ansvaret for Gardermoen og utreisesenteret som er lokalisert der.
Det vil fortsatt fungere som et nasjonalt kontaktpunkt som i dag.

Videre har Øst politidistrikt allerede en 2. linje grensekontroll på Gardermoen som behandler
saker 24/7 og bistår øvrige politidistrikt i enkeltsaker. De har nasjonalt kompetansesenter for
grensekontroll som er kontaktpunkt for et nettverk med politiet i andre politidistrikt for inn- og
utreisekontroll, samt overføring av kompetanse.

Uttransportering har allerede politidistriktene god kompetanse på, og vi har resultatkrav i

forhold til tvangsreturer.

Kontrollvirksomhet på territoriet

Samtlige politidistrikt utfører utlendingskontroller/territorialkontroller med tanke på bort- og
utvisning.  PU  har bistått politidistriktene med kontroller fordi de har hatt kapasitet utover hva

enkelte distrikt har hatt til oppgaven.  PU  har vært tilført til dels store ressurser til dette
prioriterte arbeidet, noe vi mener kunne vært utnyttet mer effektivt ved å tildele mer av dette
til distriktene.

Det er viktig at distriktene selv planlegger og utfører utlendingskontroller. De har
lokalkunnskap og helhetsforståelse for oppgaven, og er derfor best egnet til å prioritere i
forhold til andre politioppgaver. Man unngår også eventuelle målkonflikter hvis distriktene selv
har totalansvaret.

Bort- og utvisningssaker

Det er i vesentlig grad politidistriktene som oppretter bort- og utvisningssaker, og UDI, som
har fagansvar for sakene, bør "ta tilbake" dette ansvaret. Det vil styrke distriktenes dialog
med UDI og igjen føre til "likere behandling".
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Vi mener at bort- og utvisning er en oppgave hvor PU har "påtatt seg" en rolle det ikke var 

forutsatt at du skulle ha.  De har fortjenestefullt sørget for opplæring i bort- og utvisningssaker 

(med bistand fra UDI) for politiet.  Det var nødvendig fordi enkelte politidistrikt ikke "leverte" 

på måltall i utvisningssaker.  Det er politidistriktene som har ansvar for å opprette 

utvisningssak etter straff.  UDI er politiets faginstans i bort- og utvisningssaker og er således 

den naturlige arrangør av utvisningsseminar.  De har arrangert slike seminar tidligere og bør 

kunne gjøre det i fremtiden. 

 

Effektivitet og ressursutnyttelse og faglige synergier 

 

Sør-Øst politidistrikt er enig med utvalget i at ved å overføre oppgavene til Øst politidistrikt 

legges det til rette for en mer fleksibel og effektiv bruk av politiressurser, samtidig som 

spesialiseringsgevinster knyttet til fagområdet ivaretas.  

 

Ved lave asylankomster og derved liten pågang til registrering vil ressurser kunne benyttes til 

andre prioriterte politioppgaver i distriktet, inklusive ordinære politioperative oppgaver.  Det vil 

kunne gi gode synergier ved at distriktet totalt sett får bedre innsikt og hevet kompetanse på 

utlendingsfeltet.  

 

Det vil, etter vår mening, ikke få negative konsekvenser at Øst politidistrikt overtar ansvar for 

koordinering av tvangsreturer.  Snarere tvert i mot, ved at distriktet også er ansvarlig for 

utreisesenteret, vil det ligge til rette for fleksibel bruk av politiressursene som overføres fra PU 

og den nasjonale spisskompetanse ivaretas.  Man vil kunne benytte seg av "transportkorps" til 

definerte oppgaver og frigjøre politikraft til andre prioriterte oppgaver, for eksempel til 

grensekontroll og operativ tjeneste. 

 

I tillegg til at det operative ansvaret overføres til Øst politidistrikt må det sørges for at 

kompetanse og beredskap på utlendingsfeltet styrkes i politidistriktene, med klar 

ansvarsfordeling mellom Øst og øvrige politidistrikt.   

 

Kriminalitetsbekjempelse gjennom bort- og utvisning og uttransportering er viktig, og vi må 

derfor sørge for at alle politidistrikt har nødvendig kompetanse og kapasitet til oppgaven.  Det 

vil støtte nærpolitireformens intensjon om utvikling av et mer robust og kompetent politi og at 

oppgaver som kan løses lokalt også bør løses lokalt.   

 

8. Utlendingsinternatet ved Trandum 

 

Det vil ikke medføre utfordringer i å overføre administrasjon, ledelse og drift av utlendings-

internatet på Trandum til Kriminalomsorgen.  Snarere tvert i mot.  Det vil være synergier i 

forhold til transport fra distriktene til internatet og videre til utreisesenteret.   

Transport fra fengsler vil eventuelt også kunne utføres av Kriminalomsorgen og gi 

effektivitetsgevinst. 

 

Det vil være en styrke totalt sett å overføre dette til Kriminalomsorgen, og frigjøre politikraft til 

andre prioriterte oppgaver.  Kriminalomsorgen har kompetanse og har sannsynligvis bedre 

forutsetninger for arbeidet enn politiet.  

 

Vi er enig med utvalget i at drift av Trandum ligger nærmere Kriminalomsorgens 

kjernevirksomhet enn politiets, og at Kriminalomsorgen derfor overtar driften av 

utlendingsinternatet.   

Vi mener at bort— og utvisning er en oppgave hvor PU har "påtatt seg" en rolle det ikke var
forutsatt at du skulle ha. De har fortjenestefullt sørget for opplæring i bort- og utvisningssaker
(med bistand fra UDI) for politiet. Det var nødvendig fordi enkelte politidistrikt ikke "leverte"
på måltall i utvisningssaker. Det er politidistriktene som har ansvar for å opprette

utvisningssak etter straff. UDI er politiets faginstans i bort- og utvisningssaker og er således
den naturlige arrangør av utvisningsseminar. De har arrangert slike seminar tidligere og bør
kunne gjøre det i fremtiden.

Effektivitet og ressursutnyttelse og faglige synergier

Sør-Øst politidistrikt er enig med utvalget i at ved å overføre oppgavene til Øst politidistrikt

legges det til rette for en mer fleksibel og effektiv bruk av politiressurser, samtidig som
spesialiseringsgevinster knyttet til fagområdet ivaretas.

Ved lave asylankomster og derved liten pågang til registrering vil ressurser kunne benyttes til
andre prioriterte politioppgaver i distriktet, inklusive ordinære politioperative oppgaver. Det vil

kunne gi gode synergier ved at distriktet totalt sett får bedre innsikt og hevet kompetanse på
utlendingsfeltet.

Det vil, etter vår mening, ikke få negative konsekvenser at Øst politidistrikt overtar ansvar for
koordinering av tvangsreturer. Snarere tvert i mot, ved at distriktet også er ansvarlig for
utreisesenteret, vil det ligge til rette for fleksibel bruk av politiressursene som overføres fra PU
og den nasjonale spisskompetanse ivaretas. Man vil kunne benytte seg av "transportkorps" til

definerte oppgaver og frigjøre politikraft til andre prioriterte oppgaver, for eksempel til

grensekontroll og operativ tjeneste.

I tillegg til at det operative ansvaret overføres til Øst politidistrikt må det sørges for at
kompetanse og beredskap på utlendingsfeltet styrkes i politidistriktene, med klar
ansvarsfordeling mellom Øst og øvrige politidistrikt.

Kriminalitetsbekjempelse gjennom bort- og utvisning og uttransportering er viktig, og vi må
derfor sørge for at alle politidistrikt har nødvendig kompetanse og kapasitet til oppgaven. Det

vil støtte nærpolitireformens intensjon om utvikling av et mer robust og kompetent politi og at

oppgaver som kan løses lokalt også bør løses lokalt.

8. Utlendingsinternatet ved Trandum

Det vil ikke medføre utfordringer i å overføre administrasjon, ledelse og drift av utlendings-
internatet på Trandum til Kriminalomsorgen. Snarere tvert i mot. Det vil være synergier i
forhold til transport fra distriktene til internatet og videre til utreisesenteret.
Transport fra fengsler vil eventuelt også kunne utføres av Kriminalomsorgen og gi
effektivitetsgevinst.

Det vil være en styrke totalt sett å overføre dette til Kriminalomsorgen, og frigjøre politikraft til
andre prioriterte oppgaver. Kriminalomsorgen har kompetanse og har sannsynligvis bedre

forutsetninger for arbeidet enn politiet.

Vi er enig med utvalget i at drift av Trandum ligger nærmere Kriminalomsorgens
kjernevirksomhet enn politiets, og at Kriminalomsorgen derfor overtar driften av
utlendingsinternatet.
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9. Nasjonale beredskapsressurser  

 

Beredskap handler om evnen til å være forberedt på uventede og kritiske hendelser og kunne 

møte hendelsene med nødvendige og tilstrekkelig tiltak. Dagens modell i Norge innenfor det 

politioperative bygger primært på at politidistriktene skal være selvdrevne med IP-3 og IP-4 

mannskaper, og at det ved behov kan anmodes om bistand fra nabodistrikt eller nasjonale 

beredskapsressurser som primært er underlagt Oslo politidistrikt.  

 

Sør-Øst politidistrikt er av den oppfatning at politimesteren i Oslo har håndtert sitt ansvar for 

de nasjonale beredskapsressursene godt, og har gjennom mange år hatt et meget godt 

samarbeid med Oslo politidistrikt når det gjelder Beredskapstroppen, Bombegruppa, 

Helikoptertjenesten og de øvrige nasjonale beredskapsressursene. 

 

Vi støtter likevel utvalget i at det nå bør etableres et nasjonalt beredskapssenter som et eget 

politiorgan.  

 

I pkt. 12.8 fremkommer utvalgets vurderinger. Utvalget mener at de nasjonale 

beredskapsressursene bør være lokalisert i Oslo-regionen med følgende hovedargumenter: 

 Halvparten av landets befolkning bor på Østlandet 

 Oslo-regionen har det mest utfordrende trusselbildet med flest beskyttelsesobjekter 

 Oslo politidistrikt er største bruker av de nasjonale beredskapsressursene 

 Oslo politidistrikt har et viktig fagmiljø hvor de nasjonale beredskapsressursene kan 

utvikle seg sammen med øvrig politi 

 

Utvalget trekker frem at deres begrunnelse for å opprette et eget politiorgan som organiserer 

de nasjonale beredskapsressursene i første rekke er prinsipiell i og med at disse ressursenes 

primæroppgave er bistand til politidistriktene. Sør-Øst politidistrikt ser ikke at argumentet om 

det prinsipielle bør være utslagsgivende for en endring alene. 

 

I tillegg til en prinsipiell tilnærming støtter også utvalgets øvrige argumentasjon opp om å 

etablere en egen enhet.  

 

Utvalget mener det med dagens ordning kan oppstå både målkonflikter mellom Oslo 

politidistrikts målsetninger og nasjonale interesser, samt at det kan oppstå samtidighets-

konflikter hvor den samme ressursen er ønsket i Oslo og andre steder i landet samtidig. 

Utvalget hevder at det ikke finnes dokumentert at dette har vært et problem, men synes 

likevel at det er uheldig at slikt kan skje i fremtiden, eller at det kan skapes mistanke om at 

Oslo politidistrikt driver forfordeling av eget distrikt. I Sør-Øst politidistrikt har vi ikke erfart 

slike uheldige konflikter mellom Oslo politidistrikt og de nasjonale interesser, men vi ser at det 

kan oppstå.  

 

Utvalget skriver at videre at deres inntrykk ikke er at listen for å be om bistand fra de 

nasjonale ressursene har ligget for høyt grunnet manglende kjennskap, men at det likevel 

fremstår uklart hvor godt politidistriktene kjenner de nasjonale beredskapsressursene. De 

hevder videre at det er nærliggende å tro at bruken av dagens nasjonale beredskapsressurser 

ville gått opp dersom distriktene fikk mer informasjon om mulighetene.  

 

Sør-Øst politidistrikt er nabodistrikt til Oslo politidistrikt, og har gjennom nærhet og jevnlig 

bruk opp gjennom årene fått god kunnskap om de nasjonale beredskapsressursene. Men vi ser 

at det kan være mindre kjennskap og derfor mindre bruk av disse ressursene i de distriktene 

9. Nasjonale beredskapsressurser

Beredskap handler om evnen til å være forberedt på uventede og kritiske hendelser og kunne
møte hendelsene med nødvendige og tilstrekkelig tiltak. Dagens modell i Norge innenfor det
politioperative bygger primært på at politidistriktene skal være selvdrevne med IP-3 og IP-4

mannskaper, og at det ved behov kan anmodes om bistand fra nabodistrikt eller nasjonale
beredskapsressurser som primært er underlagt Oslo politidistrikt.

Sør-Øst politidistrikt er av den oppfatning at politimesteren i Oslo har håndtert sitt ansvar for

de nasjonale beredskapsressursene godt, og har gjennom mange år hatt et meget godt
samarbeid med Oslo politidistrikt når det gjelder Beredskapstroppen, Bombegruppa,
Helikoptertjenesten og de øvrige nasjonale beredskapsressursene.

Vi støtter likevel utvalget i at det nå bør etableres et nasjonalt beredskapssenter som et eget
politiorgan.

I pkt. 12.8 fremkommer utvalgets vurderinger. Utvalget mener at de nasjonale
beredskapsressursene bør være lokalisert i Oslo-regionen med følgende hovedargumenter:

o  Halvparten av Iandets befolkning bor på Østlandet
Oslo-regionen har det mest utfordrende trusselbildet med flest beskyttelsesobjekter
Oslo politidistrikt er største bruker av de nasjonale beredskapsressursene

Oslo politidistrikt har et viktig fagmiljø hvor de nasjonale beredskapsressursene kan
utvikle seg sammen med øvrig politi

Utvalget trekker frem at deres begrunnelse for å opprette et eget politiorgan som organiserer
de nasjonale beredskapsressursene i første rekke er prinsipiell i og med at disse ressursenes
primæroppgave er bistand til politidistriktene. Sør-Øst politidistrikt ser ikke at argumentet om
det prinsipielle bør være utslagsgivende for en endring alene.

I tillegg til en prinsipiell tilnærming støtter også utvalgets øvrige argumentasjon opp om å
etablere en egen enhet.

Utvalget mener det med dagens ordning kan oppstå både målkonflikter mellom Oslo
politidistrikts målsetninger og nasjonale interesser, samt at det kan oppstå samtidighets-
konflikter hvor den samme ressursen er ønsket i Oslo og andre steder i landet samtidig.
Utvalget hevder at det ikke finnes dokumentert at dette har vært et problem, men synes
likevel at det er uheldig at slikt kan skje i fremtiden, eller at det kan skapes mistanke om at
Oslo politidistrikt driver forfordeling av eget distrikt. ISør-Øst politidistrikt har vi ikke erfart
slike uheldige konflikter mellom Oslo politidistrikt og de nasjonale interesser, men vi ser at det
kan oppstå.

Utvalget skriver at videre at deres inntrykk ikke er at listen for å be om bistand fra de
nasjonale ressursene har ligget for høyt grunnet manglende kjennskap, men at det likevel
fremstår uklart hvor godt politidistriktene kjenner de nasjonale beredskapsressursene. De
hevder videre at det er nærliggende å tro at bruken av dagens nasjonale beredskapsressurser
ville gått opp dersom distriktene fikk mer informasjon om mulighetene.

Sør-Øst politidistrikt er nabodistrikt til Oslo politidistrikt, og har gjennom nærhet og jevnlig
bruk opp gjennom årene fått god kunnskap om de nasjonale beredskapsressursene. Men vi ser
at det kan være mindre kjennskap og derfor mindre bruk av disse ressursene i de distriktene

Side 12/15



 

   Side 13/15 

  

som ikke ligger på det sentrale Østlandet. Hovedårsaken til denne forskjellen er åpenbart at 

ressursene er mer synlig og gripbare for de distriktene som ligger nærmest Oslo. Ved å flytte 

ressursen ut av Oslo politidistrikt til et eget særorgan vil ressursen i større grad kunne 

oppfattes mer som en fellesressurs for hele politiet.  

 

Sør-Øst politidistrikt støtter utvalgets argumentasjon om at leder for et eventuelt nyopprettet 

politiorgan for de nasjonale beredskapsressursene bør sitte i politidirektørens ledergruppe, i 

forhold til å gjøre ressursene mer synlig for hele politiorganisasjonen.  På den måten forsterkes 

fokuset på beredskap og de nasjonale beredskapsressurser på strategisk nivå i politi-Norge. 

 

Men det er viktig å sørge for at de mange synergiene som Oslo politidistrikt og dagens 

nasjonale beredskapsressurser har hatt ved at de er i samme organisasjon, blir ivaretatt på 

best mulig måte.  

 

Utvalget hevder bl.a. med henvisning til 22. juli-kommisjonen at de nasjonale 

beredskapsressursenes innsatsevne er preget av manglende nasjonale krav, visjoner og 

operasjonell styring, og at lokalt nivå i for stor grad har vært førende. I pkt. 12.6 omtaler 

utvalget den organisatoriske endringen som er gjort i Oslo politidistrikt ved å flytte de 

nasjonale beredskapsressursene opp til en egen enhet på nivå 2, med unntak av Teknisk og 

taktisk spaning og undercover som er underlagt Felles enhet for etterforskning og etterretning 

som også er enhet på nivå 2. 

 

Sør- Øst politidistrikt ser at endringen i Oslo politidistrikt ved å flytte hovedtyngden av de 

nasjonale beredskapsressursene i egen enhet på nivå 2 har vært gunstig, men støtter utvalget 

i at denne organisatoriske endringen ikke medfører at disse ressursene får den nødvendige 

posisjonen som kreves bl.a. for å få gjennomslag for viktige nasjonale investeringsbehov (se 

pkt 12.6).  

 

Utvalget synes det er uheldig at finansieringen av de nasjonale beredskapsressursene i dag 

inngår i Oslo politidistrikts budsjett, og gjennom det må konkurrere om midler på lik linje med 

andre enheter i politidistriktet. 

 

Sør-Øst politidistrikt ser at dagens stramme økonomi i politidistriktene kan medføre at de 

nasjonale beredskapsressursene blir skadelidende dersom Oslo politidistrikt får stramme 

budsjetter, eller dersom Oslo politidistrikt av forskjellige årsaker får et høyere utgiftsnivå enn 

budsjettert et år. En løsning kunne selvsagt være at de økonomiske tildelingene til Oslo 

politidistrikt kunne inneholdt øremerkede midler til de nasjonale beredskapsressursene, men vi 

mener at en egen enhet lettere vil kunne synliggjøre ressurs- og investeringsbehov direkte 

overfor Politidirektoratet. 

 

Sør-Øst politidistrikt registrerer at utvalget mener dagens beredskapsfunksjoner mangler både 

anskaffelsesstrategi og vedlikeholdsstrategi, og her viser utvalget i pkt 12.5.1 bl.a. til 

Politidirektoratets konseptvalgutredning for nasjonalt beredskapssenter. Sør-Øst politidistrikt 

har ikke nødvendige kunnskaper om dette budsjettet knyttet til nasjonale beredskaps-

ressurser, men synes det er bekymringsfullt at utvalget mener å ha funnet belegg for at det er 

slik.   

 

Utvalget argumenterer for at Beredskapstroppen bør fortsette sin praksis med å kjøre ordinær 

ordenspatrulje i Oslo politidistrikt og eventuelt andre distrikter i deler av sin arbeidstid. Sør-

Øst politidistrikt mener dette er et særdeles viktig når det gjelder Beredskapstroppen.  

som ikke Iigger på det sentrale Østlandet. Hovedårsaken til denne forskjellen er åpenbart at
ressursene er mer synlig og gripbare for de distriktene som ligger nærmest Oslo. Ved å flytte
ressursen ut av Oslo politidistrikt til et eget særorgan vil ressursen i større grad kunne
oppfattes mer som en fellesressurs for hele politiet.

Sør-Øst politidistrikt støtter utvalgets argumentasjon om at leder for et eventuelt nyopprettet
politiorgan for de nasjonale beredskapsressursene bør sitte i politidirektørens ledergruppe, i
forhold til å gjøre ressursene mer synlig for hele politiorganisasjonen. På den måten forsterkes
fokuset på beredskap og de nasjonale beredskapsressurser på strategisk nivå i politi-Norge.

Men det er viktig å sørge for at de mange synergiene som Oslo politidistrikt og dagens
nasjonale beredskapsressurser har hatt ved at de er i samme organisasjon, blir ivaretatt på
best mulig måte.

Utvalget hevder bl.a. med henvisning til 22. juli-kommisjonen at de nasjonale
beredskapsressursenes innsatsevne er preget av manglende nasjonale krav, visjoner og
operasjonell styring, og at lokalt nivå i for stor grad har vært førende. I pkt. 12.6 omtaler
utvalget den organisatoriske endringen som er gjort i Oslo politidistrikt ved å flytte de
nasjonale beredskapsressursene opp til en egen enhet på nivå 2, med unntak av Teknisk og
taktisk spaning og undercover som er underlagt Felles enhet for etterforskning og etterretning
som også er enhet på nivå 2.

Sør- Øst politidistrikt ser at endringen i Oslo politidistrikt ved å flytte hovedtyngden av de
nasjonale beredskapsressursene i egen enhet på nivå 2 har vært gunstig, men støtter utvalget
i at denne organisatoriske endringen ikke medfører at disse ressursene får den nødvendige
posisjonen som kreves bl.a. for å få gjennomslag for viktige nasjonale investeringsbehov (se
pkt 12.6).

Utvalget synes det er uheldig at finansieringen av de nasjonale beredskapsressursene i dag
inngår i Oslo politidistrikts budsjett, og gjennom det må konkurrere om midler på lik linje med
andre enheter i politidistriktet.

Sør-Øst politidistrikt ser at dagens stramme økonomi i politidistriktene kan medføre at de
nasjonale beredskapsressursene blir skadelidende dersom Oslo politidistrikt får stramme
budsjetter, eller dersom Oslo politidistrikt av forskjellige årsaker får et høyere utgiftsnivå enn
budsjettert et år. En løsning kunne selvsagt være at de økonomiske tildelingene til Oslo
politidistrikt kunne inneholdt øremerkede midler til de nasjonale beredskapsressursene, men vi
mener at en egen enhet lettere vil kunne synliggjøre ressurs- og investeringsbehov direkte
overfor Politidirektoratet.

Sør-Øst politidistrikt registrerer at utvalget mener dagens beredskapsfunksjoner mangler både
anskaffelsesstrategi og vedlikeholdsstrategi, og her viser utvalget i pkt 12.5.1 bl.a. til
Politidirektoratets konseptvalgutredning for nasjonalt beredskapssenter. Sør-Øst politidistrikt
har ikke nødvendige kunnskaper om dette budsjettet knyttet til nasjonale beredskaps-
ressurser, men synes det er bekymringsfullt at utvalget mener å ha funnet belegg for at det er
slik.

Utvalget argumenterer for at Beredskapstroppen bør fortsette sin praksis med å kjøre ordinær
ordenspatrulje i Oslo politidistrikt og eventuelt andre distrikter i deler av sin arbeidstid. Sør-

Øst politidistrikt mener dette er et særdeles viktig når det gjelder Beredskapstroppen.
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For å kunne bli god i oppdragshåndtering er det viktig at mannskapene fra Beredskapstroppen 

løser oppdrag av forskjellig karakter og faregrad.  

Det er viktig at disse ressursene opprettholder dialogen og nærheten til publikum. I ethvert 

oppdrag er denne kompetansen grunnleggende, og den ville blitt svekket dersom 

Beredskapstroppen hadde blitt et rent aksjonspoliti som var stasjonert på en base og kun 

rykket ut på de mest krevende oppdragene. Et annet moment er samspillet med det øvrige 

innsatspersonell i det daglige, hvor Beredskapstroppen og annet innsatspersonell utveksler 

erfaringer og daglig løser oppdrag sammen. Et siste moment er at det i et høyt antall av 

bistandsoppdragene til Beredskapstroppen vil være samspill mellom dem og personell i andre 

innsatskategorier, enten ved felles oppdragsløsning eller ved at Beredskapstroppen overtar et 

oppdrag som andre innsatskategorier har håndtert i initialfasen. 

 

Utvalget omtaler organiseringen av IP-2 ressursene som er organisert i henholdsvis Den 

kongelig politieskorte og Politiets sikkerhetstjeneste. Sør- Øst politidistrikt støtter utvalget i 

deres syn om at oppgavene til disse ressursene er meget like, og at en organisering av disse 

under felles ledelse vil være hensiktsmessig for en mer effektiv utnyttelse av disse ressursene. 

 

Hovedkonklusjoner: 

 

1. Sør-Øst politidistrikt støtter at politiets nye særorganer omtales som bistandsenheter.  

 

2. Politihøgskolen omtales som høgskole støttes. Likeledes at Politidirektoratet får myndighet 

i å utnevne høgskolestyret. Sør- Øst politidistrikt er imidlertid i tvil om det vil være 

hensiktsmessig å sammenslå Politihøgskolen med Kriminalomsorgens utdanningssenter. 

 

3. Sør-Øst politidistrikt støtter at dagens særorganstruktur erstattes med to enheter på 

henholdsvis etterforskningsfeltet og beredskapsfeltet. 

4. Økokrim og Kripos slås sammen i en enhet. Her støtter Sør-Øst politidistrikt flertallet i 

utvalget. 

 

5. Sør-Øst politidistrikt støtter ikke utvalgets flertall om å overføre ansvaret for alvorlig 

miljøkriminalitet til Trøndelag. Vi mener dette bør bli forbli på nasjonalt nivå i den nye 

sammenslåtte etterforskningsenheten. 

 

6. Sør-Øst politidistrikt støtter utvalget i at trafikksikkerhetsarbeidet bør overtas av 

politidistriktene, og at Utrykningspolitiet nedlegges. 

 

7. Sør-Øst politidistrikt støtter utvalget i at Politiets Utlendingsenhet avvikles og at Øst 

politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret knyttet til registrering, ID 

avklaring og koordinering av uttransportering. 

 

8. Utlendingsinternatt ved Trandum bør etter vårt syn overtas av Kriminalomsorgen slik 

utvalget foreslår. 

 

9. Sør-Øst politidistrikt støtter utvalget i å opprette et eget politiorgan for beredskap.  

 

Avslutningsvis i høringsbrevet etterspørres det synspunkter på økonomiske og administrative 

konsekvenser, samt synspunkter på tidsperspektiv på å gjennomføre eventuelle endringer i tråd 

med anbefalingene. Etter vårt syn vil en god del overordnede forutsetninger måtte komme på 

plass først, deretter vil det være en politisk prosess og endelig vil avgjørelser rundt bevilgninger 

med mer være utslagsgivende for å kunne mene noe kvalitativt om dette.  

For å kunne bli god i oppdragshåndtering er det viktig at mannskapene fra Beredskapstroppen
løser oppdrag av forskjellig karakter og faregrad.
Det er viktig at disse ressursene opprettholder dialogen og nærheten til publikum. Iethvert
oppdrag er denne kompetansen grunnleggende, og den ville blitt svekket dersom
Beredskapstroppen hadde blitt et rent aksjonspoliti som var stasjonert på en base og kun
rykket ut på de mest krevende oppdragene. Et annet moment er samspillet med det øvrige
innsatspersonell i det daglige, hvor Beredskapstroppen og annet innsatspersonell utveksler
erfaringer og daglig løser oppdrag sammen. Et siste moment er at det i et høyt antall av
bistandsoppdragene til Beredskapstroppen vil være samspill mellom dem og personell i andre

innsatskategorier, enten ved felles oppdragsløsning eller ved at Beredskapstroppen overtar et

oppdrag som andre innsatskategorier har håndtert i initialfasen.

Utvalget omtaler organiseringen av IP-2 ressursene som er organisert i henholdsvis Den
kongelig politieskorte og Politiets sikkerhetstjeneste. Sør- Øst politidistrikt støtter utvalget i
deres syn om at oppgavene til disse ressursene er meget like, og at en organisering av disse
under felles ledelse vil være hensiktsmessig for en mer effektiv utnyttelse av disse ressursene.

Hovedkonklusjoner:

1. Sør-Øst politidistrikt støtter at politiets nye særorganer omtales som bistandsenheter.

2. Politihøgskolen omtales som høgskole støttes. Likeledes at Politidirektoratet får myndighet
i å utnevne høgskolestyret. Sør- Øst politidistrikt er imidlertid i tvil om det vil være
hensiktsmessig å sammenslå Politihøgskolen med Kriminalomsorgens utdanningssenter.

3. Sør-Øst politidistrikt støtter at dagens særorganstruktur erstattes med to enheter på
henholdsvis etterforskningsfeltet og beredskapsfeltet.

4. Økokrim og Kripos slås sammen i en enhet. Her støtter Sør-Øst politidistrikt flertallet i
utvalget.

5. Sør-Øst politidistrikt støtter ikke utvalgets flertall om å overføre ansvaret for alvorlig
miljøkriminalitet til Trøndelag. Vi mener dette bør bli forbli på nasjonalt nivå i den nye
sammenslåtte etterforskningsenheten.

6. Sør-Øst politidistrikt støtter utvalget i at trafikksikkerhetsarbeidet bør overtas av
politidistriktene, og at Utrykningspolitiet nedlegges.

7. Sør-Øst politidistrikt støtter utvalget i at Politiets Utlendingsenhet avvikles og at Øst
politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret knyttet til registrering, ID
avklaring og koordinering av uttransportering.

8. Utlendingsinternatt ved Trandum bør etter vårt syn overtas av Kriminalomsorgen slik
utvalget foreslår.

9. Sør-Øst politidistrikt støtter utvalget i å opprette et eget politiorgan for beredskap.

Avslutningsvis i høringsbrevet etterspørres det synspunkter på økonomiske og administrative
konsekvenser, samt synspunkter på tidsperspektiv på å gjennomføre eventuelle endringer i tråd
med anbefalingene. Etter vårt syn vil en god del overordnede forutsetninger måtte komme på
plass først, deretter vil det være en politisk prosess og endelig vil avgjørelser rundt bevilgninger
med mer være utslagsgivende for å kunne mene noe kvalitativt om dette.
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Sør-Øst politidistrikt finner derfor i liten grad å kunne mene noe om disse forhold på dette stadium 

av fremtidig organisering av særorganene. 
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kst   
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Sør-Øst politidistrikt finner derfor i liten grad å kunne mene noe om disse forhold på dette stadium
av fremtidig organisering av særorganene.
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HØRING NOU 2017:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP 

Det vises til Politidirektoratets brev av 30. juni og 31. oktober 2017 hvor underliggende etater 
bes om å avgi høringsinnspill til NOU 2017: 11, Bedre bistand- Bedre beredskap. 

Av Prop.61 LS (2014-2015) fremkommer det at målet med nærpolitireformen er å etablere et 
nærpollti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse 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 fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens 
kriminalitetsutfordringer. 

Et av de sentrale elementene i nærpolitireformen er at det etableres færre, men mer robuste 
og kompetente politidistrikter. Norsk politi står nå midt oppe i denne reformen og er i ferd med 
å implementere ny organisasjonsstruktur. Dette er en omfattende og ressurskrevende prosess 
som blant annet innebærer at mange medarbeidere skal gå inn i nye funksjoner, og nye 
samhandlingsmønstre og rutiner skal etableres. Implementeringstakten for nærpolitireformen 
gjør at politidistriktene er på ulike stadier i prosessen, men felles for alle er at ingen av 
politidistriktene har rukket å se videre effekter av reformen enda. 

Utvalget legger til grunn at nærpolitireformen bør innebære at politidistriktene blir gitt flere og 
mere komplekse oppgaver ved at deler av særorganenes portefølje blir overført til 
politidistriktene. En av konsekvensene av at man nå har etablert 12 politidistrikter, er at 
distriktene har blitt svært ulike i størrelse blant annet i forhold til antall ansatte. Antall ansatte 
har stor betydning både i forhold til hvilken kapasitet og kompetanse det enkelte politidistrikt 
er i stand til å etablere. Dette, sett i sammenheng med at kriminalitetsbildet også er 
varierende distriktene imellom, gjør at det pr. i dag er for tidlig å si noe om hvilket behov 
distriktene vil ha for bistand i fremtiden. Utvalget legger til grunn at deres forslag vil kunne 
frigjøre om lag 600 stillinger som kan overføres til politidistriktene. Dersom disse skal være 
med på å gjøre politidistriktene mere robuste og bedre skikket Ul å løse flere og mer 
komplekse oppgaver må de minste politidistriktene tildeles en forholdsmessig større andel av 
stillingene enn det de normalt ville fålt om ressursene skulle vært fordelt i forhold til blant 
annet kriminalitetsbildet. 
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Et annet forhold som er relevant i denne sammenheng er at for å opparbeide kompetanse og 
robusthet må politidistriktene ha et visst tilfang av saker slik at man utvikler erfaringsbasert 
kompetanse i politidistriktene. Er tilfanget av oppgaver tilstrekkelig lite er det ikke 
nødvendigvis en god løsning at politidistriktene skal etablere slik kompetanse i alle distrikt, 
men heller samarbeide om dette, eller innhente bistand ved behov. 

Utvalgets utredning er i praksis basert på erfaringer fra den tid vi hadde 27 politidistrikter og 
ikke 12 slik som i dag. Siden erfaringsgrunnlaget med dagens organisering er svært spinkelt er 
det etter vår oppfatning for tidlig å si noe om politidistriktenes fremtidige behov, og tiden er 
således ikke moden for å gjennomføre endringer i særorganstrukturen slik utvalget foreslår. 

Det hersker Imidlertid liten tvil om at også i fremtiden vil være behov for at noen oppgaver 
sentraliseres. Noen av oppgaven er åpenbare allerede i dag, som for eksempel 
laboratoriefunksjonen til KRIPOS. Andre oppgaver må utredes nærmere, og vi må skaffe oss et 
bredere erfaringsgrunnlag med hvordan dette løses i ny organisasjonsstruktur. Det må også 
bygges en særorganstruktur som kan være fleksibel over tid. 

Politidirektoratets rolle i å koordinere og samordne politiets innsats nasjonalt, er også under 
utvikling og har fortsatt ikke funnet sin endelige form. Det er ytterligere en faktor som 
understøtter vår oppfatning av at tiden ikke er moden for en omfattende endring i 
særorganstrukturen. 

Til utvalgets utredning vil en likevel komme med noen subsidiære betraktninger. Troms 
politidistrikt har som et klart utgangspunkt at politiets oppgaver skal løses ut fra et geografisk 
ansvar tillagt de 12 politidistriktene, noe også utvalget ønsker å styrke gjennom sitt forslag. 
Hva gjelder politimesterens geografiske ansvar, er det imidlertid et paradoks at enkelte fagfelt 
blir prioritert gjennom at det har vært opprettet særorgan for å sikre at det enkelte fagfeltet 
gis tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom opprettelse av særorgan som UP og en del av 
oppgavene til PU. 

Troms politidistrikt støtter ikke utvalgets forslag om å legge ned PU. Vi mener PU bør bestå, 
men at de i fremtiden blir mer spisset mot de kjerneoppgavene de opprinnelig fikk da 
særorganet ble opprettet. PU's kjerneoppgaver i fremtiden bør derfor være registering av 
asylsøkere, fastsetting av asylsøkeres identitet og opprinnelsesland, samt iverksettelse, 
koordinering og gjennomføring av uttransporter i samarbeid med politidistriktene. 

Vi mener videre at PU skal bistå politidistriktene med ID-avklaringer og eventuell kontakt med 
utenlandske myndigheter knyttet til ID-fastsettelse eller aksept for innreise. PU bør også være 
et nasjonalt knutepunkt opp mot andre lands myndigheter, hva gjelder samarbeid og avtaler 
vedrørende returer. Vi kan ikke se at dette er oppgaver som det er naturlig å legge inn under 
ett eller flere politidistrikt. Denne spisskompetansen er viktig å samle på en plass i et 
særorgan som PU. 

Kontrollvirksomhet på territoriet bør imidlertid legges ut i politidistriktene i sin helhet. I kraft 
av politireformen skal politidistriktene bli mer robust, og vil gjennom lokale fagmiljoer kunne 
ivareta disse oppgavene. Det er ikke naturlig at PU har en slik rolle, da dette bør ligge under 
det geografiske ansvaret som politidistriktene har. Forberedelse og saksbehandling av bort- og 
utvisningssaker er en annen oppgave som utelukkende bør gjøres av polilidistriktene, 
uavhengig av hvorvidt del en asylsak i bunn eller ikke. Ansvaret for å finansiere, koordinere og 
kvalitetssikre uttransporteringene bør imidlertid ligge til PU. 
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Også når det kommer til Utrykningspolitiets oppgaver er disse i det vesentlige geografisk 
basert og bør således være en del av politimesterens oppgaveportefølje. Det alt vesentlige av 
UP's mannskaper er pr. i dag tilsatt i politidistriktene men beordret til tjeneste i UP for en 
periode på to år i gangen, og det ligger således til rette for en enkel tilbakeføring til 
politidistriktene. Det er for øvrig vanskelig å se hvorfor trafikktjeneste som politioppgave skal 
ha en særskilt behandling i motsetning til for eksempel etterforskning av seksuelle overgrep 
eller organisert kriminalitet. 

En overføring av både PU og UP's ressurser til politidistriktene innebærer imidlertid en reell 
fare for at disse områdene vil måtte konkurrere om ressurstilgangen med andre prioriterte 
områder, og antall personer som kun er dedikert til disse oppgavene vil trolig bli færre og disse 
oppgavene vil i større grad inngå som en naturlig del av politipatruljenes portefølje. 

Hva gjelder Kripos og Økokrim er dette enheter som må organiseres og dimensjoneres i lys av 
politidistriktenes organisering og kapasitet. Som nevnt ovenfor har vi nå Ikke noe godt 
grunnlag for å mene noe om hvordan disse enhetene bør organiseres i fremtiden. I en 
fremtidig utredning bør imidlertid inkludere politiets ID-arbeid. Det er ikke gitt at en spredning 
av kompetansen på tre ulike enheter er en ideell løsning. 

Utvalgets forslag om å opprette et eget særorgan for de nasjonale operative ressursene er vi 
skeptiske til. Organisering av en oppgave i et særorgan kan være en svært nyttig og effektiv 
måte å skape effekter innen et fagområde raskt. Det har imidlertid ofte den bieffekt at 
oppgaven gis anledning til å argumentere for egen eksistens på en måte som synes å være 
politisk effektiv. Det er mange praktiske eksempler på dette de siste årene. Videre gir en slik 
organisering i særorgan grunnlag for utvikling av egne subkulturer. I vår samhandling med de 
nasjonale bistandsressurser er deres forankring i ordinært operativ politiarbeid viktig for dere 
praktiske relevans i samhandling med våre mannskaper. Den beste måten å sikre dette på i 
fremtiden, er å opprettholde ordningen med at de er organisert i Oslo politidistrikt. 

Konklusjon 

Utvalgets anbefaling er basert på politiets erfaringer fra tiden med 27 politidistrikter. Pr. I dag 
her vi for lite erfaringsgrunnlag i forhold til effekten av ny organisasjonsstruktur ved overgang 
til 12 politidistrikter, og Politidirektoratets rolle i forhold til å koordinere og samordne politiets 
nasjonale oppgaveløsning i ny organisasjonsstruktur. 

Vi trenger derfor mere tid og erfaring før man kan si noe om politidistriktenes fremtidige behov 
for bistand, og hvordan dette best løses. 

Utvalgets innstilling bør derfor stilles i bero inntil at man har f~tt det nødvendige 
er aringsgrunnlaget. 

rud 
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Viser til brev av 30.5.2017 hvor det bes om høringsinnspill på NOU 2017:11 Bedre bistand. 
Bedre Beredskap, med frist 01.11.2017. 

Trøndelag politidistriktet har i sitt høringssvar gått gjennom utvalgets forslag. Politidistriktet 
har lagt til grunn kompetansepyramiden, samfunnsutvikling, et digitalt fremtidsbilde og det 
trusselnivå vi i dag lever under. 

Tidsperspektiv kan sees i tre faser. 
• Samfunnsutviklingen går før politiet organiserer sine oppgaver og kompetanser. 
• Samfunnsutvikling og politiet går i takt. 
• Politiet møter samfunnsutviklingen. 

NOU 2017 : 11 ' s valg av modeller vil nok bli berørt av alle tre faser, men endringene bør i 
større grad rette seg mot fasen hvor politiet møter samfunnsutviklingen. Trøndelag 
politidistrikt støtter derfor utvalgets anbefaling, som innebærer at dagens særorganstruktur 
blir erstattet med to enheter for henholdsvis etterforskningsbistand og beredskapsbistand. 
Enhetene underlegges Politidirektoratet. Kompetansepyramiden gir et godt bilde på at det som 
tidligere var spesialkompetanser, i dag er mer generalistkompetanse. Videre at det som var 
generalistkompetanse i dag er blitt spesialistkompetanse. Denne modellen vil imøtekomme 
Nærpolitireformen/kvalitetsreformens effektmål. 

Trøndelag politidistrikt har lagt til grunn følgende: 

1. Politiets særorgan omtales som bistandsenheter. 
Politidistriktet støtter utvalgets vurdering. Begrepet "bistandsenheter" bidrar til å tydeliggjøre 
så vel politidistriktenes selvstendige ansvar som bistandsenhetenes støttefunksjon. 

2. Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet fAr myndighet til A 
utnevne høgskolestyre. Utvalget anbefaler sammenslAing med 
Kriminalomsorgens utdanningssenter for slik A sikre faglig uavhengighet. 
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Politidistriktet støtter utvalgets vurdering rundt å opprettholde en høgskolestatus i 
utdanningen. Vi er enige i at dette vil sikre uavhengighet i forskning, samt en vitenskapelig 
dokumentert kvalitet på undervisningen. 

Politidistriktet støtter utvalgets syn på Politidirektoratets eierrolle overfor Politihøgskolen. I dag 
har ikke Politidirektoratet noen rolle i å komme med forslag til eller delta i utnevnelse av 
styremedlemmer. Politidirektoratet godkjenner heller ikke rammeplanene for Politihøgskolens 
studietilbud. Dette er ikke i samsvar med det faktum at Politihøgskolen er underlagt 
Politidirektoratet. 

3 . Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis 
etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Polit idirektoratet. 

Trøndelag politidistrikt er enig med utvalgets flertall hvor strukturen støtter politiets 
kjerneoppgaver i Modell 2. 

Modellen 2 støtter nærpolitireformens hovedmål og effektmål ved å gi mer ansvar til 
politidistriktene. Modellen underbygger også Politianalysen. 

Samfunnsendringer og trusselbilde er en del av det daglige virke. Terrortrusselen har kommet 
for å bli, og det må politiet leve med. Dette betinger at politiet øker sin innsatsevne, spisser 
denne, og også har et klart ambisjonsnivå for responstid og responskvalitet. Det betyr at 
kompetansepyramiden i større grad må speile nasjonal spisskompetanse. 
Kompetansepyramiden speiler også grunnkompetansen, slik at fag og metode tilfaller alle våre 
ressurser på lik linje. 

Politidistriktet mener at en egen nasjonal beredskapsenhet vil øke politiets nasjonale 
beredskap. Dette ved å ivareta et nasjonalt perspektiv for å forebygge og bekjempe 
terroranslag, som en reell nasjonal ressurs. 

4. Økokrim og Kripos slAs sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet 
for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, ø konomisk 
kriminalitet og IKT-kriminalitet. 

Trøndelag politidistrikt er enig i utvalgets anbefaling. 

Modell 2 gir grunnlag for en mer helhetlig og effektiv kriminalitetsbekjempelse ved at 
komplementære etterforskningsmiljøer blir trukket tettere sammen. Denne løsningen vil gi 
samlede fagmiljøer, som igjen kan bidra til å øke evnen til fagutvikling og innovasjon. 

Manglende bekjempelse av økonomisk kriminalitet vil kunne være konkurransevridende, som 
igjen kan ha innvirkning på samfunnsstrukturen. Samtidig vil det være effektivt å kunne ta i 
bruk de samme metoder innenfor all alvorlig kriminalitet, og styrke den beste praksis. Det 
betyr at bedre bistand må være i forkant for å møte de digitale utfordringene. Dette gjelder for 
"det mørke nettet" og for nye betalingsformer og valuta. Videre må bedre beredskap ha god 
forebyggende strategi, slik at nasjonal bistand virker slik den reelt sett er beskrevet til å ønske 
0 
a være. 

Økokrim er kilde til oppdatering av kunnskap gjennom fagseminar for økonomisaker generelt, 
og dyrekrim. I tillegg arrangerer Økokrim revisorseminar. Dette bør videreføres. 
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5. Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim 
til Trøndelag politidistrikt. 

Trøndelag politidistrikt er ikke enig i utvalgets forslag. Enhet for etterforskningsbistand bør ha 
hovedansvaret for miljøkriminalitet. 

Begrunnelsen for stedsplassering mangler også det faktum at Direktoratet for Arbeidstilsynet 
ikke anmelder straffesaker. Eksempelvis er det Arbeidstilsynets 7 regionale tilsynskontor som 
har kompetansen til å anmelde straffesaker til de stedlige politidistrikt. Videre er 
samarbeidsplaner for styrket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet inngått på regionalt nivå, 
det vil si Arbeidstilsynets tilsynskontor i forskjellige regioner i landet og tilhørende 
politidistrikts øko-/ miljøteam, herunder Trøndelag politidistrikt. Kontakt med direktoratet må 
altså skje på overordnet nivå. Siden denne kontakten ikke er på et operativt nivå, vil det være 
uproblematisk at denne begrensede kontakten skjer uavhengig av direktoratets plassering. 

Når det gjelder Miljødirektoratet mottar Trøndelag politidistrikt få anmeldelser fra direktoratet 
og har lite samarbeid med dette. For øvrig anmelder Statens naturoppsyn (SNO) saker 
gjennom sine lokalkontorer til de respektive politidistrikt. Direktoratenes stedsplassering i 
Trondheim som begrunnelse for valg av Trøndelag politidistrikt, synes derfor ikke å være av 
særlig vekt. 

6. Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet 
styrker strategisk styring pA omrAdet som sikrer fortsatt god 
trafikksikkerhetsinnsats. 

Trøndelag politidistrikt er enig i utvalgets forslag . 

Trafikksikkerhetsarbeid er et prioritert arbeid i politiet og beskrevet av Riksadvokaten i 
prioriteringsrundskrivene. Et sentralt spørsmål er om politidistriktene vil nedprioritere 
trafikksikkerhet ved overføring av UPs ressurser . 

Trafikksikkerhet er et av politiets kjerneoppgaver, og bør derfor sees i sammenheng med 
annen oppgaveløsning av høyt prioriterte oppgaver i politiet. Nærpolitireformens effektmål tar 
inn over seg et mer tilgjengelig og synlig polit i, og bør derfor imøtekomme denne skepsisen 
hva gjelder nedprioritering. Både PPS og kunnskapsbasert politipatrulje vil være sentrale 
metoder for å kunne ivareta trafikksikkerhetsarbeid, særlig med forebyggende politiarbeid som 
primærstrategi. 

I følge NOU 2017: 11 har ikke UP i dag noen bevisst kompetansestrategi bak rekrutteringen. I 
dag søker mannskapene seg ti l UP, og tjenesten har i større grad rettet seg mot generell 
kriminalitetsbekjempelse. Ressursene bør derfor inngå i distriktenes utførelse av 
kjerneoppgaver i en mer helhetlig prioritering. Politidistriktet vil derfor presisere at vi ser det 
som krevende å gjennomføre trafikkontroller, slik UP praktiserer og nytter sine ressurser. 

7. Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nAværende form. Strategisk styring a v 
politiets arbeid pA utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det 
operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som ogsA blir nasjonalt 
kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret 
fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av 
uttransportering, samt utreisesenteret pA Gardermoen. 
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Trøndelag politidistrikt er enig i de vurderinger utvalget har gjort i pkt. 11.6. 

Opprettelsen av PU i 2004 har styrket politiets arbeid på utlendingsfeltet. Kvaliteten på bl.a. 
asylregistrering og ID-avklaring i asylsaker er forbedret. Oppfølging av asylsaker ble mere 
strukturert og samordnet. Innen returarbeid og uttransporteringer er det viktig at det er et 
nasjonalt koord ineringspunkt som ivaretar verifiseringsarbeid, kontakt med andre lands 
ambassader, og bistår politidistriktene med praktiske oppgaver. PU som kompetansesenter har 
også støttet pol itidistriktene i arbeid med lokale saker. De siste årene har opprettelsen av en 
døgnbemannet desk/operasjonssentral, styrket det operative arbeidet ute i politidistriktene. 

PU som bistandsorgan har to sider, noe som høringsutvalget også kommer inn på. PU skal 
bistå politidistr iktene med kompetanseutvikling, faglig støtte og operativ innsats. I praksis så 
er ikke denne bistanden like tydelig. Mange opplever at den bistanden politidistriktene yter til 
PU er mere omfattende. Bistandsanmodninger fra PU er i hovedsak knyttet til pågripelser og 
uttransporteringer i asylsaker. Distriktene må da planlegge og gjennomføre til dels omfattende 
operasjoner. I mange distrikt ligger asylmottakene svært spredt og oppdragene blir 
resursmessig krevende. 

Når det gjelder bistand til bl.a. etterforskning av tyngre ID-saker, så har ikke dette vært like 
tilgjengelig. Imidlertid har dette ofte hatt praktiske årsaker. I tyngre ID-saker vil ofte personen 
sitte varetektsfengslet, enten i politidistriktet eller på Trandum. Samarbeid og gjennomføring 
av bl.a. avhør har vist seg utfordrende i praksis. 

PU innehar uten tvil god kompetanse på mange områder, er et viktig nasjonalt knutepunkt og 
er en operativ ressurs på fagfeltet. Spørsmålet er likevel om ikke denne resursen kunne vært 
bedre utnyttet og brukt. 

En styrki ng av lokal resurs/kompetanse vil være det beste for å utvikle fagfeltet. En slik 
styrking vil også i større grad bidra til politiets kjerneoppgaver, og bidra til den generelle 
kriminalitetsbekj empelsen. Norge er et land hvor de lokale utfordringene varierer stort. 
Politireformen prioriterer at oppgavene skal løses lokalt, og at man skal ha faglig sterke og 
robuste enheter. Det er en økonomisk dårlig løsning å sende personell rundt i landet for å bistå 
lokale distrikt med oppgaver som man kunne løst selv, med egen resurs. 

Det er uten tvil behov for at mange av oppgavene til PU fortsatt blir sentralisert og koordinert 
nasjonalt. Oppgaver t ilknyttet asylsaksbehandling, ID arbeid, verifiseringsarbeid opp mot 
andre lands myndigheter og koordinering av uttransportering må tilligge en sentral enhet. 

En forutsetning for awikling av PU i sin nåværende form, er at politidistriktet tilføres resurs for 
å styrke arbeidet på fagfeltet. 

8. Kriminalomsorgen overtar ansvar for driften av utlendingsinternatet ved 
Trandum. 

Trøndelag politidistrikt er enig med utvalgets anbefaling. 

Ansvar for drift av utlendingsinternatet bør overføres til Kriminalomsorgen. Ansvar for drift av 
et utledningsinternat ligger ikke innenfor politiets kjerneoppgaver. 
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9 . Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som eget politiorgan for 
nasjonal beredskap, direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for teknisk 
og taktisk spaning {TTS) og avsnitt for undercover (UC) forblir liggende til 
Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt inng~ i operativ tjeneste i 
Oslo politidistrikt. 

Politid istriktet er enig i utvalgets anbefaling . 

TTS/UC burde ut ifra sine beskrivelser også tilhøre de nasjonale ressursene. Likevel ser vi 
argumentene for at ressursene bør ligge i Oslo. Oslo må derfor tillegges et fullt ut nasjonalt 
ansvar, som innbefatter politidistriktenes kostnader ved bruk av denne ressursen. En nasjonal 
ressurs må være egenfinansiert, også i utøvelsen av nasjonal bistand. 

Om Kripos og Økokrim slås sammen til en nasjonal bistandsenhet for etterforskning, bør TTS 
og UC overføres denne nye enheten. 

10.Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende etater. 

Trøndelag politidistrikt er enig med utvalgets anbefalinger. 

Fagansvar må avklares for å tydeliggjøre ansvar og rolle. Dette er avgjørende for å legge gode 
rammer for innovasjon og utvikling . Tydelige roller og ansvar er avgjørende for et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte i etaten. Tydelig fagansvar vil sikre metodeinnføring og 
videreføring innenfor beredskapssystemets beslutningsnivåer, PPS, etterforskningsløftet, 
etterretning/kunnskapsbasert politiarbeid, politikontaktordningen og tjenesteplanlegging. 

11.Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative 
oppgaver overfor underliggende enheter. 

Politidistriktets er enig i utvalgets anbefalinger. Punktet trenger ingen ytterligere begrunnelse. 

Med hilsen 

J/.tk~A 
Poli timester 
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HØRINGSSVAR - NOU 2017:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP 

Vi viser til Politidirektoratets høringsdokumenter fra Justis- og beredskapsdepartementet om 
NOU 2017:11 Bedre bistand . Bedre beredskap, datert 30. juni d .å., hvor direktoratet ber 
underliggende enheter gi en vurdering av de ulike forslagene. Herunder en vurdering av 
konsekvensene av anbefalingene. Det bes videre om vurderinger knyttet til hvilke oppgaver, 
sakstyper og funksjoner som bør løses lokalt og hvilke som bør løses nasjonalt. 

Naturlig nok vil vår høring først og fremst behandle en av utvalgets hovedanbefaling, punkt 6 i 
høringsbrevet fra Politidirektoratet, som er beskrevet på følgende måte: 

P§ trafikksikkerhetsomr&det mener utvalget, basert p§ grunnprinsippet om at oppgaver som 
kan løses lokalt, bør løses lokalt, at trafikkoppgavene bør overføres fra UP til politidistriktene 
for~ oppn~ en mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft for alle former for 
kriminalitetsbekjempelse. 

Vi vil i det følgende vurdere utvalgets anbefaling og konsekvensene det vil medføre for politiets 
trafikksikkerhetsinnsats i årene fremover. 

Vi har delt høringssvaret inn i åtte hovedkapitler med underpunkter. Etter det innledende 
oppsumeringskapittelet har vi i kapittel 2 tatt for oss politiets forpliktelser innenfor det 
nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, og i kapittel 3 gir vi noen argumenter mot utvalgets 
hovedanbefaling, og videre i kapittel 4 gir vi begrunnelser for at politiets 
trafikksikkerhetsarbeid må løses nasjonalt. Utrykningspolitiet (UP) har også tidligere vært i et 
politisk spill, men hver gang har hensynet til trafikksikkerheten vært avgjørende for 
beslutningene som er truffet. Dette har vi valgt å gi en kort orientering om i kapittel 5. I 
kapittel 6 har vi listet opp noen pågående forbedrings- og utviklingsprosesser, og i kapittel 7 
gir vi noen kommentarer til utvalgets øvrige forslag. Tilslutt i kapittel 8 har vi noen 
avsluttende merknader. 

Høringssvaret til UP er forankret i særorganets ledergruppe. Orienteringer og refleksjoner har 
vært tema på IDF-møter. Alle med et ansettelsesforhold til UP, enten som fast ansatt eller 
innbeordrede mannskap, er gitt anledning til å sende inn egne meninger og oppfatninger, råd 
og anbefalinger. 
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1. Oppsummering 

Etter vår oppfatning bygger utvalgets hovedanbefaling på et mangelfullt grunnlag. Politiske 

føringer og Regjeringens krav, herunder politiets kontrollforpliktelser, er ikke nevnt eller 

drøftet av utvalget.  Det er en stor risiko for at politiets kontrollforpliktelser gitt gjennom disse 

overordnede føringene ikke vil bli innfridd ved utvalgets anbefalte organisering. Utvalget 

mener at de overførte politiressursene skal jobbe mer fleksibelt med alle former for 

kriminalitetsbekjempelse. Det innebærer en nedprioritering av trafikksikkerhetsarbeid, 

redusert kontrollkapasitet og mindre synlige politi på vegene. Å opprettholde UPs 

kontrollvolum og avdekking, samtidig som mannskapene skal brukes til andre politioppgaver, 

er etter vår mening vanskelig å forene.  

 

En tilbakeføring av ressursene vil redusere politiberedskapen på vegene og i distriktet. Med en 

slik ordning vil det bli mer krevende å mobilisere politibistand med samme fleksibilitet og 

mobilitet. 

 

Utvalget har anbefalt at UPs strategiske arbeid overføres til Politidirektoratet. Det vil innebære 

et nasjonalt kontaktpunkt på trafikk uten myndighet over politiressurser. Det vil svekke 

mulighet for styring av trafikktjenesten i politiet. Derigjennom sikre resultater, kvalitet og lik 

tjenesteutførelse. En overføring av fagansvar for trafikk til Politidirektoratet vil også medføre 

en risiko for at det trafikkfaglige fagmiljøet forvitres ved at trafikkompetanse spres på de 

forskjellige funksjonene som jus, analyse og politifag.   

 

Andre nasjonale oppgaver utenom kontrollaktiviteten er mangelfullt behandlet, som for 

eksempel politiets ATK-senter og politiets nasjonale kontrollenhet for rus. 

 

Utvalgets anbefaling om at trafikkoppgavene skal løses lokalt er ikke begrunnet i økt 

trafikksikkerhet og er heller ikke risikovurdert eller kostnadsberegnet hverken i forhold til 

resultatoppnåelse eller budsjettkostnader. 

 

Utvalget trekker i NOUen frem den teknologiske utvikling mot mer selvgående kjøretøy vil 

minske behovet for trafikkovervåkning i fremtiden. Vi frykter snarere et mer komplisert og 

sammensatt transport- og trafikkbilde de neste årene som absolutt krever et svært kompetent 

politi på hovedvegnettet, kanskje mer enn tidligere.  

 

Vi er av den mening at utvalgets analyse av særorganenes nasjonale oppgaver kom altfor 

tidlig. Politidistriktene må først bli ferdig etablert og erverve driftserfaring gjennom noen år før 

vi kan ha nok kunnskap om politidistriktene vil ha kapasitet og evne til å erstatte UP på 

resultatoppnåelse, og på områder som fag- og metodeutvikling.  

 

Trafikkoppgavene, og de øvrige oppgavene på vegen, kan også løses nasjonalt ved en annen 

organisering enn dagens. Å bli del av en større enhet, for eksempel som en del av en stor 

nasjonal bistandsenhet kan ha fordeler. For eksempel mer robusthet med hensyn til at visse 

administrative forpliktelser lettere kan innfris, i tillegg til synergieffekten gitt av 

samorganisering med andre operative bistandsressurser. 

 

 

 

 

1.  Oppsummering

Etter vår oppfatning bygger utvalgets hovedanbefaling på et mangelfullt grunnlag. Politiske
føringer og Regjeringens krav, herunder politiets kontrollforpliktelser, er ikke nevnt eller

drøftet av utvalget. Det er en stor risiko for at politiets kontrollforpliktelser gitt gjennom disse
overordnede føringene ikke vil bli innfridd ved utvalgets anbefalte organisering. Utvalget
mener at de overførte politiressursene skal jobbe mer fleksibelt med alle former for
kriminalitetsbekjempelse. Det innebærer en nedprioritering av trafikksikkerhetsarbeid,
redusert kontrollkapasitet og mindre synlige politi på vegene. Å opprettholde UPs
kontrollvolum og avdekking, samtidig som mannskapene skal brukes til andre politioppgaver,
er etter vår mening vanskelig å forene.

En tilbakeføring av ressursene vil redusere politiberedskapen på vegene og i distriktet. Med en
slik ordning vil det bli mer krevende å mobilisere politibistand med samme fleksibilitet og
mobilitet.

Utvalget har anbefalt at UPs strategiske arbeid overføres til Politidirektoratet. Det vil innebære
et nasjonalt kontaktpunkt på trafikk uten myndighet over politiressurser. Det vil svekke
mulighet for styring av trafikktjenesten i politiet. Derigjennom sikre resultater, kvalitet og lik
tjenesteutførelse. En overføring av fagansvar for trafikk til Politidirektoratet vil også medføre
en risiko for at det trafikkfaglige fagmiljøet forvitres ved at trafikkompetanse spres på de
forskjellige funksjonene som jus, analyse og politifag.

Andre nasjonale oppgaver utenom kontrollaktiviteten er mangelfullt behandlet, som for
eksempel politiets ATK-senter og politiets nasjonale kontrollenhet for rus.

Utvalgets anbefaling om at trafikkoppgavene skal løses lokalt er ikke begrunnet i økt
trafikksikkerhet og er heller ikke risikovurdert eller kostnadsberegnet hverken i forhold til
resultatoppnåelse eller budsjettkostnader.

Utvalget trekker i NOUen frem den teknologiske utvikling mot mer selvgående kjøretøy vil
minske behovet for trafikkovervåkning i fremtiden. Vi frykter snarere et mer komplisert og
sammensatt transport- og trafikkbilde de neste årene som absolutt krever et svært kompetent
politi på hovedvegnettet, kanskje mer enn tidligere.

Vi er av den mening at utvalgets analyse av særorganenes nasjonale oppgaver kom altfor
tidlig. Politidistriktene må først bli ferdig etablert og erverve driftserfaring gjennom noen år før
vi kan ha nok kunnskap om politidistriktene vil ha kapasitet og evne til å erstatte UP på
resultatoppnåelse, og på områder som fag- og metodeutvikling.

Trafikkoppgavene, og de øvrige oppgavene på vegen, kan også løses nasjonalt ved en annen
organisering enn dagens. Å bli del av en større enhet, for eksempel som en del av en stor
nasjonal bistandsenhet kan ha fordeler. For eksempel mer robusthet med hensyn til at visse
administrative forpliktelser lettere kan innfris, i tillegg til synergieffekten gitt av
samorganisering med andre operative bistandsressurser.
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2. Politiets trafikksikkerhetsinnsats er ikke et valgfag – Stortingets og andre 

politiske beslutninger - politiets forpliktelser                                             

Det er ikke på noen andre lovbruddsområder at så mange mennesker årlig blir drept eller 

hardt skadd, som i trafikken, på grunn av alvorlige lovbrudd på vegene. Betydningen av 

politikontroll som et av de aller viktigste tiltak for bedre trafikksikkerhet er svært godt 

dokumentert gjennom forskning, herunder blant annet i flere rapporter fra 

Transportøkonomisk institutt (TØI). 

  

Med en beregnet samfunnsøkonomisk kostnad på NOK 30 mill. per trafikkdrept, 13,3 mill. per 

hardt skadd, 772 tusen per lett skadd og 37 tusen for materiell skade (beregnet etter TØI-

rapport 1053c/2010), utgjør trafikkulykkene, i tillegg til den personlige tragedien, en betydelig 

samfunnsøkonomisk kostnad. En redusert kontrollaktivitet vil også gi reduserte bøteinntekter. 

Med dagens kontrollinnsats gir dette Staten anslagsvis NOK 900 mill. i årlige bøteinntekter. 

  

Av alle politiets oppgaver leverer politiet best på trafikksikkerhetsarbeid ifølge politiets siste 

innbyggerundersøkelser. Politiets trafikkinnsats har den aller høyeste tilliten hos publikum. I 

den samme undersøkelsen går det også klart frem at det publikum frykter aller mest, er å bli 

rammet av en alvorlig trafikkulykke. Noe som understøtter hvor viktig det er for politiet å 

opprettholde eller styrke trafikksikkerhetsinnsatsen. 

 

Her følger en oversikt over sentrale styrende dokumenter i politiets trafikksikkerhetsarbeid 

som utvalget har valgt å ikke ta hensyn til i sin anbefaling. 

 

2.1. Nasjonal Transportplan 2018-2029 Meld. St. 33 

Nasjonal Transportplan er ikke drøftet i utvalgsarbeidet.  Nasjonal Transportplan viderefører 0-

visjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er 

grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Stortingsmeldingen har fastsatt et 

etappemål på maksimalt 350 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2030, og det henviser til 

Stortingets ambisjonsnivå for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Etappemålet 

innebærer en reduksjon i antallet drepte og hardt skadde på 60 prosent sammenlignet med 

gjennomsnittet i perioden 2012-2015.   

 

2.2. Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021  

Tiltaksplanen skal sikre at Regjeringens etappemål blir innfridd. Tiltakene er derfor forpliktene 

og bygger på Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, men er heller ikke drøftet i 

utvalgsarbeidet. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, 

Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner i tillegg til 

en rekke interesseorganisasjoner. En av hovedforutsetningene i tiltaksplanen for at 

Regjeringen skal lykkes med etappemålet om en reduksjon på antall drepte og hardt skadde i 

trafikken er effektmålet på hastighet: Innen 2022 skal 70 prosent av kjøretøyene overholde 

fartsgrensen. Politiets forpliktelser og bidrag for å oppnå dette effektmålet er å styrke 

innsatsen for å forebygge og avdekke flere fartslovbrudd i trafikken. 

 

2.3 Meld. St. 40 (2015–2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering  

Meldingen til Stortinget fokuserer først og fremst på bedre koordinering av det samlede 

trafikksikkerhetsarbeidet, på alle nivå og plan. Herunder en bedre koordinert kontrollaktivitet 

mellom politiet og Statens vegvesen. UPs organisering legger godt til rette for en koordinert 

kontrollaktivitet på landevegene. 

 

2.  Politiets  trafikksikkerhetsinnsats  er  ikke  et  valgfag —  Stortingets og andre
politiske  beslutninger  -  politiets forpliktelser

Det er ikke på noen andre lovbruddsområder at så mange mennesker årlig blir drept eller
hardt skadd, som i trafikken, på grunn av alvorlige lovbrudd på vegene. Betydningen av
politikontroll som et av de aller viktigste tiltak for bedre trafikksikkerhet er svært godt
dokumentert gjennom forskning, herunder blant annet i flere rapporter fra
Transportøkonomisk institutt (TØI).

Med en beregnet samfunnsøkonomisk kostnad på NOK 30 mill. per trafikkdrept, 13,3 mill. per
hardt skadd, 772 tusen per lett skadd og 37 tusen for materiell skade (beregnet etter TØI-
rapport 1053c/2010), utgjør trafikkulykkene, i tillegg til den personlige tragedien, en betydelig

samfunnsøkonomisk kostnad. En redusert kontrollaktivitet vil også gi reduserte bøteinntekter.
Med dagens kontrollinnsats gir dette Staten anslagsvis NOK 900 mill. i årlige bøteinntekter.

Av alle politiets oppgaver leverer politiet best på trafikksikkerhetsarbeid ifølge politiets siste

innbyggerundersøkelser. Politiets trafikkinnsats har den aller høyeste tilliten hos publikum. I
den samme undersøkelsen går det også klart frem at det publikum frykter aller mest, er å bli
rammet av en alvorlig trafikkulykke. Noe som understøtter hvor viktig det er for politiet å
opprettholde eller styrke trafikksikkerhetsinnsatsen.

Her følger en oversikt over sentrale styrende dokumenter i politiets trafikksikkerhetsarbeid
som utvalget har valgt å ikke ta hensyn til i sin anbefaling.

2.1. Nasjonal Transportplan 2018-2029 Meld. St. 33
Nasjonal Transportplan er ikke drøftet i utvalgsarbeidet. Nasjonal Transportplan viderefører 0-
visjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Nullvisjonen er
grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Stortingsmeldingen har fastsatt et
etappemål på maksimalt 350 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2030, og det henviser til

Stortingets ambisjonsnivå for hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen. Etappemålet
innebærer en reduksjon i antallet drepte og hardt skadde på 60 prosent sammenlignet med
gjennomsnittet i perioden 2012-2015.

2.2. Nasjonal Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021
Tiltaksplanen skal sikre at Regjeringens etappemål blir innfridd. Tiltakene er derfor forpliktene
og bygger på Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, men er heller ikke drøftet i
utvalgsarbeidet. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet,
Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner i tillegg til
en rekke interesseorganisasjoner. En av hovedforutsetningene i tiltaksplanen for at
Regjeringen skal lykkes med etappemålet om en reduksjon på antall drepte og hardt skadde i
trafikken er effektmålet på hastighet: Innen 2022 skal 70 prosent av kjøretøyene overholde
fartsgrensen. Politiets forpliktelser og bidrag for å oppnå dette effektmålet er å styrke
innsatsen for å forebygge og avdekke flere fartslovbrudd i trafikken.

2.3 Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering
Meldingen til Stortinget fokuserer først og fremst på bedre koordinering av det samlede
trafikksikkerhetsarbeidet, på alle nivå og plan. Herunder en bedre koordinert kontrollaktivitet

mellom politiet og Statens vegvesen. UPs organisering legger godt til rette for en koordinert
kontrollaktivitet på landevegene.

Side 3/19



 

   Side 4/19 

  

Meldingen adresserer dessuten en tydelig forventning til politiet om å øke oppdagelsesrisikoen 

for fartslovbrudd. Risikoen for å bli tatt for fartslovbrudd er redusert i seinere år, dette er en 

uheldig utvikling som Regjeringen ønsker å snu. Dette er nå også forankret i Nasjonal 

Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. 

 

2.4  Justis- og beredskapsdepartementet Tildelingsbrev til Politidirektoratet 2017     

På side 11 i Tildelingsbrevet til Politidirektoratet skriver departementet: 

 

"trafikk-kriminalitet forårsaker mange dødsfall og alvorlige ulykker. Kampen mot 

trafikkriminalitet må derfor forsterkes. I Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet 

fremheves behovet for økt og bedre felles innsats fra alle aktørene. Trafikksikkerhetsinnsats, 

og kriminalitetsbekjempelse som en del av denne innsatsen, er viktige oppgaver for politiet. 

Det er også viktig at det sikres en god koordinering mellom UP og politidistriktene." 

 

3. Noen argumenter mot utvalgets hovedanbefaling 

3.1 Politiets forpliktelser 

Dagens nasjonale organisering av politiet trafikksikkerhetsarbeid gir en garanti for at politiet 

opprettholder en viss kontrollkapasitet på hovedvegnettet. Den sikrer videre en nasjonal 

standard med høy kvalitet og likere tjenesteutøvelse. Videre sikrer løsningen en sammenheng i 

strategi, kunnskap, operativ metodebruk og god resultatoppnåelse på hele hovedvegnettet i 

alle deler av landet. Splittes dagens nasjonale modell vil dette gi store utfordringer. Særlig 

prioriteringsutfordringer for å styrke kontrollaktiviteten i hele landet, for å opprettholde og øke 

resultatoppnåelsen og for å sikre fortsatt høy kvalitet og likhet i tjenesteutøvelsen og ikke 

minst kompetansenivået herunder god fag- og metodeutvikling. På trafikkområdet er vi i dag 

ett politi. Det blir svært krevende å opprettholde eller videreutvikle trafikktjenesten gjennom 

oppsplitting og fordeling på politidistriktene.  

 

3.2 Europas tryggeste veger – beste ulykkesutvikling i Europa – bekreftelse på at politiets 

innsats virker på en god måte 

Norge har hatt den beste ulykkesutviklingen de siste årene og har oppnådd å ha Europas 

tryggeste veger både i 2015 og i 2016 målt på antall drepte per 1 million innbygger. Så langt i 

2017 er antallet drepte i trafikken ytterligere redusert.    

Meldingen adresserer dessuten en tydelig forventning til politiet om å øke oppdagelsesrisikoen
for fartslovbrudd. Risikoen for å bli tatt for fartslovbrudd er redusert i seinere år, dette er en
uheldig utvikling som Regjeringen ønsker å snu. Dette er nå også forankret i Nasjonal
Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

2.4 Justis- og beredskapsdepartementet Tildelingsbrev  til  Politidirektoratet 201 7
På side 11 i Tildelingsbrevet til Politidirektoratet skriver departementet:

"trafikk-kriminalitet forårsaker mange dødsfall og alvorlige ulykker. Kampen mot
trafikkriminalitet må derfor forsterkes.  I  Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet
fremheves behovet for økt og bedre felles innsats fra alle aktørene. Trafikksikkerhetsinnsats,
og kriminalitetsbekjempelse som en del av denne innsatsen, er viktige oppgaver for politiet.

Det er også viktig at det sikres en god koordinering mellom UP og politidistriktene. "

3. Noen argumenter mot utvalgets hovedanbefaling

3.1 Politiets forpliktelser
Dagens nasjonale organisering av politiet trafikksikkerhetsarbeid gir en garanti for at politiet
opprettholder en viss kontrollkapasitet på hovedvegnettet. Den sikrer videre en nasjonal

standard med høy kvalitet og likere tjenesteutøvelse. Videre sikrer løsningen en sammenheng i
strategi, kunnskap, operativ metodebruk og god resultatoppnåelse på hele hovedvegnettet i
alle deler av landet. Splittes dagens nasjonale modell vil dette gi store utfordringer. Særlig
prioriteringsutfordringer for å styrke kontrollaktiviteten i hele landet, for å opprettholde og Øke
resultatoppnåelsen og for å sikre fortsatt høy kvalitet og likhet i tjenesteutøvelsen og ikke
minst kompetansenivået herunder god fag- og metodeutvikling. På trafikkområdet er vi i dag
ett politi. Det blir svært krevende å opprettholde eller videreutvikle trafikktjenesten gjennom
oppsplitting og fordeling på politidistriktene.

3.2 Europas tryggeste veger - beste ulykkesutvikling i Europa - bekreftelse på at politiets

innsats virker på en god måte
Norge har hatt den beste ulykkesutviklingen de siste årene og har oppnådd å ha Europas
tryggeste veger både i 2015og i 2016målt på antall drepte per 1 million innbygger. Så langt i
2017 er antallet drepte i trafikken ytterligere redusert.
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Figur 1 Figuren viser antall trafikkdrepte per mill. innbyggere, hvor Norge hadde det laveste antallet 
b§de i 2015 og 2016. Kilde: ETSC 

European Transport Safety Council (ETSC) har beskrevet og oppsummert dette slik i 
begrunnelse om å gi Norge The Road Safety PIN Award for 2016: 

"I am pleased to inform you that the ETSC will award Notway with a prize for the exemplary 
progress in reducing deaths on its roads between 2001 and 2015. Road deaths in Notway have 
been cut by 57 % since 2001, going down from 272 in 2001 to 117 in 2015. This is the lowest 
rate in Europe." 

I en videre begrunnelse fremhever ETSC politiets innsats særskilt på denne måten: 

"The police has p/ayed an important rote in the Norwegian road safety progress. This success 
comes with a responsibility to show leadership and serve as a rote mode! for European 
countries" 

Dette utgangspunktet krever etter vårt syn, svært overbevisende formål og argumenter for en 
anbefaling om å avvikle dagens modell. Vi har i utvalgsrapporten lett etter de gode hensikter, 
motiv og formål herunder relevante argumenter som kan begrunne anbefalingen om å gå fra 
en nasjonal oppgaveløsning til at trafikkoppgavene bør løses lokalt. Vi har dessverre ikke 
funnet noen argumenter som har et fokus på bedre resultater med høyere kvalitet, mer likhet i 
tjenesteutøvelsen eller bedre trafikksikkerhet og bedre ulykkesutvikling. Utvalgets argumenter 
går etter vårt syn kun i retning av aktiviteter, prinsipper og struktur. Samt en argumentasjon 
som gir politidistriktene mer fleksibilitet, men alt på bekostning av politiets 
trafikksikkerhetsinnsats. 

3. 3 Resultatutviklingen i UP og politidistriktene p§ trafikkomr§det 
Politidistriktenes trafikkontrollaktivitet er redusert i løpet av de 10-15 siste år. Dette til tross 
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for en betydelig tilførsel av antall polititjenestemenn til alle politidistrikt. Samtidig har 
kontrollaktiviteten og antallet skriftlige reaksjoner fra UP økt i samme periode. Uten noen 
ressurstilførsel. Fra 2003 til 2016 har antall reaksjoner fra trafikkontroll gått ned med 32 % i 
politidistriktene og økt med 28 % i UP, se figur 2. Det vil si at politidistriktene årlig må 
produsere minst 90 000 fartssaker for å opprettholde ambisjoner og forpliktelser som UP per i 
dag leverer. 
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Figur 2 Antall reaksjoner mot fartsovertredelser fordelt p§ UP og politidistriktene for perioden 2000-2014. Kilde: TØI 

TØI1 har beregnet at økt bruk av farts- og ruskontroller vil redusere antallet alvorlige 
trafikkulykker med drepte og hardt skadde. TØI har beregnet at det var 49 flere drepte og 
hardt skadde i 2012 enn det ville ha vært om kontrollaktiviteten hadde vært på samme nivå 
som i 20002

• Rapporter som omhandler effekten av politiets trafikkontroller er ikke behandlet 
av utvalget. 

Ved tilbakeføring av UPs mannskaper til politidistriktene, er det grunn til å anta at ressursene 
vil måtte tilpasses den øvrige kriminalitetsbekjempelsen. Trafikktjenesten vil med stor 
sannsynlighet tape på kritiske tidspunkt der trafikkontroll burde vært prioritert ut fra 
risikobildet for trafikkulykker. Kontrollaktiviteten vil derfor bli mindre kunnskapsbasert. 
Erfaringer fra Sverige viser at en stor andel av trafikkontrollen konsentreres i begrenset 
omkrets rundt tjenestested 3

• 

Det er også trolig at politigeneralisten heller ikke vil inneha samme engasjement for 

1 TØI rapport 1417 /2015 
2 

TØI-rapport 1299/2014 
3 Holgersson, Stefan. (2014). Polisens trafiksakerhetsarbete. Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsens 
utvarderingsfunktion, 2014:1. 
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trafikkområdet, som er mer naturlig ved en spesialtjeneste. Trafikksikkerhetsarbeidet handler 

også mye om formidling i møte med publikum. Ved å ha god kunnskap om risiko og hvilke 

faktorer som er viktige for å bekjempe trafikkulykker er det også lettere å formidle dette til 

publikum. I tillegg vil tjenestemenn med bedre trafikkompetanse ha større forståelsen for at 

det er viktig også å bøtelegge overtredelser som kan være mer utfordrende for publikum å 

forstå viktigheten av, som for eksempel lave hastighetsovertredelser og manglende bruk av 

bilbelte.  

 Den svenske politiforskeren Stefan Holgersson skriver i rapport om trafikktjenesten i Sverige4: 

 

"Att ledningen för den nya polismyndigheten har valt att placera trafikpoliserna på lokalpolis 

områden istället för att de ska tillhöra specialiserade trafikenheter utgör en stor utmaning för 

polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete."  (s.7) 

 

"Ett alternativ för förbättra förutsättningarna för att polisen skulle kunna lämna det bidrag till 

 trafiksäkerhetsarbetet som efterfrågas vore att skapa en nationell trafikavdelning inom polisen

 som uteslutande inriktade sig på trafiksäkerhetsarbete." (s. 30) 

 

Dersom UPs 285 operative ressurser tilbakeføres og "omsettes" til uniformerte politipatruljer i 

vakt- og ordenstjeneste 24/7, blir det omlag 15 døgnkontinuerlige patruljer. Skal for eksempel 

kravet til 100 000 fartslovbrudd per år oppnås må samtlige politidistrikt i tillegg omprioritere 

de vakt- og ordens patruljer de allerede har til kontrollinnsats for å innfri kontrollforpliktelsene 

i NTP. Det er det liten grunn til å forvente, basert på langvarig erfaring og allerede krevende 

prioriteringer og resultatmål som politidistriktene sliter med. I dag leverer politidistriktene fra 

50 fartssaker til noen hundre fartssaker hver seg. Gapet som skal fylles etter UP vil som nevnt 

ovenfor være over 90 000 farssaker, per år i den nye tiltaksperioden NTP 2018-2021. 

 

Med en løsning der UPs oppgaver, innsats og ressurser splittes opp og fordeles lokalt vil politiet 

få en stor utfordring med å videreføre spesialiserte fagmiljøer, herunder spesialinnsatser- og 

patruljer som retter innsatsen særlig mot tunge kjøretøy og de såkalte sivile videobilene som 

avdekker særlig farlig risikoatferd. For at denne innsatsen skal være vellykket avhenger av 

velfungerende spesial-fagmiljøer som understøttes av god kompetanse, metode- og 

fagutvikling. Det frykter vi det kan bli vanskelig å etablere i hvert politidistrikt. 

 

Overføring av trafikktjenesten til politidistriktet medfører redusert kapasitet til trafikk. Utvalget 

anbefaler at de operative ressursene til UP skal tilbakeføres politidistriktene, med den 

begrunnelsen at de overførte ressursene skal jobbe mer fleksibelt med alle former for 

kriminalitetsbekjempelse. Det betyr redusert fokus på trafikksikkerhetsarbeid færre 

politikontroller på hovedvegnettet mindre synlige politi på landevegene. Vi kan ikke se at 

politidistriktene, med den begrunnelsen utvalget legger til grunn, har noen som helst 

muligheter til å innfri politiets kontrollforpliktelser i Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet på 

veg (2018-2021)  

 

3.4 Kriminalitetsbekjempelse på veg 

UP bidrar gjennom tilstedeværelse på hovedvegnettet til produksjon av flere straffesaker. UPs 

tjenestepersoner pågriper over 2 500 personer hvert år, og gjør i tillegg store narkotikabeslag.   

Med redusert kontrollaktivitet vil også antall pågripelser bli redusert. Færre pågripelser av 

kriminelle som benytter vegene, vil også gi en redusert effekt på trafikksikkerheten. Studier 

dokumenterer at det er en sammenheng mellom risikoatferd i trafikken og overtredelser av 
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 Holgersson, Stefan (2014). Polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete. TRV 2014/75653. Lindköping universitet 

trafikkområdet, som er mer naturlig ved en spesialtjeneste. Trafikksikkerhetsarbeidet handler
også mye om formidling i møte med publikum. Ved å ha god kunnskap om risiko og hvilke
faktorer som er viktige for å bekjempe trafikkulykker er det også lettere å formidle dette til
publikum. I tillegg vil tjenestemenn med bedre trafikkompetanse ha større forståelsen for at
det er viktig også å bøtelegge overtredelser som kan være mer utfordrende for publikum å
forstå viktigheten av, som for eksempel lave hastighetsovertredelser og manglende bruk av
bilbelte.
Den svenske politiforskeren Stefan Holgersson skriver i rapport om trafikktjenesten i Sverige4:

"Att ledningen för den nya polismyndigheten har valt att p/acera trafikpo/iserna på lokalpolis
områden istä//et för att de ska ti/lhöra specialiserade trafikenheter utgör en stor utmaning för
polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete. " (s.7)

"Ett alternativ för förbättra förutsättningarna för att polisen skulle kunna lämna det bidrag till
trafiksäkerhetsarbetet som efterfrågas vore att skapa en nationell trafikavdelning inom polisen
som uteslutande inriktade sig på trafiksäkerhetsarbete. " (s. 30)

Dersom UPs 285 operative ressurser tilbakeføres og "omsettes" til uniformerte politipatruljer i
vakt- og ordenstjeneste 24/7, blir det omlag 15 døgnkontinuerlige patruljer. Skal for eksempel
kravet til 100 000 fartslovbrudd per år oppnås må samtlige politidistrikt i tillegg omprioritere
de vakt- og ordens patruljer de allerede har til kontrollinnsats for å innfri kontrollforpliktelsene
i NTP. Det er det liten grunn til å forvente, basert på langvarig erfaring og allerede krevende
prioriteringer og resultatmål som politidistriktene sliter med. Idag leverer politidistriktene fra
50 fartssaker til noen hundre fartssaker hver seg. Gapet som skal fylles etter UP vil som nevnt
ovenfor være over 90 000 farssaker, per år i den nye tiltaksperioden NTP 2018-2021.

Med en løsning der UPs oppgaver, innsats og ressurser splittes opp og fordeles lokalt vil politiet
få en stor utfordring med å videreføre spesialiserte fagmiljøer, herunder spesialinnsatser- og
patruljer som retter innsatsen særlig mot tunge kjøretøy og de såkalte sivile videobilene som
avdekker særlig farlig risikoatferd. For at denne innsatsen skal være vellykket avhenger av
velfungerende spesial-fagmiljøer som understøttes av god kompetanse, metode- og
fagutvikling. Det frykter vi det kan bli vanskelig å etablere i hvert politidistrikt.

Overføring av trafikktjenesten til politidistriktet medfører redusert kapasitet til trafikk. Utvalget
anbefaler at de operative ressursene til UP skal tilbakeføres politidistriktene, med den

begrunnelsen at de overførte ressursene skal jobbe mer fleksibelt med alle former for
kriminalitetsbekjempelse. Det betyr redusert fokus på trafikksikkerhetsarbeid færre
politikontroller på hovedvegnettet mindre synlige politi på landevegene. Vi kan ikke se at

politidistriktene, med den begrunnelsen utvalget legger til grunn, har noen som helst
muligheter til å innfri politiets kontrollforpliktelser i Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet på
veg (2018-2021)

3.4 Kriminalitetsbekjempelse på veg
UP bidrar gjennom tilstedeværelse på hovedvegnettet til produksjon av flere straffesaker. UPs
tjenestepersoner pågriper over 2 500 personer hvert år, og gjør i tillegg store narkotikabeslag.
Med redusert kontrollaktivitet vil også antall pågripelser bli redusert. Færre pågripelser av
kriminelle som benytter vegene, vil også gi en redusert effekt på trafikksikkerheten. Studier
dokumenterer at det er en sammenheng mellom risikoatferd i trafikken og overtredelser av

4  Holgersson, Stefan (2014).Polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete. TRV 2014/75653.Lindköping universitet
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andre lovbrudd5  

 

Fra enkelte politimestere er det til utvalget pekt på utfordringen at UPs saksproduksjon 

(beslag) er utfordrende opp mot lokale prioriteringer, og det kan skape en målkonflikt. Tabell 1 

viser andelen narkotikasaker som UP har registrert i BL opp mot politidistriktenes saker. Som 

det fremgår av tabellen har UP en liten del av saksproduksjonen. I lys av problemstillingen er 

det viktig å peke på at UPs mannskaper bruker liten tid og ressurser på å avdekke de aktuelle 

narkotikasakene, i motsetning til et politidistrikt som ofte bruker både lang tid og ressurser på 

samme mengde beslag.  Hovedmålsettingen for UP er å få narkotikaen bort fra 

omsetningsmarkedet og samtidig stanse farlige sjåfører.  

 

 
 
Tabell 1 Antall registrerte narkotikasaker fordelt på UP og politidistriktene i 2016. Kilde: PAL STRASAK 

 

Førere som bryter vegtrafikkloven herunder tillatt hastighet, begår nødvendigvis ikke lovbrudd 

i kun ett politidistrikt. Politiets nasjonale ATK-senter kan lett fange opp kjøretøy som begår 

fartsovertredelser langs norske veger uavhengig av grensene for politidistrikt. Politiets ATK-

senteret kan bidra til å samordne og koordinere distriktsovergripende ATK-saker.  

 

Førere som bryter vegtrafikkloven kan være involverte i annen type kriminalitet. Ett nasjonalt 

ATK-senter kan yte bistand til politidistriktene i andre saker ved å sjekke om aktuelle kjøretøy 

er registrert i fotoboks i ett bestemt tidsrom, f.eks. i ett geografisk avgrenset område i et 

definert tidsrom. Her ligger det store muligheter for å utnytte overskuddsinformasjon fra ATK. 

 

3.5 Bistand og beredskap 

Utvalget har i liten grad drøftet den oppgaveløsningen som UP ivaretar som en nasjonal 

forsterkningsressurs. Vi mener at en overføring av mannskapene til politidistriktene på ingen 

måte vil kunne måle seg opp mot oppgaveløsningen ved dagens organisering, hvor UP nettopp 

ivaretar en bedre bistand og beredskap for norsk politi.  Med UP-patruljenes frie posisjon på 

landevegen, bidrar og sikrer UP en raskere responstid i politidistriktene.  Det er ikke bare i 

hverdagsberedskapen, men vel så viktig med den ressurstilgangen som UPs mannskaper og 

                                           
5
 Utrykningspolitiet (2010). Hvem fortjener politiets oppmerksomhet? 

andre lovbrudd5

Fra enkelte politimestere er det til utvalget pekt på utfordringen at UPs saksproduksjon
(beslag) er utfordrende opp mot lokale prioriteringer, og det kan skape en målkonflikt. Tabell 1

viser andelen narkotikasaker som UP har registrert i BL opp mot politidistriktenes saker. Som
det fremgår av tabellen har UP en liten del av saksproduksjonen. I lys av problemstillingen er
det viktig å peke på at UPs mannskaper bruker liten tid og ressurser på å avdekke de aktuelle
narkotikasakene, i motsetning til et politidistrikt som ofte bruker både lang tid og ressurser på
samme mengde beslag. Hovedmålsettingen for UP er å få narkotikaen bort fra
omsetningsmarkedet og samtidig stanse farlige sjåfører.

Tabell 1 Antall registrerte narkotikasaker fordelt på UP og politidistriktene i 2016. Kilde: PAL STRASAK

Førere som bryter vegtrafikkloven herunder tillatt hastighet, begår nødvendigvis ikke lovbrudd
i kun ett politidistrikt. Politiets nasjonale ATK-senter kan lett fange opp kjøretøY Som begår
fartsovertredelser langs norske veger uavhengig av grensene for politidistrikt. Politiets ATK-
senteret kan bidra til å samordne og koordinere distriktsovergripende ATK-saker.

Førere som bryter vegtrafikkloven kan være involverte i annen type kriminalitet. Ett nasjonalt
ATK-senter kan yte bistand til politidistriktene i andre saker ved å sjekke om aktuelle kjøretøy
er registrert i fotoboks i ett bestemt tidsrom, f.eks. i ett geografisk avgrenset område i et
definert tidsrom. Her ligger det store muligheter for å utnytte overskuddsinformasjon fra ATK.

3.5 Bistand og beredskap
Utvalget har i liten grad drøftet den oppgaveløsningen som UP ivaretar som en nasjonal
forsterkningsressurs. Vi mener at en overføring av mannskapene til politidistriktene på ingen
måte vil kunne måle seg opp mot oppgaveløsningen ved dagens organisering, hvor UP nettopp
ivaretar en bedre bistand og beredskap for norsk politi. Med UP-patruljenes frie posisjon på
landevegen, bidrar og sikrer UP en raskere responstid i politidistriktene. Det er ikke bare i
hverdagsberedskapen, men vel så viktig med den ressurstilgangen som UPs mannskaper og
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materiell er ved større både akutte og planlagte hendelser.  Nå siste under Sykkel-VM i 

Bergen, hvor UP avgav nærmere 200 innsatspersonell til Vest politidistrikt og bistand til, samt 

årsskifte 2015/16 til Finnmark politidistrikt og innvandrerkrisen på Storskog. 

 

3.6 Mangler kostnadsberegning og risikovurdering 

Utvalgets anbefaling om nedleggelse av UP og at trafikkarbeidet overtas av politidistriktene er 

ikke kostnadsberegnet. Hverken i forhold til om det er mulig eller realistisk at politiets 

trafikkarbeid herunder kontrollaktivitet, vil bli videreført på en like god måte, med minst like 

gode resultater og kvalitet, og like kostnadseffektivt som etter dagens løsning. Det er svært 

usikkert etter vår oppfatning. 

 

Forslaget om at trafikkoppgavene flyttes fra nasjonal til lokal styring og prioritering er ikke 

risikovurdert. Hverken i forhold til omfang og kvalitet på kontrollaktiviteten, likhet på 

tjenesteutføringen eller kostnadseffekt.  Dersom politiet ikke makter å opprettholde eller 

styrke prioriteringen av kunnskapsbaserte politikontroller, vil det være i strid med ny nasjonal 

tiltaksplan for trafikksikkerhet. Det vil gi en høy risiko for at Regjeringen ikke klarer å oppfylle 

etappemålene om 60 prosent reduksjon i antall drepte og hardt skadde i Nasjonal 

Transportplan 2018-2029. 

 

3.7 UPs øvrige nasjonale oppgaver ikke drøftet eller vurdert 

Utvalget har ikke drøftet eller risikovurdert følgende nasjonale oppgaver som UP i dag har 

ansvaret for og som er helt nødvendige for å understøtte, utvikle og koordinere politiets 

trafikksikkerhetsarbeid; 

 

 Politiets ATK-senter følger opp straffesaksbehandlingen av 120 000 forenklede forelegg 

for fartslovbrudd målt i landets ca. 340 fartsbokser. Ansvaret for senteret ble overtatt 

av UP fra 2017. Formålet med å flytte ansvaret fra Møre og Romsdal politidistrikt og til 

UP for å koordinere, effektivisere og styrke politiets totale innsats for å forebygge og 

avdekke fartslovbrudd. Det ble også lagt til grunn at erfaringene med å drifte den 

nasjonale oppgaven i et politidistrikt, ikke var den beste løsningen basert på erfaringer 

fra 2005 til 2016. En effektivisering av ATK, koordinert med politiets mobile 

kontrollinnsats, er dessuten ett av tiltakene i NTP for å oppnå effekten at en større 

andel kjører innenfor fartsgrensene. 

 

Etablerte arbeidsfordeling mellom politidistriktene og Politiets ATK-senter bør 

videreføres. Politiets ATK-senter mottar, forbereder og gjør forundersøkelser på vegne 

av politidistriktene med det mål å avgjøre saken med forenklet forelegg. Ved behov for 

ytterligere etterforskning overføres saken – via anmeldelse i politiets straffesakssystem 

(BL) – til eiende politidistrikt. Nåværende arbeidsfordeling vil ivareta utvalgets forslag 

om tydelig oppgavefordeling mellom politidistrikt og politiets nasjonale enheter.   

 

 Politiets rus-enhet (Kontrollenheten) er en nasjonal oppgave for å forvalte og 

kontrollere alle instrumentene politiet i dag benytter til å teste og avdekke ruspåvirket 

kjøring, samt sikre bevis for ruspåvirket kjøring. Flere tusen alkometer skal årlig 

kalibreres og kontrolleres. Forvaltning, vedlikehold og kontrolloppgaver følger også med 

bevisinstrumentet Evidenzer og analyseinstrumentet DrugTest5000.  

 

 Det operative fagmyndighetsansvaret innenfor trafikkfaget ligger også hos UP. Noen av 

oppgavene som følger dette ansvaret: 

 

materiell er ved større både akutte og planlagte hendelser. Nå siste under Sykkel-VM i
Bergen, hvor UP avgav nærmere 200 innsatspersonell til Vest politidistrikt og bistand til, samt
årsskifte 2015/16 til Finnmark politidistrikt og innvandrerkrisen på Storskog.

3.6 Mangler kostnadsberegning og risikovurdering
Utvalgets anbefaling om nedleggelse av UP og at trafikkarbeidet overtas av politidistriktene er
ikke kostnadsberegnet. Hverken i forhold til om det er mulig eller realistisk at politiets
trafikkarbeid herunder kontrollaktivitet, vil bli videreført på en like god måte, med minst like
gode resultater og kvalitet, og like kostnadseffektivt som etter dagens løsning. Det er svært
usikkert etter vår oppfatning.

Forslaget om at trafikkoppgavene flyttes fra nasjonal til lokal styring og prioritering er ikke
risikovurdert. Hverken i forhold til omfang og kvalitet på kontrollaktiviteten, likhet på
tjenesteutføringen eller kostnadseffekt. Dersom politiet ikke makter å opprettholde eller
styrke prioriteringen av kunnskapsbaserte politikontroller, vil det være i strid med ny nasjonal
tiltaksplan for trafikksikkerhet. Det vil gi en høy risiko for at Regjeringen ikke klarer å oppfylle
etappemålene om 60 prosent reduksjon i antall drepte og hardt skadde i Nasjonal
Transportplan 2018-2029.

3.7 UPs øvrige nasjonale oppgaver ikke drøftet eller vurdert
Utvalget har ikke drøftet eller risikovurdert følgende nasjonale oppgaver som UP i dag har
ansvaret for og som er helt nødvendige for å understøtte, utvikle og koordinere politiets
trafi kksi kkerhetsarbeid;

- Politiets ATK-senter følger opp straffesaksbehandlingen av 120 000 forenklede forelegg
for fartslovbrudd målt i landets ca. 340 fartsbokser. Ansvaret for senteret ble overtatt
av UP fra 2017. Formålet med å flytte ansvaret fra Møre og Romsdal politidistrikt og til
UP for å koordinere, effektivisere og styrke politiets totale innsats for å forebygge og
avdekke fartslovbrudd. Det ble også lagt til grunn at erfaringene med å drifte den
nasjonale oppgaven i et politidistrikt, ikke var den beste løsningen basert på erfaringer
fra 2005 til 2016. En effektivisering av ATK, koordinert med politiets mobile
kontrollinnsats, er dessuten ett av tiltakene i NTP for å oppnå effekten at en større
andel kjører innenfor fartsgrensene.

Etablerte arbeidsfordeling mellom politidistriktene og Politiets ATK-senter bør
videreføres. Politiets ATK-senter mottar, forbereder og gjør forundersøkelser på vegne
av politidistriktene med det mål å avgjøre saken med forenklet forelegg. Ved behov for
ytterligere etterforskning overføres saken - via anmeldelse i politiets straffesakssystem
(BL) - til eiende politidistrikt. Nåværende arbeidsfordeling vil ivareta utvalgets forslag
om tydelig oppgavefordeling mellom politidistrikt og politiets nasjonale enheter.

- Politiets rus-enhet (Kontrollenheten) er en nasjonal oppgave for å forvalte og
kontrollere alle instrumentene politiet i dag benytter til å teste og avdekke ruspåvirket
kjøring, samt sikre bevis for ruspåvirket kjøring. Flere tusen alkometer skal årlig
kalibreres og kontrolleres. Forvaltning, vedlikehold og kontrolloppgaver følger også med
bevisinstrumentet Evidenzer og analyseinstrumentet DrugTest5000.

- Det operative fagmyndighetsansvaret innenfor trafikkfaget ligger også hos UP. Noen av
oppgavene som følger dette ansvaret:
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o Fag- og metodeutvikling. Understøtte Politiets Fellestjenester (PFT) i anskaffelse 

av ny teknologi. 

o Ansvaret for opplæring av instruktører på (nye) metoder og instrumenter. 

o Fagveiledning for politidistriktenes trafikkordinatorer. 

o Fagveiledning/påtalenettverk for politidistriktenes påtalefaglig ressurs. 

o Forvaltning, vedlikehold og kontroll av alle politiets lasere. 

 

 Administrasjon og trening av Politiresers ressurs på ca. 700 personer, som inngår i 

politiets beredskapsressurser. Styrken administreres og trenes av UP, som også har et 

betydelig utstyrsansvar. Politidirektoratet har i brev datert 30.06.2016 til 

Justisdepartementet anbefalt at Politireserven fortsatt skal administreres og øves av UP, 

og at mannskapene i politireserven rekrutteres fra de fem UP distriktene. 

 

3.8 Utfordring knyttet til prosjekt nye politidistrikt (PNP) 

Ingen funksjoner for politiets trafikksikkerhetsarbeid er beskrevet i PNP. Det vil være 

forbundet med store utfordringer å få disse oppgavene etablert og operasjonalisert i alle 

politidistrikt, nå etter at ressursene allerede er benyttet i tråd med kravene i PNP. En annen 

utfordring vil være å videreføre arbeidet med høyere kvalitet enn i dag, og koordinert på en lik 

tjenesteutøvelse i hele landet dersom dette skal prioriteres lokalt. 

 

3.9 Teknologisk utvikling 

Utvalget trekker frem den teknologiske utvikling mot mer autonome kjøretøy, selvgående 

kjøretøy, og at det vil minske behovet for trafikkovervåkning i fremtiden. Det kan synes tidlig 

å gjøre endringer basert på scenarier 10-20 år frem i tid. En overgang til selvkjørende kjøretøy 

vil dessuten være krevende, ikke bare teknologisk, men også juridisk. Vi frykter snarere et 

mer komplisert og sammensatt transport- og trafikkbilde de neste årene, som absolutt krever 

et svært kompetent politi på hovedvegnettet, kanskje mer enn tidligere.  

 

3.10 NOU alt for tidlig – politidistriktene ser ikke hvilke behov de selv har. 

Vi er av den mening at utvalgets analyse av særorganenes nasjonale oppgaver kom altfor 

tidlig. Politidistriktene må først bli ferdig etablert og erverve driftserfaring gjennom noen år før 

vi kan ha nok kunnskap om politidistriktene vil ha kapasitet og evne til å erstatte UP på 

resultatoppnåelse, og på områder som fag- og metodeutvikling.  Det vil etter vårt syn 

innebære en altfor høy risiko for trafikksikkerheten å spekulere i om politiets trafikkarbeid, 

herunder kontrollinnsats vil kunne fortsette med samme kapasitet og kvalitet uten UP, men 

gjennom 12 politidistrikt. Vi er bekymret for om politireformens forventning om likere 

tjenesteutøvelse blir oppnådd gjennom lokale prioriteringer. 

 

4. Begrunnelser for at politiets arbeid med trafikksikkerhet må løses nasjonalt - 

Effektivitet og ressursutnyttelse og faglige synergier 

4.1. Svært ressurskrevende oppgave – målrettet kontrollaktivitet på hovedvegnettet 

Nasjonal prioritering og standard på metode- og oppgaveløsningen er etter vår mening helt 

avgjørende for å sikre tilstrekkelig kontroll-kapasitet, likere tjenester på landevegene i hele 

landet og en nasjonal høy standard og kvalitet i innsatsen. 

 

Kontrollaktiviteten er svært ressurskrevende. Med overføring av trafikktjenesten til 

politidistriktene, vil det være svært krevende for politiet å oppfylle kravet til et forventet 

kontrollvolum og kvalitet på trafikktjenesten, og da spesielt de forpliktelser politiet har i den 

nye NTP på hastighet og rus. 

o Fag— og metodeutvikling. Understøtte Politiets Fellestjenester (Pl-‘l') i anskaffelse
av ny teknologi.
Ansvaret for opplæring av instruktører på (nye) metoder og instrumenter.
Fagveiledning for politidistriktenes trafikkordinatorer.
Fagveiledning/påtalenettverk for politidistriktenes påtalefaglig ressurs.

o Forvaltning, vedlikehold og kontroll av alle politiets lasere.

OOO

—  Administrasjon og trening av Politiresers ressurs på ca. 700 personer, som inngår i
politiets beredskapsressurser. Styrken administreres og trenes av UP, som også har et

betydelig utstyrsansvar. Politidirektoratet har i brev datert 30.06.2016 til

Justisdepartementet anbefalt at Politireserven fortsatt skal administreres og øves av UP,
og at mannskapene i politireserven rekrutteres fra de fem UP distriktene.

3.8 Utfordring knyttet til prosjekt nye politidistrikt (PNP)

Ingen funksjoner for politiets trafikksikkerhetsarbeid er beskrevet i PNP. Det vil være
forbundet med store utfordringer å få disse oppgavene etablert og operasjonalisert i alle
politidistrikt, nå etter at ressursene allerede er benyttet i tråd med kravene i PNP. En annen
utfordring vil være å videreføre arbeidet med høyere kvalitet enn i dag, og koordinert på en lik
tjenesteutøvelse i hele landet dersom dette skal prioriteres lokalt.

3.9 Teknologisk utvikling
Utvalget trekker frem den teknologiske utvikling mot mer autonome kjøretøy, selvgående
kjøretøy, og at det vil minske behovet for trafikkovervåkning i fremtiden. Det kan synes tidlig
å gjøre endringer basert på scenarier 10-20 år frem i tid. En overgang til selvkjørende kjøretøy
vil dessuten være krevende, ikke bare teknologisk, men også juridisk. Vi frykter snarere et
mer komplisert og sammensatt transport- og trafikkbilde de neste årene, som absolutt krever
et svært kompetent politi på hovedvegnettet, kanskje mer enn tidligere.

3.10 NOU alt for tidlig - politidistriktene ser ikke hvilke behov de selv har.
Vi er av den mening at utvalgets analyse av særorganenes nasjonale oppgaver kom altfor
tidlig. Politidistriktene må først bli ferdig etablert og erverve driftserfaring gjennom noen år før
vi kan ha nok kunnskap om politidistriktene vil ha kapasitet og evne til å erstatte UP på
resultatoppnåelse, og på områder som fag- og metodeutvikling. Det vil etter vårt syn
innebære en altfor høy risiko for trafikksikkerheten å spekulere i om politiets trafikkarbeid,
herunder kontrollinnsats vil kunne fortsette med samme kapasitet og kvalitet uten UP, men
gjennom 12 politidistrikt. Vi er bekymret for om politireformens forventning om likere
tjenesteutøvelse blir oppnådd gjennom lokale prioriteringer.

4. Begrunnelser for at politiets arbeid med trafikksikkerhet må løses nasjonalt -
Effektivitet og ressursutnyttelse og faglige synergier

4.1. Svært ressurskrevende oppgave - målrettet kontrollaktivitet på hovedvegnettet
Nasjonal prioritering og standard på metode- og oppgaveløsningen er etter vår mening helt
avgjørende for å sikre tilstrekkelig kontroll-kapasitet, likere tjenester på landevegene i hele
landet og en nasjonal høy standard og kvalitet i innsatsen.

Kontrollaktiviteten er svært ressurskrevende. Med overføring av trafikktjenesten til
politidistriktene, vil det være svært krevende for politiet å oppfylle kravet til et forventet
kontrollvolum og kvalitet på trafikktjenesten, og da spesielt de forpliktelser politiet har i den
nye NTP på hastighet og rus.
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4.2 Effektivitet 

UP har i dag en liten ledelse (14 ledere på 350 ansatte), som følger opp virksomhetenes 

prestasjoner og utnyttelse av ressursene. I tillegg ca. 15 personer i støttefunksjoner, som 

ivaretar den faglige støtten til mannskapene og ivaretar det nasjonale fagansvaret på trafikk.   

 

UP er organisert med personlig kjøretøy til UP-patruljen og med oppstart hjemmefra. UP-

patruljen har sitt arbeidssted i bilen. Dette har flere positive sider. Mer effektivitet, ingen 

unødvendig tur innom tjenestested, men direkte oppstart på vegen ved tjenestestart.  

Mannskapene har klare krav til prestasjoner, og må derfor være selvstendige og drive 

selvledelse. Denne gevinsten blir tapt med overføring av trafikktjenesten og kjøretøy til 

politidistriktene. 

 

UPs trafikkontroller har en klar synergieffekt hva gjelder kriminalitetsbekjempelse, gitt ved et 

stort antall pågripelser. 

 

UPs uniformerte politipatruljer på landevegene og hovedvegnettet gir også den bonus at det 

styrker beredskapen i distriktene i områder der politidistriktene har liten dekning naturlig nok, 

på grunn av få oppgaver. 

 

4.3. Sentrale prioriteringsutfordringer 

For å opprettholde eller sikre en enda sterkere kontrollinnsats, vil det være helt nødvendig at 

prioriteringen sikres ved nasjonal styring og oppgaveløsning. I det følgende beskriver vi tre 

sentrale prioriteringskonflikter: 

 

 En av politiets satsningsområder i virksomhetsstrategien er "I forkant av 

kriminaliteten". Politiets arbeid med trafikksikkerhet kjennetegnes særlig av et 

langsiktig perspektiv i den forebyggende innsatsen for å øke den subjektive 

oppdagelsesrisikoen hos risikovillige førere. Denne forebyggende kontrollinnsatsen vil 

alltid tape prioritering i konkurranse med oppdukkende politioppdrag, etterforskning, 

planlagte oppdrag som fangetransport, fremstillinger i retten eller andre 

publikumsrettede tiltak i den ordinære vakt- og ordensstyrken 24/7-tjeneste. Det er 

selvsagt ikke annet å vente, for det vil være for mye å forlange, og heller ikke riktig at 

man ikke griper til "ledige" patruljer som holder på med trafikkontroll, fremfor å bruke 

tjenestemenn som sitter opptatt i avhør eller er opptatt med andre oppgaver inne på 

stasjonen eller har tjenestefri. 

 

 Det vil også være svært krevende å opprettholde eller styrke den målrettede og 

kunnskapsbaserte kontrollinnsatsen på ulykkesbelastede vegstrekninger. 

Risikostrekningene er på hovedvegnettet ofte langt utenfor by, boligområder og 

politistasjonene. Når hovedmengden av alle andre politioppgaver skjer nettopp i by og 

tettsteder. Ekstra krevende blir det å forsvare en høy prioritering av 

polititilstedeværelse på landevegene etter at politiet måles på responstid. En slik 

konflikt i prioriteringsområder vil i særlig grad ramme og utfordre prioriteringen på 

landevegen som er det dårligste utgangspunkt og posisjon for å løse andre oppgaver og 

som gir svært lang responstid. 

 

 Den tredje prioriteringskonflikten handler om at politidistriktene allerede i dag har 

viktige og svært krevende målindikatorer som ikke innfris. Forebyggende 

kontrollaktivitet vil vanskelig få fortrinn fremfor disse. Dette støttes også av at 

4.2  Effektivitet
UP har i dag en Iiten Iedelse (14 Iedere på 350 ansatte), som følger opp virksomhetenes

prestasjoner og utnyttelse av ressursene. I tillegg ca. 15 personer i støttefunksjoner, som
ivaretar den faglige støtten til mannskapene og ivaretar det nasjonale fagansvaret på trafikk.

UP er organisert med personlig kjøretøy til UP-patruljen og med oppstart hjemmefra. UP-
patruljen har sitt arbeidssted i bilen. Dette har flere positive sider. Mer effektivitet, ingen
unødvendig tur innom tjenestested, men direkte oppstart på vegen ved tjenestestart.
Mannskapene har klare krav til prestasjoner, og må derfor være selvstendige og drive
selvledelse. Denne gevinsten blir tapt med overføring av trafikktjenesten og kjøretøy til
politidistriktene.

UPs trafikkontroller har en klar synergieffekt hva gjelder kriminalitetsbekjempelse, gitt ved et
stort antall pågripelser.

UPs uniformerte politipatruljer på landevegene og hovedvegnettet gir også den bonus at det
styrker beredskapen i distriktene i områder der politidistriktene har liten dekning naturlig nok,
på grunn av få oppgaver.

4.3. Sentrale prioriteringsutfordringer
For å opprettholde eller sikre en enda sterkere kontrollinnsats, vil det være helt nødvendig at
prioriteringen sikres ved nasjonal styring og oppgaveløsning. Idet følgende beskriver vi tre
sentrale prioriteringskonflikter:

- En av politiets satsningsområder i virksomhetsstrategien er "I forkant av
kriminaliteten". Politiets arbeid med trafikksikkerhet kjennetegnes særlig av et
langsiktig perspektiv i den forebyggende innsatsen for å øke den subjektive
oppdagelsesrisikoen hos risikovillige førere. Denne forebyggende kontrollinnsatsen vil
alltid tape prioritering i konkurranse med oppdukkende politioppdrag, etterforskning,

planlagte oppdrag som fangetransport, fremstillinger i retten eller andre
publikumsrettede tiltak i den ordinære vakt- og ordensstyrken 24/7-tjeneste. Det er
selvsagt ikke annet å vente, for det vil være for mye å forlange, og heller ikke riktig at
man ikke griper til "ledige" patruljer som holder på med trafikkontroll, fremfor å bruke
tjenestemenn som sitter opptatt i avhør eller er opptatt med andre oppgaver inne på
stasjonen eller har tjenestefri.

- Det vil også være svært krevende å opprettholde eller styrke den målrettede og
kunnskapsbaserte kontrollinnsatsen på ulykkesbelastede vegstrekninger.
Risikostrekningene er på hovedvegnettet ofte langt utenfor by, boligområder og
politistasjonene. Når hovedmengden av alle andre politioppgaver skjer nettopp i by og

tettsteder. Ekstra krevende blir det å forsvare en høy prioritering av
polititilstedeværelse på landevegene etter at politiet måles på responstid. En slik
konflikt i prioriteringsområder vil i særlig grad ramme og utfordre prioriteringen på
landevegen som er det dårligste utgangspunkt og posisjon for å løse andre oppgaver og
som gir svært lang responstid.

- Den tredje prioriteringskonflikten handler om at politidistriktene allerede i dag har
viktige og svært krevende målindikatorer som ikke innfris. Forebyggende
kontrollaktivitet vil vanskelig få fortrinn fremfor disse. Dette støttes også av at
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politidistriktene er i ferd med å etablere funksjonene for å løse oppgavene best mulig 

uten at PNP har tatt høyde for trafikkoppgaver. "Tallerkenen" er med andre ord allerede 

full nok som den er.  

 

De overnevnte prioriteringskonfliktene er uheldige, ikke primært på grunn av forpliktelsen 

politiet har gjort på dette feltet, men først og fremst på grunn av det trusselnivå 

vegtrafikkulykker representerer på liv og helse. Det å bli utsatt for en trafikkulykke er som 

nevnt den trusselen befolkningen frykter mest ifølge politiets innbyggerundersøkelse. 

 

Ved å plassere trafikk i et særorgan, er det lettere å sette en balansert størrelse på denne 

oppgaven, ut fra en gitt prioritering – som ikke er et resultat av det som til enhver tid synes 

være mest prekært, eller det tjenestemann ser som viktigst der og da. 

 

4.4 TS-innsatsen krever både nasjonal og internasjonal koordinering  

Formålet med nasjonal tiltaksplan er å sikre stø kurs mot etappemålene i Nasjonal 

Transportplan. Aktørene og tiltakene i dette nasjonale arbeidet er både koordinert og 

forpliktende. Tiltakene bygger også på Meld. St.40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – 

samordning og organisering, som blant annet uttaler at  

 

"Regjeringen slutter seg til at det er et behov for sterk samordning av innsatsen slik at de 

riktige og mest effektive tiltakene kan velges og gjennomføres, og slik gi økt trafikksikkerhet 

for trafikantene" (side 7). 

 

Rollen som nasjonalt kontaktpunkt for trafikk er i dag delt mellom UP og Politidirektoratet, 

denne vil etter utredningens anbefaling overføres Politidirektoratet. Ulempen med nasjonalt 

kontaktpunkt i Politidirektoratet er at det ikke følger noen myndighet til denne rollen, men blir 

kun en rådgivende aktør.  

 

Fordelen med nasjonalt kontaktpunkt i UP er den muligheten UP har for å gjennomføre tiltak 

direkte. Politiske føringer, innspill fra samarbeidende aktører, nye metoder med videre kan lett 

settes til tiltak og prioriteringer i UPs trafikksikkerhetsarbeid. Dette vil ikke være like enkelt 

dersom det nasjonale kontaktpunktet sitter i Politidirektoratet, uten myndighet over egne 

tjenestepersoner. 

 

UP har helt tydelig vist gang på gang, evnen til å endre fokus i trafikksikkerhetsarbeidet på 

grunn av en felles ledelse. Et nasjonalt kontaktpunkt uten myndighet vil derimot mangle 

enhver betydning da det ikke knyttes til noen beslutningsmyndighet ovenfor politidistriktene. 

Enhver anmodning fra det nasjonale kontaktpunktet på trafikk vil i realiteten kun være 

rådgivende og vil forventes ha liten betydning når avgjørelser om trafikktjenesten tas. 

Trafikksikkerhetsarbeidet er et nasjonalt tverretatlig fellesprosjekt som krever samordning og 

koordinering også med andre kontrolletater og andre aktører, der alle forplikter seg til å levere 

resultatene på tiltakene i Regjeringens NTP. Derfor må kontrollinnsatsen sikres gjennom en 

sentral prioritering.  

 

For den daglige operative innsatsen er det særlig samarbeidet med Statens vegvesens fem 

regioner om kontrollaktivitet som er sentralt. Mens samarbeidet med Trygg Trafikk er svært 

viktig for å koordinere forebyggende tiltak. Det Europeiske politisamarbeidet for 

trafikksikkerhet TISPOL, som Norge er tilsluttet, jobber koordinert med ulike kontroll- og 

aksjonsuker, i tillegg til å være en arena for fag-, metode- og teknologiutvikling samt 

erfaringsutveksling innenfor lovutvikling og sanksjoner. 

politidistriktene er  i  ferd med å etablere funksjonene for å løse oppgavene best mulig
uten at PNP har tatt høyde for trafikkoppgaver. "Tallerkenen" er med andre ord allerede

full nok som den er.

De overnevnte prioriteringskonfliktene er uheldige, ikke primært på grunn av forpliktelsen
politiet har gjort på dette feltet, men først og fremst på grunn av det trusselnivå
vegtrafikkulykker representerer på liv og helse. Det å bli utsatt for en trafikkulykke er som
nevnt den trusselen befolkningen frykter mest ifølge politiets innbyggerundersøkelse.

Ved å plassere trafikk i et særorgan, er det lettere å sette en balansert størrelse på denne
oppgaven, ut fra en gitt prioritering - som ikke er et resultat av det som til enhver tid synes

være mest prekært, eller det tjenestemann ser som viktigst der og da.

4.4 TS-innsatsen krever både nasjonal og internasjonal koordinering
Formålet med nasjonal tiltaksplan er å sikre stø kurs mot etappemålene i Nasjonal
Transportplan. Aktørene og tiltakene i dette nasjonale arbeidet er både koordinert og
forpliktende. Tiltakene bygger også på Meld. St.40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet -
samordning og organisering, som blant annet uttaler at

"Regjeringen slutter seg til at det er et behov for sterk samordning av innsatsen slik at de
riktige og mest effektive tiltakene kan velges og gjennomføres, og slik gi økt trafikksikkerhet
for trafikantene" (side 7).

Rollen som nasjonalt kontaktpunkt for trafikk er i dag delt mellom UP og Politidirektoratet,
denne vil etter utredningens anbefaling overføres Politidirektoratet. Ulempen med nasjonalt
kontaktpunkt i Politidirektoratet er at det ikke følger noen myndighet til denne rollen, men blir
kun en rådgivende aktør.

Fordelen med nasjonalt kontaktpunkt i UP er den muligheten UP har for å gjennomføre tiltak
direkte. Politiske føringer, innspill fra samarbeidende aktører, nye metoder med videre kan lett

settes til tiltak og prioriteringer i UPs trafikksikkerhetsarbeid. Dette vil ikke være like enkelt
dersom det nasjonale kontaktpunktet sitter i Politidirektoratet, uten myndighet over egne
tjenestepersoner.

UP har helt tydelig vist gang på gang, evnen til å endre fokus i trafikksikkerhetsarbeidet på
grunn av en felles ledelse. Et nasjonalt kontaktpunkt uten myndighet vil derimot mangle
enhver betydning da det ikke knyttes til noen beslutningsmyndighet ovenfor politidistriktene.
Enhver anmodning fra det nasjonale kontaktpunktet på trafikk vil i realiteten kun være
rådgivende og vil forventes ha liten betydning når avgjørelser om trafikktjenesten tas.
Trafikksikkerhetsarbeidet er et nasjonalt tverretatlig fellesprosjekt som krever samordning og
koordinering også med andre kontrolletater og andre aktører, der alle forplikter seg til å levere
resultatene på tiltakene i Regjeringens NTP. Derfor må kontrollinnsatsen sikres gjennom en
sentral prioritering.

For den daglige operative innsatsen er det særlig samarbeidet med Statens vegvesens fem
regioner om kontrollaktivitet som er sentralt. Mens samarbeidet med Trygg Trafikk er svært
viktig for å koordinere forebyggende tiltak. Det Europeiske politisamarbeidet for
trafikksikkerhet TISPOL, som Norge er tilsluttet, jobber koordinert med ulike kontroll- og
aksjonsuker, i tillegg til å være en arena for fag-, metode- og teknologiutvikling samt
erfaringsutveksling innenfor lovutvikling og sanksjoner.
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4.5 Kompetansekrav og utstyrsbehov i den operative tjenesten  

UPs patruljer skiller seg fra den ordinære vakt- og beredskapspatruljen både med hensyn til 

kompetanse og utstyr. Metode og bruken av teknologi til kontroll eller bevissikring av 

fartslovbrudd og ruspåvirket kjøring krever opplæring og godkjenninger for å sikre høy 

kvalitet. Innsatsen krever kompetanse og inneholder kunnskap og arbeidsprosesser som den 

ordinære vakt og beredskapspatruljen i dag ikke vil håndtere uten opplæring og erfaring. 

Trafikkteknisk utstyr som måler hastighet, tester og sikre bevis for ruspåvirket kjøring samt 

annen teknologi, er en naturlig del av utstyrspakken i en UP-patrulje. Det er tvilsomt om dette 

får plass i den ordinære vakt- og beredskapspatruljen som også har annet utstyr i kjøretøyet. 

 

4.6 Nærpolitireformens målsetning om mer likere polititjenester 

UP har særskilt nasjonalt ansvar for opplæring-, fag-, teknologi- og metodeutvikling, jf. 

Instruks for Utrykningspolitiet, gitt ved kongelig resolusjon 1. september 1989.  Dagens 

nasjonale organisering av UPs operativ fagledelse sikrer nasjonale standarder, med nærhet til 

de daglige utfordringene på vegen, og oppfølging av enkeltsaker. Det er viktig for å kunne 

drive med kontinuerlig forbedring.  På sikt er det fare for at fagkompetansen innenfor 

trafikkfagets forskjellige disipliner forsvinner.  Kompetansen vil avhenge av enkeltpersoners 

interesse og kompetansemiljø på trafikk organiseres derfor bort. 

 

Kompetanseutvikling innenfor trafikk, avhenger av hvordan kompetansemiljøet blir organisert. 

Per i dag er fagkompetansen i politiet organisert i henhold til funksjon og ikke 

kriminalitetsområde. Det kan derfor antas at eksisterende fagkompetanse på trafikk blir spredt 

på respektive avdelinger for jus, analyse, materiell, teknologi og metode. Man mister dermed 

et sentralt samlet fagmiljø på trafikk. Trafikkfaget er sammensatt, teknologisk, metodisk og 

juridisk kompetanse henger tett sammen. Det innebærer at man mister gevinsten med 

kompetansedeling mellom forskjellige grener innenfor trafikkfaget.  UP er i dag fagansvarlig for 

trafikk i KO:DE. Dersom dette kompetansemiljøet forsvinner er det vanskelig å se hvilket 

annet miljø som skal drifte denne kompetansedelingen. 

 

Siden etableringen av Politiets ATK-senter i 2005, har senteret opparbeidet seg betydelig 

kompetanse innen ATK. Noe som gir likebehandling og god rettssikkerhet. En kompetanse som 

kommer alle politidistrikt til gode, og som vanskelig lar seg videreføre på samme nivå i alle 

politidistrikt ved en eventuell tilbakeføring av tjenestene til politidistriktene. I dag overføres 

ATK-sakene digitalt fra Statens vegvesen til politiet. Politiet starter umiddelbart behandlingen 

av sakene. Mange av sakene sluttføres raskt ved bruk av digitalisert FF. Ett godt utviklet 

dataprogram samt utviklingen av flere automatiserte rutiner har bidratt til at vi i dag har en 

effektiv digital ATK-tjeneste. Nye rutiner og prosedyrer kan raskt testes ut og iverksettes ved 

ett nasjonalt senter. 

 

Nasjonal fag- og metodeutvikling og ledelse vil sikre lik standard i metodebruk og 

tjenesteutøvelsen med bedre kvalitet, på vegene i alle landsdeler og i alle politidistrikt helt 

uavhengig av lokale forutsetninger, prioriteringer og andre forhold. Dersom trafikkoppgavene 

løses nasjonalt vil det også være mulig å opprettholde og videreutvikle spesialtjenestene som 

innsatsen mot tunge kjøretøy i et nært samarbeid med Statens vegvesen, samt den såkalte 

videotjenesten som avdekker særlig risikoatferd. Begge disse innsatsområdene krever 

spesialkompetanse og en koordinert innsats med andre aktører, og forutsetter robuste 

fagmiljøer som vi mener det er uhensiktsmessig å etablere lokalt i hvert politidistrikt.  

 

Det er ikke avgjørende at UP fortsetter som et eget særorgan. En annen organisering, men 

4.5  Kompetansekrav  og utstyrsbehov  i den  operative tjenesten
UPs patruljer skiller seg fra den ordinære vakt- og beredskapspatruljen både med hensyn til
kompetanse og utstyr. Metode og bruken av teknologi til kontroll eller bevissikring av
fartslovbrudd og ruspåvirket kjøring krever opplæring og godkjenninger for å sikre høy
kvalitet. Innsatsen krever kompetanse og inneholder kunnskap og arbeidsprosesser som den
ordinære vakt og beredskapspatruljen i dag ikke vil håndtere uten opplæring og erfaring.
Trafikkteknisk utstyr som måler hastighet, tester og sikre bevis for ruspåvirket kjøring samt
annen teknologi, er en naturlig del av utstyrspakken i en UP-patrulje. Det er tvilsomt om dette

får plass i den ordinære vakt- og beredskapspatruljen som også har annet utstyr i kjøretøyet.

4.6 Nærpo/itireformens målsetning om mer /ikere polititjenester
UP har særskilt nasjonalt ansvar for opplæring-, fag-, teknologi- og metodeutvikling, jf.
Instruks for Utrykningspolitiet, gitt ved kongelig resolusjon 1. september 1989. Dagens
nasjonale organisering av UPs operativ fagledelse sikrer nasjonale standarder, med nærhet til

de daglige utfordringene på vegen, og oppfølging av enkeltsaker. Det er viktig for å kunne
drive med kontinuerlig forbedring. På sikt er det fare for at fagkompetansen innenfor
trafikkfagets forskjellige disipliner forsvinner. Kompetansen vil avhenge av enkeltpersoners
interesse og kompetansemiljø på trafikk organiseres derfor bort.

Kompetanseutvikling innenfor trafikk, avhenger av hvordan kompetansemiljøet blir organisert.
Per i dag er fagkompetansen i politiet organisert i henhold til funksjon og ikke
kriminalitetsområde. Det kan derfor antas at eksisterende fagkompetanse på trafikk blir spredt
på respektive avdelinger forjus, analyse, materiell, teknologi og metode. Man mister dermed

et sentralt samlet fagmiljø på trafikk. Trafikkfaget er sammensatt, teknologisk, metodisk og
juridisk kompetanse henger tett sammen. Det innebærer at man mister gevinsten med
kompetansedeling mellom forskjellige grener innenfor trafikkfaget. UP er i dag fagansvarlig for
trafikk i KO:DE. Dersom dette kompetansemiljøet forsvinner er det vanskelig å se hvilket
annet miljø som skal drifte denne kompetansedelingen.

Siden etableringen av Politiets ATK-senter i 2005, har senteret opparbeidet seg betydelig

kompetanse innen ATK. Noe som gir likebehandling og god rettssikkerhet. En kompetanse som
kommer alle politidistrikt til gode, og som vanskelig lar seg videreføre på samme nivå i alle
politidistrikt ved en eventuell tilbakeføring av tjenestene til politidistriktene. Idag overføres
ATK-sakene digitalt fra Statens vegvesen til politiet. Politiet starter umiddelbart behandlingen
av sakene. Mange av sakene sluttføres raskt ved bruk av digitalisert FF. Ett godt utviklet
dataprogram samt utviklingen av flere automatiserte rutiner har bidratt til at vi i dag har en
effektiv digital ATK-tjeneste. Nye rutiner og prosedyrer kan raskt testes ut og iverksettes ved
ett nasjonalt senter.

Nasjonal fag- og metodeutvikling og ledelse vil sikre lik standard i metodebruk og
tjenesteutøvelsen med bedre kvalitet, på vegene i alle landsdeler og i alle politidistrikt helt
uavhengig av lokale forutsetninger, prioriteringer og andre forhold. Dersom trafikkoppgavene
løses nasjonalt vil det også være mulig å opprettholde og videreutvikle spesialtjenestene som
innsatsen mot tunge kjøretøy i et nært samarbeid med Statens vegvesen, samt den såkalte
videotjenesten som avdekker særlig risikoatferd. Begge disse innsatsområdene krever
spesialkompetanse og en koordinert innsats med andre aktører, og forutsetter robuste
fagmiljøer som vi mener det er uhensiktsmessig å etablere lokalt i hvert politidistrikt.

Det er ikke avgjørende at UP fortsetter som et eget særorgan. En annen organisering, men
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med rekruttering fra politidistriktene og organisering av patruljene som i dag kan gi samme 

effekt som dagens UP. For eksempel som en del av oppgavene i Nasjonale bistandsressurser. 

Da vil man tillegg oppnå mer robusthet i de administrative oppgavene og for andre støtte- og 

stabsoppgaver, samt gi en synergieffekt sammen med de andre operative ressursene og 

funksjonene i en stor nasjonal bistandsenhet. Dette er en tanke som vi mener bør utredes. 

 

5. Et historisk tilbakeblikk 

5.1 UPs 9 liv og tidligere initiativ om avvikling 

Ressursfordelingen mellom UP og politidistriktene har også tidligere, i flere omganger, vært 

gjenstand for politiske debatter. Med bakgrunn i forslag om at trafikksikkerhetsarbeidet skal 

skje i regi av politidistriktene og ikke UP, er UP gjentatte ganger foreslått nedlagt. Her nøyer vi 

oss med kort å oppsummere innstilling fra justiskomiteen om den sentral politiledelse 

(Innst.O.nr.40 (1999-2000) og referat fra stortingsbehandlingen av 1. februar 2000, hvor det 

fremgår at både komitéen og stortingsflertallet går inn for å beholde UP som et operativt 

særorgan.  Representanten Bjørnstad (Ap) er blant annet av den oppfatning at UP i hovedsak 

bør opprettholdes som en enhet innen politiet ut fra oppgavene knyttet til 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Og ved stortingsbehandlingen av St.meld.nr.22 (2000-2001) Politireform, våren 2001, uttales 

blant annet av representanten Dørum under debatten 21. mai. 2001 følgende:  

 

"Når det gjelder de enkeltheter i komiteinnstillingen som jeg skal nevne før jeg går inn på 

distriktene, vil vi for vår del fra Venstres side peke på at man skal være varsom med å avvikle 

Utrykningspolitiet som en enhet for å bekjempe trafikkdøden. Jeg vet at det bryter med 

organisasjonsskjemaet og tenkningen mange steder i politiet, men det å produsere et resultat 

mot trafikkdød er viktig. Jeg ser at departementet her er forsiktig. Komiteen ber egentlig bare 

om at man skal vurdere spørsmålet på nytt, men jeg synes man skal være veldig nøye med 

ikke å svekke et apparat som bekjemper trafikkdøden". 

 

I innstillingen fra komiteen er det et flertall for å be departementet se på dette (nedleggelse av 

UP) på ny i en helthetlig ramme. Forslaget ble sendt Regjeringen uten realitetsvotering. 

Med bakgrunn i at sistnevnte utredning foreslo 30 stillingshjemler i UP integrert i 

Politidirektoratet, og at innbeordrede mannskap ble tilbakeført politidistriktene, ble det 

gjennomført en utredning om UP i 2003 (Kleverud-utvalget). 

 

5.2 Hensynet til trafikksikkerheten har alltid blitt avgjørende 

Kleverud-utvalget konkluderte med at norsk politi trenger et særorgan som UP. Det begrunnes 

blant annet med at UP er en handlekraftig enhet og den bærende kraften i 

trafikksikkerhetsarbeidet.  

 

Utvalget var av den oppfatning at "… styringsprinsippet om at lokal eller regional sjef skal ha 

et totalansvar ville ha vært det ideelle", men at "Historien viser [imidlertid] at nevnte 

styringsprinsipp ikke alltid er ensbetydende med suksess". Utvalget viser blant annet til at 

politiets hverdag i stor grad består av hendelsesstyrte oppgaver og at trafikktjenesten må 

"konkurrere" med andre viktige oppgaver, og da ofte blir salderingsposten. Videre vises til at 

LP-ordningen, hvor lensmannspatruljer skulle drive trafikktjeneste, ikke fungerte da patruljene 

i stor grad ble benyttet til annen tjeneste, og enn videre til at radartjenesten hvor lokale 

mannskaper til stadighet uteble, og kontroller måtte avlyses. 

 

med rekruttering fra politidistriktene og organisering av patruljene som i dag kan gi samme
effekt som dagens UP. For eksempel som en del av oppgavene i Nasjonale bistandsressurser.
Da vil man tillegg oppnå mer robusthet i de administrative oppgavene og for andre støtte- og
stabsoppgaver, samt gi en synergieffekt sammen med de andre operative ressursene og
funksjonene i en stor nasjonal bistandsenhet. Dette er en tanke som vi mener bør utredes.

5. Et historisk tilbakeblikk

5.1 UPs  9 liv  og tidligere initiativ om avvikling
Ressursfordelingen mellom UP og politidistriktene har også tidligere, i flere omganger, vært
gjenstand for politiske debatter. Med bakgrunn i forslag om at trafikksikkerhetsarbeidet skal
skje i regi av politidistriktene og ikke UP, er UP gjentatte ganger foreslått nedlagt. Her nøyer vi
oss med kort å oppsummere innstilling fra justiskomiteen om den sentral politiledelse

(Innst.O.nr.40 (1999-2000) og referat fra stortingsbehandlingen av 1. februar 2000, hvor det
fremgår at både komitéen og stortingsflertallet går inn for å beholde UP som et operativt
særorgan. Representanten Bjørnstad (Ap) er blant annet av den oppfatning at UP i hovedsak

bør opprettholdes som en enhet innen politiet ut fra oppgavene knyttet til

trafikksikkerhetsarbeidet.

Og ved stortingsbehandlingen av St.meld.nr.22 (2000-2001) Politireform, våren 2001, uttales

blant annet av representanten Dørum under debatten 21. mai. 2001 følgende:

"Når det gjelder de enkeltheteri komiteinnstillingen som jeg skal nevne før jeg går inn på
distriktene, vil vi for vår del fra Venstres side peke på at man skal være varsom med å avvikle
Utrykningspolitiet som en enhet for å bekjempe trafikkdøden. Jeg vet at det bryter med
organisasjonsskjemaet og tenkningen mange steder i politiet, men det å produsere et resultat
mot trafikkdød er viktig. Jeg ser at departementet her er forsiktig. Komiteen ber egentlig bare
om at man skal vurdere spørsmålet på nytt, men jeg synes man skal være veldig nøye med

ikke å svekke et apparat som bekjemper trafikkdøden".

I innstillingen fra komiteen er det et flertall for å be departementet se på dette (nedleggelse av
UP) på ny i en helthetlig ramme. Forslaget ble sendt Regjeringen uten realitetsvotering.
Med bakgrunn i at sistnevnte utredning foreslo 30 stillingshjemler i UP integrert i
Politidirektoratet, og at innbeordrede mannskap ble tilbakeført politidistriktene, ble det
gjennomført en utredning om UP i 2003 (Kleverud-utvalget).

5.2 Hensynet til trafikksikkerheten har alltid blitt avgjørende
Kleverud-utvalget konkluderte med at norsk politi trenger et særorgan som UP. Det begrunnes
blant annet med at UP er en handlekraftig enhet og den bærende kraften i
trafikksikkerhetsarbeidet.

Utvalget var av den oppfatning at "... styringsprinsippet om at lokal eller regional sjef skal ha

et totalansvar ville ha vært det ideelle", men at "Historien viser [imidlertid] at nevnte
styringsprinsipp ikke alltid er ensbetydende med suksess". Utvalget viser blant annet til at
politiets hverdag i stor grad består av hendelsesstyrte oppgaver og at trafikktjenesten må
"konkurrere" med andre viktige oppgaver, og da ofte blir salderingsposten. Videre vises til at
LP-ordningen, hvor lensmannspatruljer skulle drive trafikktjeneste, ikke fungerte da patruljene
i stor grad ble benyttet til annen tjeneste, og enn videre til at radartjenesten hvor lokale
mannskaper til stadighet uteble, og kontroller måtte avlyses.
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Utvalget fremhever UP som et "lokomotiv" hva gjelder politiets planmessige og kontinuerlige 

innsats for å bekjempe trafikkulykkene. Det vises også til at trafikksikkerhetsarbeidet krever 

klar nasjonal planlegging og overordnet styring. Videre anføres det at trafikk-

kontrollaktiviteten på hovedvegnettet nærmest ville vært fraværende uten UP. 

 

I forhold til å tilbakeføre mannskaper til politidistriktene hvor de skulle øremerkes til 

trafikktjeneste, viser utvalget til erfaringen med at øremerkede trafikkstillinger i 

politidistriktene har blitt borte og at midlene er vanskelig å tilbakespore i den lokale 

trafikktjenesten. Utvalget viser også til UP som en fleksibel og mobil beredskapsenhet som kan 

settes inn ved akutte hendelser og i forbindelse med store planlagte begivenheter.  

 

Vi er av den oppfatning at UP må kunne sies å ha svart på utvalgets forventninger sett opp 

mot UP nåværende strategi og prioriteringer. 

 

6. Pågående forbedrings- og utviklingsprosesser  

I dette kapitelet har vi tilføyd pågående prosesser som taler for en fortsatt nasjonal 

organiseringsmodell av trafikkområdet. 

 

6.1 Utvikle samarbeidet med Politidirektoratet og politidistriktene 

Det er et kontinuerlig arbeid for å utvikle samarbeidet mellom Politidirektoratet, 

politidistriktene og UP.  UP er nå gitt et fagansvar for å følge opp trafikkfaget overfor 

politidistriktene.  Det er så langt ikke klart hvordan politidistriktene i Nærpolitireformen (PNP) 

vil organisere den trafikkfaglige oppfølging og koordinering, som i gammel organisasjon var 

organisert som Trafikkoordinator.  Med et nasjonalt ansvar for politiets trafikksikkerhetsarbeid 

og som nasjonalt bistandsorgan, vil vi medvirke til at effektmål i Nærpolitireformen blir oppfylt 

gjennom kontinuerlig forbedring.   

 

6.2 Bedre samarbeid og koordinert innsats om arbeidsmarkedskriminalitet på vegene 

Gjennom vår tilstedeværelse på hovedvegnettet og som en del av oppgaven med å bekjempe 

kriminalitet på veg, vil vi forbedre vårt samarbeid med Kripos, politidistriktene og øvrige 

aktører innenfor bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet.  Kontrollaktiviteten langs vegen 

og bruk av teknologiske hjelpemidler som nummergjenkjenningsutstyr (ANPR), vil kunne bidra 

til å forebygge og avdekke denne kriminalitetstypen. 

 

6.3 Bidra til etterforskningsløftet – ulykkesetterforskning av alvorlige trafikkulykker 

Styrking av etterforskningsområdet er en av politiets fire hovedprioriteringer, og en sentral del 

av Nærpolitireformen. Ved hjelp av flere tiltak har Etterforskningsløftet som hovedmål å sikre 

økt kvalitet og effektivitet samt heve status for etterforskningsfaget. UPs mannskaper er i dag 

en del av dette "løftet" gjennom et samarbeid med politidistriktene.  I tillegg vil vi på bakgrunn 

av Riksadvokatens undersøkelser av svakhetene i etterforskningen av dødsulykker, bidra til 

forbedring av straksetterforskningen på åstedet, gjennom opplæring av egne mannskaper og 

respons i politidistriktene på alvorlige trafikkulykker. 

 

6.4 Mer effektiv utnyttelse av Politiets ATK-senter 

UP er en plan for mer effektiv utnyttelse av Politiets ATK-senter kompetanse og kapasitet.  

Først planlegger vi for et totalansvar for håndtering av alle ATK-saker fra alle politidistriktene, 

slik at vi sikrer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele landet. Deretter jobber vi for at 

Politiets ATK-senter skal overta oppgavene som i dag ligger hos Statens vegvesen med hensyn 

til sladding av foto og aktivisering av ATK-punkter. 

Utvalget fremhever UP som et "lokomotiv" hva gjelder politiets planmessige og kontinuerlige
innsats for å bekjempe trafikkulykkene. Det vises også til at trafikksikkerhetsarbeidet krever
klar nasjonal planlegging og overordnet styring. Videre anføres det at trafikk-
kontrollaktiviteten på hovedvegnettet nærmest ville vært fraværende uten UP.

I forhold til å tilbakeføre mannskaper til politidistriktene hvor de skulle Øremerkes til
trafikktjeneste, viser utvalget til erfaringen med at øremerkede trafikkstillinger i
politidistriktene har blitt borte og at midlene er vanskelig å tilbakespore i den lokale
trafikktjenesten. Utvalget viser også til UP som en fleksibel og mobil beredskapsenhet som kan
settes inn ved akutte hendelser og i forbindelse med store planlagte begivenheter.

Vi er av den oppfatning at UP må kunne sies å ha svart på utvalgets forventninger sett opp
mot UP nåværende strategi og prioriteringer.

6. Pågående forbedrings- og utviklingsprosesser

Idette kapitelet har vi tilføyd pågående prosesser som taler for en fortsatt nasjonal
organiseringsmodell av trafikkområdet.

6.1 Utvikle samarbeidet med Politidirektoratet og politidistriktene
Det er et kontinuerlig arbeid for å utvikle samarbeidet mellom Politidirektoratet,
politidistriktene og UP. UP er nå gitt et fagansvar for å følge opp trafikkfaget overfor
politidistriktene. Det er så langt ikke klart hvordan politidistriktene i Nærpolitireformen (PNP)
vil organisere den trafikkfaglige oppfølging og koordinering, som i gammel organisasjon var
organisert som Trafikkoordinator. Med et nasjonalt ansvar for politiets trafikksikkerhetsarbeid
og som nasjonalt bistandsorgan, vil vi medvirke til at effektmål i Nærpolitireformen blir oppfylt

gjennom kontinuerlig forbedring.

6.2 Bedre samarbeid og koordinert innsats om arbeidsmarkedskriminalitet på vegene
Gjennom vår tilstedeværelse på hovedvegnettet og som en del av oppgaven med å bekjempe
kriminalitet på veg, vil vi forbedre vårt samarbeid med Kripos, politidistriktene og øvrige
aktører innenfor bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet. Kontrollaktiviteten langs vegen
og bruk av teknologiske hjelpemidler som nummergjenkjenningsutstyr (ANPR), vil kunne bidra
til å forebygge og avdekke denne kriminalitetstypen.

6.3 Bidra til etterforsknings/øftet - ulykkesetterforskning av alvorlige trafikkulykker
Styrking av etterforskningsområdet er en av politiets fire hovedprioriteringer, og en sentral del
av Nærpolitireformen. Ved hjelp av flere tiltak har Etterforskningsløftet som hovedmål å sikre
økt kvalitet og effektivitet samt heve status for etterforskningsfaget. UPs mannskaper er i dag
en del av dette "løftet" gjennom et samarbeid med politidistriktene. I tillegg vil vi på bakgrunn
av Riksadvokatens undersøkelser av svakhetene i etterforskningen av dødsulykker, bidra til

forbedring av straksetterforskningen på åstedet, gjennom opplæring av egne mannskaper og
respons i politidistriktene på alvorlige trafikkulykker.

6.4 Mer effektiv utnyttelse av Politiets ATK -senter
UP er en plan for mer effektiv utnyttelse av Politiets ATK-senter kompetanse og kapasitet.
Først planlegger vi for et totalansvar for håndtering av alle ATK-saker fra alle politidistriktene,
slik at vi sikrer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele landet. Deretter jobber vi for at
Politiets ATK-senter skal overta oppgavene som i dag ligger hos Statens vegvesen med hensyn
til sladding av foto og aktivisering av ATK-punkter.
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7. Merknader til utvalgets øvrige anbefalinger 

7.1 Politiets særorganer omtales som bistandsenheter. 

Vi har ingen motforestillinger mot at politiets særorgan omtales som bistandsenheter. Det er 

oppgaveløsningen som er viktig. Videre mener vi at det er ”Utrykningspolitiet” som er 

merkevaren, ikke ”særorganet”.  

 

7.2 Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å utnevne 

høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter. 

Faglig uavhengighet sikres. 

Vi mener at navnet Politihøgskolen bør bestå. For øvrig mener vi at det bør legges vekt på 

Politihøgskolens egne vurderinger om hvordan høgskolen best kan ivareta uavhengighet 

gjennom organisering.  Vi er ikke enig med utvalget som anbefaler en sammenslåing med 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).  Til det er formålet med utdanningene for ulike. 

 

7.3 Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis 

etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet. 

UP er først og fremst opptatt av at politiets forpliktelser innenfor trafikksikkerhetsarbeidet 

ivaretas gjennom en nasjonal enhet, og at oppgaver og ansvar avklares mellom 

Politidirektoratet og politidistrikter og særorgan.  Om dette best ivaretas gjennom utvalgets 

strukturforslag; etterforskningsbistand og beredskapsbistand, bør Politidirektoratet avklare i 

NLG.  

 

7.4 Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet for 

bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-

kriminalitet. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker å bevare Økokrim som i dag, 

subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet. 

Både Kripos og Økokrim er nasjonale kompetansesenter for norsk politi, som ivaretas på en 

god måte. Økokrim har i dag betydelig spisskompetanse innenfor påtale, etterforskning og 

oppfølging av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.  Som utvalget er vi enig i at Økokrim 

besitter en verdifull og nødvendig nasjonal spisskompetanse som ingen av landets tolv 

politidistrikt kan utfordre. Økokrim var i sin tid opprettet fordi politiet ikke evnet å etterforske 

økonomisk- og miljøkriminalitet på en tilfredsstillende måte.  Vi ser per i dag derfor ingen gode 

grunner for at enheten skal slås sammen med Kripos.     

 

For øvrig mener vi det er viktig at Kripos sin rolle som nasjonalt cyber-krimsenter styrkes, for 

å ivareta nasjonal- og internasjonal fagkompetanse i et kriminalitetsområde som er uten 

grenser. 

 

7.5 Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag 

politidistrikt. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker at ansvaret for dette området 

forblir i Økokrim. 

Vi er ikke enig i utvalgets forslag om å flytte etterforskningen av alvorlig miljøkriminalitet til 

Trøndelag politidistrikt.  Konsekvensen vil på samme måte som forslaget om å overføre 

politiets trafikkarbeid til politidistriktene, redusere nasjonal kompetanse, fag- og 

metodeutvikling, prestasjoner og kvalitet i politiets målrettede innsats for forebygging og 

etterforskning alvorlig miljøkriminalitet. 

 

7.6 Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring av politiets 

7.  Merknader  til  utvalgets  øvrige  anbefalinger

7.1 Politiets særorganer omtales som bistandsenheter.
Vi har ingen motforestillinger mot at politiets særorgan omtales som bistandsenheter. Det er

oppgaveløsningen som er viktig. Videre mener vi at det er "Utrykningspolitiet" som er
merkevaren, ikke "særorganet".

7.2 Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å utnevne
høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter.
Faglig uavhengighet sikres.
Vi mener at navnet Politihøgskolen bør bestå. For øvrig mener vi at det bør legges vekt på
Politihøgskolens egne vurderinger om hvordan høgskolen best kan ivareta uavhengighet
gjennom organisering. Vi er ikke enig med utvalget som anbefaler en sammenslåing med
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Til det er formålet med utdanningene for ulike.

7.3 Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis
etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet.
UP er først og fremst opptatt av at politiets forpliktelser innenfor trafikksikkerhetsarbeidet
ivaretas gjennom en nasjonal enhet, og at oppgaver og ansvar avklares mellom
Politidirektoratet og politidistrikter og særorgan. Om dette best ivaretas gjennom utvalgets
strukturforslag; etterforskningsbistand og beredskapsbistand, bør Politidirektoratet avklare i
NLG.

7.4 Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet for
bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-
kriminalitet. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker å bevare Økokrim som i dag,
subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet.
Både Kripos og Økokrim er nasjonale kompetansesenter for norsk politi, som ivaretas på en
god måte. Økokrim har i dag betydelig spisskompetanse innenfor påtale, etterforskning og
oppfølging av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Som utvalget er vi enig i at Økokrim
besitter en verdifull og nødvendig nasjonal spisskompetanse som ingen av landets tolv
politidistrikt kan utfordre. Økokrim var i sin tid opprettet fordi politiet ikke evnet å etterforske

økonomisk- og miljøkriminalitet på en tilfredsstillende måte. Vi ser per i dag derfor ingen gode
grunner for at enheten skal slås sammen med Kripos.

For øvrig mener vi det er viktig at Kripos sin rolle som nasjonalt cyber-krimsenter styrkes, for
å ivareta nasjonal- og internasjonal fagkompetanse i et kriminalitetsområde som er uten
grenser.

7.5 Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag
politidistrikt. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker at ansvaret for dette området

forbliri Økokrim.
Vi er ikke enig i utvalgets forslag om å flytte etterforskningen av alvorlig miljøkriminalitet til
Trøndelag politidistrikt. Konsekvensen vil på samme måte som forslaget om å overføre
politiets trafikkarbeid til politidistriktene, redusere nasjonal kompetanse, fag- og

metodeutvikling, prestasjoner og kvalitet i politiets målrettede innsats for forebygging og
etterforskning alvorlig miljøkriminalitet.

7. 6 Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring av politiets
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arbeid på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir overført 

til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det 

nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av 

uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen. 

Vi er ikke enig i utvalgets forslag om å avvikle Politiets utlendingsenhet, og gi Politidirektoratet 

strategisk styring og Øst politidistrikt det operative ansvaret.   Konsekvensen vil på samme 

måte som forslaget om å overføre politiets trafikkarbeid til politidistriktene, redusere nasjonal 

kompetanse, fag- og metodeutvikling, prestasjoner og kvalitet i behandlingen av 

utlendingssakene. 

 

Ved å dele opp de forskjellige undersøkelsesprosessene i asylbehandlingen, som utvalget har 

forslått, vil det være fare for at fagkompetansen innen ID-arbeidet, registrering og analyser 

blir svekket.  

 

7.7 Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum. 

Utvalget foreslår omfattende endringer i organiseringen av utlendingsfeltet som kan ikke 

oppfattes som annet enn radikale. Vi mener at forslaget om å overføre utlendingsinternatet 

ved Trandum til Kriminalomsorgen, er en uheldig sammenblanding av politiets rolle med 

ansvar for asylsøkere og Kriminalomsorgens ansvar for varetekt og øvrig soning. Det er viktig 

at asylinternatet ikke fremstår som et fengsel, hvor personer (også mindreårige) nærmest blir 

fengslet uten lov og dom i strid med menneskerettighetene. 

 

7.8 Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal 

beredskap, direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) og 

avsnitt for undercover (UC) forblir liggende til Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt 

inngå i operativ tjeneste i Oslo politidistrikt. 

Vi mener at Politidirektoratet og Oslo politidistrikt bør gjennomføre en egen analyse av hvor de 

Nasjonale beredskapsressurser (NB) skal være organisert.  Formålet må være at ressursene er 

lett tilgjengelige og med god responsevne, og at det faglige og materielle behovet ivaretas 

gjennom organiseringen. 

 

Vi har i vårt høringssvar åpnet for at det kan være et alternativ til utvalgets forslag, at det 

vurderes om UPs ressurser skal underlegges NB, men under forutsetning av at de operative 

mannskapene fortsatt er organisert og rekruttert som i dag. 

 

7.9 Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter.   

Vi er enig at det er et behov for politiet og særorganene at Politidirektoratet snarest får avklart 

skillet mellom strategisk fagstyring og operativ fagstyring. 

 

8. Avsluttende merknader 

Utvalgets omtale og argumenter mangler helt sentrale elementer i vurderingen av UP, 

trafikksikkerhetsarbeidet og forpliktelsene, samt de øvrige effektene av polititjeneste på veg. 

Når trafikksikkerhetseffekten av økt politiinnsats generelt, og en styrking av målrettede 

politikontroller spesielt, er så godt dokumentert, vil det etter vårt syn innebære en alt for høy 

risiko å avvikle en modell som fungerer så godt, mot anbefalt løsning som har så mange 

uavklarte spørsmål og mange mangler. Særlig når det heller ikke fremstår som nødvendig. 

 

Det viktigste er etter vår klare anbefaling at politiets trafikkoppgaver for bedre trafikksikkerhet 

fortsatt løses nasjonalt i UP. Noe som vil sikre politiets evne til fortsatt å gi kontrollinnsatsen 

arbeid  på utlendingsfeltet blir forankret  i  Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir overført

til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det
nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av
uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.

Vi er ikke enig i utvalgets forslag om å avvikle Politiets utlendingsenhet, og gi Politidirektoratet
strategisk styring og Øst politidistrikt det operative ansvaret. Konsekvensen vil på samme
måte som forslaget om å overføre politiets trafikkarbeid til politidistriktene, redusere nasjonal
kompetanse, fag- og metodeutvikling, prestasjoner og kvalitet i behandlingen av
utlendingssakene.

Ved å dele opp de forskjellige undersøkelsesprosessene i asylbehandlingen, som utvalget har
forslått, vil det være fare for at fagkompetansen innen ID-arbeidet, registrering og analyser
blir svekket.

7.7 Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum.
Utvalget foreslår omfattende endringer i organiseringen av utlendingsfeltet som kan ikke
oppfattes som annet enn radikale. Vi mener at forslaget om å overføre utlendingsinternatet
ved Trandum til Kriminalomsorgen, er en uheldig sammenblanding av politiets rolle med
ansvar for asylsøkere og Kriminalomsorgens ansvar for varetekt og Øvrig soning. Det er viktig
at asylinternatet ikke fremstår som et fengsel, hvor personer (også mindreårige) nærmest blir
fengslet uten lov og dom i strid med menneskerettighetene.

7.8 Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal
beredskap, direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for teknisk og taktisk spaning (7TS) og
avsnitt for undercover (UC) forblir liggende til Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt

inngå i operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.
Vi mener at Politidirektoratet og Oslo politidistrikt bør gjennomføre en egen analyse av hvor de
Nasjonale beredskapsressurser (NB) skal være organisert. Formålet må være at ressursene er
lett tilgjengelige og med god responsevne, og at det faglige og materielle behovet ivaretas
gjennom organiseringen.

Vi har i vårt høringssvar åpnet for at det kan være et alternativ til utvalgets forslag, at det
vurderes om UPs ressurser skal underlegges NB, men under forutsetning av at de operative
mannskapene fortsatt er organisert og rekruttert som i dag.

7.9 Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter.
Vi er enig at det er et behov for politiet og særorganene at Politidirektoratet snarest får avklart
skillet mellom strategisk fagstyring og operativ fagstyring.

8. Avsluttende merknader

Utvalgets omtale og argumenter mangler helt sentrale elementer i vurderingen av UP,
trafikksikkerhetsarbeidet og forpliktelsene, samt de øvrige effektene av polititjeneste på veg.
Når trafikksikkerhetseffekten av økt politiinnsats generelt, og en styrking av målrettede
politikontroller spesielt, er så godt dokumentert, vil det etter vårt syn innebære en alt for høy

risiko å avvikle en modell som fungerer så godt, mot anbefalt løsning som har så mange

uavklarte spørsmål og mange mangler. Særlig når det heller ikke fremstår som nødvendig.

Det viktigste er etter vår klare anbefaling at politiets trafikkoppgaver for bed re trafikksikkerhet
fortsatt løses nasjonalt i UP. Noe som vil sikre politiets evne til fortsatt å gi kontrollinnsatsen
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tilstrekkelig prioritet i den krevende kampen om ressurser til mange viktige politioppgaver. Vi 

er redd det langsiktige, systematiske og kunnskapsbaserte arbeidet ute på landevegene 

gradvis vil tape terreng om det konkurranseutsettes lokalt. Vi er bekymret for at resultatene 

generelt vil bli vesentlig svakere og spesielt at kontrollforpliktelsene i NTP ikke blir innfridd. 

 

Vi er også bekymret for at kvaliteten i arbeidet svekkes og at oppgaveløsningen vil variere fra 

politidistrikt til politidistrikt. Vi er videre bekymret for at fag- og metodeutviklingen og bruken 

blir svekket som en nasjonal standard, og at utviklingstakten vil miste en viktig drivkraft om 

det går fra nasjonal til lokal styring og prioritering. Det er også slik at hverdagen for en UP-

patrulje preges av mye teknologi- og instrumentbruk. Vi vil ikke påstå at man må være 

spesialist for å håndtere metodebruken, men UP-operatørenes daglige bruk av metodene sikrer 

høy kvalitet og rettsikkerhet. Det er få UP-saker som i dag blir fremmet for domstolen på 

grunn av dårlig kvalitet i tjenesteutførelsen. Dagens ordinære vakt- og patruljetjeneste i 

politidistriktene vil heller ikke kunne erstatte UP-patruljenes effektivitet, dersom 

trafikkoppgavene blir en av mange oppgaver gjennom et vaktsett med "av-og-på-

kontrollaktivitet". 

 

De andre nasjonale oppgavene som UP i dag har ansvaret for, så som Politiets ATK-senter, 

Kontrollenheten (rus), fag- og opplæringsansvar og Politireserven må også finne sin naturlige 

plass i politiets organisering, om disse skal understøtte og koordinere annen oppgave løsning 

på en hensiktsmessig måte. Det vil også bli en betydelig utfordring om trafikkoppgavene 

splittes opp og fordeles lokalt. 

 

Dersom ressursene tilbakeføres politidistriktene vil politiet samtidig miste en verdifull bistands- 

og beredskap ressurs å trekke på i hverdag og i kriser. Politidistriktene vil ikke lengre ha en 

samlet bistandsressurs å gå på uten å måtte omprioritere kraftig, og det vil være krevende for 

den ordinære drift. Det har vi flere eksempler på bare de siste årene. Med henvisning til NOU 

2013:5 ble UP der omtalt som politiets egen forsterkningsressurs. Kombinasjonen av et så 

viktig og meningsfullt politi oppdrag som å forebygge alvorlige trafikkulykker, til å mobilisere 

til annen bistand med store ressurser med høy mobilitet og kompetanse på et øyeblikk, har 

stor verdi. Uniformerte politipatruljer på landevegene og hovedvegnettet gir også den bonus at 

det styrker beredskapen i distriktene, i områder der politidistriktene har liten dekning naturlig 

nok, på grunn av få oppgaver. 

 

UP vil virke godt også i fremtiden som et særorgan. Organiseringen er tilpasset både 12 

politidistrikt og organiseringen til Statens vegvesen.  

 

Imidlertid er det heller ikke avgjørende at UP fortsetter som et eget særorgan. 

Trafikkoppgavene, og de øvrige oppgavene på vegen, kan også løses nasjonalt ved en annen 

organisering, for eksempel som en del av oppgavene i Nasjonale bistandsressurser. Da vil man 

også oppnå mer robusthet i de administrative oppgavene og for andre støtte- og 

stabsoppgaver, samt gi en synergieffekt sammen med de andre operative ressursene og 

funksjonene i en stor nasjonal bistandsenhet. Vilkåret må være at mannskapene blir rekruttert 

fra politidistriktene etter samme system som i dag og at er patruljene blir organisert som i 

dag, for å oppnå denne samme effekten som i dagens UP. Dette er en tanke som vi mener bør 

utredes. 

 

UP vil ikke anbefale en overføring av mannskapene til politidistriktene, da det etter vår 

oppfatning vil redusere politiets evne til å oppfylle politiske forventninger og forpliktelser om 

en styrket politiinnsats om bedre trafikksikkerhet samt som fremgår av tiltakene i NTP. 

tilstrekkelig prioritet i den krevende kampen om ressurser til mange viktige politioppgaver. Vi
er redd det Iangsiktige, systematiske og kunnskapsbaserte arbeidet ute på Iandevegene
gradvis vil tape terreng om det konkurranseutsettes lokalt. Vi er bekymret for at resultatene
generelt vil bli vesentlig svakere og spesielt at kontrollforpliktelsene i NTP ikke blir innfridd.

Vi er også bekymret for at kvaliteten i arbeidet svekkes og at oppgaveløsningen vil variere fra
politidistrikt til politidistrikt. Vi er videre bekymret for at fag- og metodeutviklingen og bruken
blir svekket som en nasjonal standard, og at utviklingstakten vil miste en viktig drivkraft om
det går fra nasjonal til lokal styring og prioritering. Det er også slik at hverdagen for en UP-
patrulje preges av mye teknologi- og instrumentbruk. Vi vil ikke påstå at man må være
spesialist for å håndtere metodebruken, men UP-operatørenes daglige bruk av metodene sikrer
høy kvalitet og rettsikkerhet. Det er få UP-saker som i dag blir fremmet for domstolen på
grunn av dårlig kvalitet i tjenesteutførelsen. Dagens ordinære vakt- og patruljetjeneste i
politidistriktene vil heller ikke kunne erstatte UP-patruljenes effektivitet, dersom
trafikkoppgavene blir en av mange oppgaver gjennom et vaktsett med "av-og-på-
kontrollaktivitet".

De andre nasjonale oppgavene som UP i dag har ansvaret for, så som Politiets ATK-senter,
Kontrollenheten (rus), fag- og opplæringsansvar og Politireserven må også finne sin naturlige
plass i politiets organisering, om disse skal understøtte og koordinere annen oppgave løsning
på en hensiktsmessig måte. Det vil også bli en betydelig utfordring om trafikkoppgavene
splittes opp og fordeles lokalt.

Dersom ressursene tilbakeføres politidistriktene vil politiet samtidig miste en verdifull bistands-
og beredskap ressurs å trekke på i hverdag og i kriser. Politidistriktene vil ikke lengre ha en
samlet bistandsressurs å gå på uten å måtte omprioritere kraftig, og det vil være krevende for
den ordinære drift. Det har vi flere eksempler på bare de siste årene. Med henvisning til NOU

2013:5 ble UP der omtalt som politiets egen forsterkningsressurs. Kombinasjonen av et så
viktig og meningsfullt politi oppdrag som å forebygge alvorlige trafikkulykker, til å mobilisere
til annen bistand med store ressurser med høy mobilitet og kompetanse på et øyeblikk, har
stor verdi. Uniformerte politipatruljer på Iandevegene og hovedvegnettet gir også den bonus at
det styrker beredskapen i distriktene, i områder der politidistriktene har liten dekning naturlig
nok, på grunn av få oppgaver.

UP vil virke godt også i fremtiden som et særorgan. Organiseringen er tilpasset både 12
politidistrikt og organiseringen til Statens vegvesen.

Imidlertid er det heller ikke avgjørende at UP fortsetter som et eget særorgan.
Trafikkoppgavene, og de øvrige oppgavene på vegen, kan også løses nasjonalt ved en annen
organisering, for eksempel som en del av oppgavene i Nasjonale bistandsressurser. Da vil man
også oppnå mer robusthet i de administrative oppgavene og for andre støtte- og
stabsoppgaver, samt gi en synergieffekt sammen med de andre operative ressursene og
funksjonene i en stor nasjonal bistandsenhet. Vilkåret må være at mannskapene blir rekruttert
fra politidistriktene etter samme system som i dag og at er patruljene blir organisert som i
dag, for å oppnå denne samme effekten som i dagens UP. Dette er en tanke som vi mener bør

utredes.

UP vil ikke anbefale en overføring av mannskapene til politidistriktene, da det etter vår

oppfatning vil redusere politiets evne til å oppfylle politiske forventninger og forpliktelser om

en styrket politiinnsats om bedre trafikksikkerhet samt som fremgår av tiltakene i NTP.
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Vi mener at modellen som i dag sikrer en nasjonal faglig standart og leveranse av innenfor 

politiets trafikksikkerhetsarbeid, kriminalitetsbekjempelse på veg og bistand og beredskap, må 

opprettholdes. 

 

Vi mener derfor tiden ikke er inne for å gjøre de foreslåtte endringene i utvalgets anbefalinger.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Runar Karlsen   

Sjef for Utrykningspolitiet   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

Ass. UP-sjef Roar Skjelbred 

Larsen mfl. 

 

  

Telefon: 33 13 44 02  

 

Vi mener at modellen som i dag sikrer en nasjonal faglig standart og leveranse av innenfor
politiets trafikksikkerhetsarbeid, kriminalitetsbekjempelse på veg og bistand og beredskap, må
opprettholdes.

Vi mener derfor tiden ikke er inne for å gjøre de foreslåtte endringene i utvalgets anbefalinger.

Med hilsen

Runar Karlsen
Sjef for Utrykningspo/itiet

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandler:
Ass. UP-sjef Roar Skjelbred
Larsen mfl.

Telefon: 33 13 44 02
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NOU 3027:11 BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP - HØRING 
 
Innledning og avgrensning 

 

Vi gir i det følgende en høring på de 11 forslagene som utvalget har utformet 

knyttet til særorganutredningen. 

 

Utvalgets drøftinger er i hovedsak avgrenset til to kontinuum. De knytter seg til 

hvor tyngdepunktet mellom desentralisering - sentralisering og spesialisering – 

koordinering bør ligge. Tyngdepunktet mellom desentralisering - sentralisering løser 

utvalget på overordnet nivå gjennom de 10 grunnprinsippene for politiet og 

Nærpolitireformens mål. Dvs. at politioppgaver som kan løses lokalt, skal løses 

lokalt. Utvalget legger til grunn at politimestrene skal ha totalansvar for 

polititjenestene i sine distrikt og vektlegger en desentralisert løsning. Spørsmålet 

om spesialisering – koordinering stiller større krav til kombinerte løsninger. 

Koordinering knyttes til fleksibilitet og utvalget har som mål at politiet skal være 

fleksible slik at ressursene utnyttes effektivt. Utvalget mener at dette løses best ved 

å overlate deler av fagforvaltningen til politimestrene og slå sammen de tyngste 

fagforvaltningsmiljøene. 

 

Utvalget har et teoretisk utgangspunkt vi mener trekker tyngdepunktet for langt 

bort fra det å være dedikert mot et fag og utvikle spisskompetanse. Selv om vi er 

enige i at spesialistmiljøer har utfordringer, spesielt knyttet til endringsvilje, 

helhetlig tenkning gjennom forståelse av koordinering og fleksibilitet, mener vi 

utfordringene kan løses gjennom god ledelse og styring og ikke kun gjennom 

organisering. Vi er enig i at dagens generalister vil og må få større kompetanse, 

men det vil alltid være behov for dedikerte spesialistmiljøer som arbeider i og 

utvikler nye fagområder etter behov. Ønsket om en mer helhetlig og effektiv 

kriminalitetsbekjempelse må ikke gå på bekostning av å utvikle spisskompetanse 

gjennom en god fagforvaltning. 

 

Muligheter for dedikasjon er en viktig faktor for å kunne spesialisere seg. For stor 

fleksibilitet der oppmerksomheten spres over flere områder, hemmer utviklingen av 

spesialister, spisskompetanse og den helt nødvendige fagutviklingen politiet har 

behov for i samtidens heterogene og dynamiske samfunn.  

 

  
+

u+ +u!!% E§v
ü=+ flüwçuuqpu/   

POLITIET

Politidirektoratet

Postboks 8501 Dep
0031 OSLO
Postmottak POD

Vår referanse Dato
201711627 14. november 2017

Deres referanse

201702621-7 008

NOU 3027:11  BEDRE BISTAND. BEDRE BEREDSKAP  -  HØRING

Innledning og avgrensning

Vi gir i det følgende en høring på de 11 forslagene som utvalget har utformet
knyttet til særorganutredningen.

Utvalgets drøftinger er i hovedsak avgrenset til to kontinuum. De knytter seg til
hvor tyngdepunktet mellom desentralisering - sentralisering og spesialisering -
koordinering bør ligge. Tyngdepunktet mellom desentralisering - sentralisering løser
utvalget på overordnet nivå gjennom de 10 grunnprinsippene for politiet og
Nærpolitireformens mål. Dvs. at politioppgaver som kan løses lokalt, skal løses
lokalt. Utvalget legger til grunn at politimestrene skal ha totalansvar for
polititjenestene i sine distrikt og vektlegger en desentralisert løsning. Spørsmålet
om spesialisering - koordinering stiller større krav til kombinerte løsninger.
Koordinering knyttes til fleksibilitet og utvalget har som mål at politiet skal være
fleksible slik at ressursene utnyttes effektivt. Utvalget mener at dette løses best ved
å overlate deler av fagforvaltningen til politimestrene og slå sammen de tyngste
fagforvaltningsmiljøene.

Utvalget har et teoretisk utgangspunkt vi mener trekker tyngdepunktet for langt
bort fra det å være dedikert mot et fag og utvikle spisskompetanse. Selv om vi er
enige i at spesialistmiljøer har utfordringer, spesielt knyttet til endringsvilje,
helhetlig tenkning gjennom forståelse av koordinering og fleksibilitet, mener vi
utfordringene kan løses gjennom god ledelse og styring og ikke kun gjennom
organisering. Vi er enig i at dagens generalister vil og må få større kompetanse,
men det vil alltid være behov for dedikerte spesialistmiljøer som arbeider i og
utvikler nye fagområder etter behov. Ønsket om en mer helhetlig og effektiv
kriminalitetsbekjempelse må ikke gå på bekostning av å utvikle spisskompetanse
gjennom en god fagforvaltning.

Muligheter for dedikasjon er en viktig faktor for å kunne spesialisere seg. For stor
fleksibilitet der oppmerksomheten spres over flere områder, hemmer utviklingen av
spesialister, spisskompetanse og den helt nødvendige fagutviklingen politiet har
behov for i samtidens heterogene og dynamiske samfunn.

Vest politidistrikt

Pø/ilimefferefl
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Med utgangspunkt i sine drøftinger presenterer utvalget 11 anbefalinger.  

 

Mandat 

 

Vi forholder oss til utvalgets avgrensninger i denne høringen. Politidirektoratet 

ønsker at politidistriktene skal kommentere anbefalingene forankret i konsekvenser 

for områdene: 

 

 Tjenesteproduksjon og oppgaveløsning 

 Kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling 

 Effektivitet og ressursutnyttelse og faglige synergier 

 Styring/ledelse/samhandling 

 Økonomisk/administrative 

 

Vi har valgt ikke å kommentere alle områdene under alle de 11 forslagene fordi vi 

uten videre er enige i utvalgets vurderinger. 

 

Vurderinger og kommentarer 

 

Politiets særorgan omtales som bistandsenheter 

 

Vi finner navneendringen fornuftig. Den understreker at politienhetene skal 

understøtte politidistriktene og har et desentralisert fokus i tråd med 

Nærpolitireformen og de 10 grunnprinsippene. 

 

Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å 

utnevne høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med 

Kriminalomsorgens utdanningssenter for slik å sikre faglig uavhengighet. 

 

Vi er enig med politihøgskolesjefen i at det sentrale ikke er begrepet "særorgan" for 

politihøgskolen (PHS), men heller at det er en høgskole. Det må være en 

forutsetning at PHS beholder sin høgskolestatus i framtiden. I hvilken grad 

sammenslåingen med Kriminalomsorgens utdanningssenter er nødvendig for å sikre 

faglig uavhengighet, er vi usikre på. Det må være en forutsetning at dialogen 

mellom POD og PHS ivaretar den faglige uavhengigheten PHS må ha. Samtidig som 

PHS må utvikle en utdanningsportefølje som ivaretar politiets kompetansebehov for 

å håndtere endrede utfordringer og overordnede føringer. 

 

Vi anbefaler at Politihøgskolen får en selvstendig og uavhengig stilling, men med 

god kommunikasjon mot POD om etatens kompetansebehov.  

 

Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis 

etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt POD.  

 

Dette medfører at bistandsfunksjonen plasseres på linje med politidistriktene. Dette 

er en mer logisk plassering enn dagens. Dermed blir det også viktig med bedre 

kommunikasjon mellom politidistrikt og bistandsorgan. Videre blir det viktig at POD 

og bistandsorgan avklarer roller og ansvar på en hensiktsmessig måte. Vi er enige i 

denne inndelingen og plasseringen. 

 

Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og 

etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig 

kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. Utvalgets 

mindretall (to av ni medlemmer) ønsker å bevare Økokrim som i dag, 

subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet. 

Med utgangspunkt i sine drøftinger presenterer utvalget 11 anbefalinger.

Mandat

Vi forholder oss til utvalgets avgrensninger i denne høringen. Politidirektoratet
ønsker at politidistriktene skal kommentere anbefalingene forankret i konsekvenser
for områdene:

Tjenesteproduksjon og oppgaveløsning
Kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling
Effektivitet og ressursutnyttelse og faglige synergier
Styring/ledelse/samhandling
Økonomisk/administrative

Vi har valgt ikke å kommentere alle områdene under alle de 11 forslagene fordi vi
uten videre er enige i utvalgets vurderinger.

Vurderinger og kommentarer

Politiets særorgan omtales som bistandsenheter

Vi finner navneendringen fornuftig. Den understreker at politienhetene skal
understøtte politidistriktene og har et desentralisert fokus i tråd med
Nærpolitireformen og de 10 grunnprinsippene.

Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å
utnevne høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med
Kriminalomsorgens utdanningssenter for slik å sikre faglig uavhengighet.

Vi er enig med politihøgskolesjefen i at det sentrale ikke er begrepet "særorgan" for
politihøgskolen (PHS), men heller at det er en høgskole. Det må være en
forutsetning at PHS beholder sin høgskolestatus i framtiden. I hvilken grad
sammenslåingen med Kriminalomsorgens utdanningssenter er nødvendig for å sikre
faglig uavhengighet, er vi usikre på. Det må være en forutsetning at dialogen
mellom POD og PHS ivaretar den faglige uavhengigheten PHS må ha. Samtidig som
PHS må utvikle en utdanningsportefølje som ivaretar politiets kompetansebehov for
å håndtere endrede utfordringer og overordnede føringer.

Vi anbefaler at Politihøgskolen får en selvstendig og uavhengig stilling, men med
god kommunikasjon mot POD om etatens kompetansebehov.

Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis
etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt POD.

Dette medfører at bistandsfunksjonen plasseres på linje med politidistriktene. Dette
er en mer logisk plassering enn dagens. Dermed blir det også viktig med bedre
kommunikasjon mellom politidistrikt og bistandsorgan. Videre blir det viktig at POD
og bistandsorgan avklarer roller og ansvar på en hensiktsmessig måte. Vi er enige i
denne inndelingen og plasseringen.

Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og
etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig
kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. Utvalgets
mindretall (to av ni medlemmer) ønsker å bevare Økokrim som i dag,
subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet.
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Utvalget har foretatt en grundig vurdering knyttet til opprettelsen av en enhet for 

etterforskningsbistand. Utvalgets mindretall er uenige og ønsker at Økokrim 

opprettholdes, subsidiært legges under Riksadvokatembetet. Flertallet ønsker større 

fleksibilitet og synergieffekter mens mindretallet vektlegger dedikasjon om faget og 

spesialisering høyere. Flertallet ønsker i tillegg en totrinns påtaleoppfølgning i saker 

som etterforskes av Økokrim, mens mindretallet ønsker dagens ordning der samme 

statsadvokat leder etterforskningen, skriver tiltale og fører saken for domstolen. 

 

Vi støtter flertallets vurderinger. Vi forventer at tjenesteproduksjon og 

oppgaveløsning fremmes gjennom èn bistandsenhet for de sakstypene Kripos og 

Økokrim i dag har ansvar for. Vi mener likevel at bistanden må inkludere 

medarbeidere i politidistriktene. I spesielt krevende økosaker som tar år å 

etterforske, må man finne gode løsninger for å inkludere lokale etterforskere og 

påtalejurister fra sak til sak. Det er viktig at den sentrale bistandsenheten bidrar til 

å spre kompetanse på alle fagfelt, slik Kripos har gjort i saker der de har bistått 

politidistriktene med lokal etterforskningsledelse, operativ saksanalyse, teknisk- og 

taktisk etterforskning. Hvis den sentrale bistandsenheten i hovedsak trekker egne 

saker og ikke samhandler med etterforskere og påtalejurister i politidistriktene, 

faller kompetanseoverføringen bort. Det er ikke heldig. 

 

Det å etablere èn enhet for etterforskningsbistand vil bidra til kompetansebygging, 

fagforvaltning og faglig utvikling på områder og sakstyper der selv store 

politidistrikt ikke får tilstrekkelig mengdetrening. Vi mener videre at det er grunner 

til å tro at èn enhet vil kunne bli mer effektiv enn to enheter. En mer fleksibel 

ressursutnyttelse vil gi synergieffekter samtidig som oppmerksomheten fortsatt 

rettes mot eget spesialområde. Vi mener heller ikke at styringsspennet blir for stort. 

Enhetlig ledelse med forståelse for spesialistmiljøenes særegenheter og 

utfordringer, vil etter vårt syn være av det gode for samhandling, faglig utbytte og 

effektivitet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser går vi ikke nærmere inn på. Utover at 

felles administrasjon kan frigjøre økonomi og ressurser som kan settes inn i den 

operative virksomheten, har vi ingen ytterligere kommentarer enn det som 

framkommer i utvalgets vurderinger. 

 

Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra 

Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Utvalgets mindretall (to av ni 

medlemmer) ønsker at ansvaret for dette området forblir i Økokrim. 

 

Her mener vi utvalgets vektlegging av koordinering/fleksibilitet får en uønsket effekt 

på utviklingen av fagområdet, tjenesteproduksjon og oppgaveløsning. Krav til økt 

effektivitet, koordinering og fleksibilitet kan svekke oppmerksomheten mot 

spesialisering og dedikasjon av dette krevende fagfeltet. 

 

Vi støtter argumentasjonen til mindretallet, men slik at fagansvaret for sakstypene 

legges til den nye bistandsenheten. Vi kan vanskelig se at effektivitet og 

ressursutnyttelse og faglige synergier er bedre ivaretatt i Trøndelag politidistrikt 

sammenliknet med den nye bistandsenheten. Vi er tvilende til at synergieffekten 

knyttet til tettere samarbeid med Miljødirektoratet og Direktoratet for 

arbeidstilsynet overskygger den faglige synergieffekten som skapes i en felles 

bistandsenhet.  

 

Trøndelag politidistrikt vil heller ikke være en "storbruker" på dette området slik Øst 

politidistrikt er for utlendingsarbeidet og grensekontroll og Oslo politidistrikt er på 

de bistandsoppgavene som legges dit. En sentral bistandsenhet burde kunne 

etablere et godt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid med de to direktoratene selv 

Utvalget har foretatt en grundig vurdering knyttet til opprettelsen av en enhet for
etterforskningsbistand. Utvalgets mindretall er uenige og ønsker at Økokrim
opprettholdes, subsidiært legges under Riksadvokatembetet. Flertallet ønsker større

fleksibilitet og synergieffekter mens mindretallet vektlegger dedikasjon om faget og
spesialisering høyere. Flertallet ønsker i tillegg en totrinns påtaleoppfølgning i saker
som etterforskes av Økokrim, mens mindretallet ønsker dagens ordning der samme
statsadvokat leder etterforskningen, skriver tiltale og fører saken for domstolen.

Vi støtter flertallets vurderinger. Vi forventer at tjenesteproduksjon og
oppgaveløsning fremmes gjennom èn bistandsenhet for de sakstypene Kripos og
Økokrim i dag har ansvar for. Vi mener likevel at bistanden må inkludere
medarbeidere i politidistriktene. I spesielt krevende økosaker som tar år å
etterforske, må man finne gode løsninger for å inkludere lokale etterforskere og
påtalejurister fra sak til sak. Det er viktig at den sentrale bistandsenheten bidrar til
å spre kompetanse på alle fagfelt, slik Kripos har gjort i saker der de har bistått

politidistriktene med lokal etterforskningsledelse, operativ saksanalyse, teknisk- og

taktisk etterforskning. Hvis den sentrale bistandsenheten i hovedsak trekker egne
saker og ikke samhandler med etterforskere og påtalejurister i politidistriktene,
faller kompetanseoverføringen bort. Det er ikke heldig.

Det å etablere èn enhet for etterforskningsbistand vil bidra til kompetansebygging,
fagforvaltning og faglig utvikling på områder og sakstyper der selv store
politidistrikt ikke får tilstrekkelig mengdetrening. Vi mener videre at det er grunner
til å tro at èn enhet vil kunne bli mer effektiv enn to enheter. En mer fleksibel
ressursutnyttelse vil gi synergieffekter samtidig som oppmerksomheten fortsatt
rettes mot eget spesialområde. Vi mener heller ikke at styringsspennet blir for stort.
Enhetlig ledelse med forståelse for spesialistmiljøenes særegenheter og
utfordringer, vil etter vårt syn være av det gode for samhandling, faglig utbytte og
effektivitet.

Økonomiske og administrative konsekvenser går vi ikke nærmere inn på. Utover at
felles administrasjon kan frigjøre økonomi og ressurser som kan settes inn i den
operative virksomheten, har vi ingen ytterligere kommentarer enn det som
framkommer i utvalgets vurderinger.

Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra
Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Utvalgets mindretall (to av ni
medlemmer) ønsker at ansvaret for dette området forblir  i  Økokrim.

Her mener vi utvalgets vektlegging av koordinering/fleksibilitet får en uønsket effekt
på utviklingen av fagområdet, tjenesteproduksjon og oppgaveløsning. Krav til økt
effektivitet, koordinering og fleksibilitet kan svekke oppmerksomheten mot
spesialisering og dedikasjon av dette krevende fagfeltet.

Vi støtter argumentasjonen til mindretallet, men slik at fagansvaret for sakstypene
legges til den nye bistandsenheten. Vi kan vanskelig se at effektivitet og
ressursutnyttelse og faglige synergier er bedre ivaretatt i Trøndelag politidistrikt
sammenliknet med den nye bistandsenheten. Vi er tvilende til at synergieffekten
knyttet til tettere samarbeid med Miljødirektoratet og Direktoratet for
arbeidstilsynet overskygger den faglige synergieffekten som skapes i en felles
bistandsenhet.

Trøndelag politidistrikt vil heller ikke være en "storbruker" på dette området slik Øst
politidistrikt er for utlendingsarbeidet og grensekontroll og Oslo politidistrikt er på
de bistandsoppgavene som legges dit. En sentral bistandsenhet burde kunne
etablere et godt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid med de to direktoratene selv
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om de ligger i Trøndelag politidistrikt. At fagfeltet vil ligge i den nye bistandsenheten 

vil fremme god styring, ledelse og samhandlingen innen et bredt fagmiljø med 

utfyllende kompetanse. De økonomiske og administrative konsekvensene vil også bli 

mindre når man trekker videre på den kompetanse som allerede er bygget opp ved 

Økokrim. 

 

Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og 

Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt 

god trafikksikkerhet. 

 

Her mener vi balansen mellom spesialisering og koordinering/fleksibilitet er trukket 

riktig i utvalgets forslag. Kravet til spesialisering og dedikasjon mot 

trafikksikkerhetsarbeidet bør ikke vektes så tungt som det har vært gjort med et 

eget særorgan. Vi støtter utvalgets forslag. Det vi stiller oss spørrende til et hva 

utvalget mener med at den sentrale ledelsen fortsatt skal sitte i Stavern. Hva vil 

dette innebære for politidistriktenes totalansvar? 

 

Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring 

av politiets arbeid på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det 

operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt 

kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale 

koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og 

koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen. 

 

Her mener vi også at balansen mellom spesialisering og koordinering/fleksibilitet er 

trukket riktig i utvalgets forslag. Arbeidsmengden for PU har vært varierende de 

senere årene. Det kan ha vært restkapasitet i perioder som kan utnyttes bedre 

gjennom å legge ansvaret til et politidistrikt. Siden Øst politidistrikt i tillegg er en 

"storbruker" av de aktuelle tjenenestene ligger forholdene til rette for også å være 

tilstrekkelig dedikert mot faget og utvikle en god fagforvaltning. 

 

Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet på 

Trandum. 

 

Her støtter vi utvalget. Virksomheten krever ikke spesialkompetanse som bør 

utvikles i politiet.  

 

Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan 

for nasjonal beredskap. Direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for 

teknisk og taktisk spaning (TTS) og avsnitt for undercover (UC) forblir 

liggende i Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt inngå i operativ 

tjeneste i Oslo politidistrikt. 

 

Her støtter vi utvalget. På denne måten blir NB plassert på linje med 

politidistriktene. At de to spesialtjenestene blir værende i Oslo politidistrikt, 

harmonerer med at de er storbrukere av tjenestene. Det er derfor ingen fare for at 

balansen mellom spesialisering og koordinering/fleksibilitet vil hemme 

tjenesteproduksjon og oppgaveløsning.  

 

Likevel ser vi at det kan by på utfordringer når det gjelder styring, ledelse og 

samhandling av mannskapene fra NB som inngår i operativ tjeneste i Oslo 

politidistrikt. Dette gjelder likevel ikke mange, og det må antas at dette lar seg løse. 

For Oslo politidistrikt vil dette fremme god tjenesteproduksjon og oppgaveløsning. 

Det vil også fremme kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling at mannskaper i 

NB fortsetter med vanlige operativ polititjeneste ved siden av tilstrekkelig trening. 

om de ligger  i  Trøndelag politidistrikt. At fagfeltet vil ligge i den nye bistandsenheten
vil fremme god styring, ledelse og samhandlingen innen et bredt fagmiljø med
utfyllende kompetanse. De økonomiske og administrative konsekvensene vil også bli
mindre når man trekker videre på den kompetanse som allerede er bygget opp ved
Økokrim.

Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og
Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt
god trafikksikkerhet.

Her mener vi balansen mellom spesialisering og koordinering/fleksibilitet er trukket
riktig i utvalgets forslag. Kravet til spesialisering og dedikasjon mot
trafikksikkerhetsarbeidet bør ikke vektes så tungt som det har vært gjort med et
eget særorgan. Vi støtter utvalgets forslag. Det vi stiller oss spørrende til et hva
utvalget mener med at den sentrale ledelsen fortsatt skal sitte i Stavern. Hva vil
dette innebære for politidistriktenes totalansvar?

Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring
av politiets arbeid på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det

operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt
kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale
koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og
koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.

Her mener vi også at balansen mellom spesialisering og koordinering/fleksibilitet er
trukket riktig i utvalgets forslag. Arbeidsmengden for PU har vært varierende de
senere årene. Det kan ha vært restkapasitet i perioder som kan utnyttes bedre
gjennom å legge ansvaret til et politidistrikt. Siden Øst politidistrikt i tillegg er en
"storbruker" av de aktuelle tjenenestene ligger forholdene til rette for også å være
tilstrekkelig dedikert mot faget og utvikle en god fagforvaltning.

Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet på
Trandum.

Her støtter vi utvalget. Virksomheten krever ikke spesialkompetanse som bør
utvikles i politiet.

Nasjonale beredskapsressurser  (NB) blir etablert som et eget politiorgan
for nasjonal beredskap. Direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for
teknisk og taktisk spaning (TTS) og avsnitt for undercover (UC) forblir
liggende i Oslo politidistrikt. Mannskapene i  NB  vil fortsatt inngå i operativ
tjeneste i Oslo politidistrikt.

Her støtter vi utvalget. På denne måten blir NB plassert på linje med
politidistriktene. At de to spesialtjenestene blir værende i Oslo politidistrikt,
harmonerer med at de er storbrukere av tjenestene. Det er derfor ingen fare for at
balansen mellom spesialisering og koordinering/fleksibilitet vil hemme
tjenesteproduksjon og oppgaveløsning.

Likevel ser vi at det kan by på utfordringer når det gjelder styring, ledelse og
samhandling av mannskapene fra NB som inngår i operativ tjeneste i Oslo
politidistrikt. Dette gjelder likevel ikke mange, og det må antas at dette lar seg løse.
For Oslo politidistrikt vil dette fremme god tjenesteproduksjon og oppgaveløsning.
Det vil også fremme kompetanse, fagforvaltning og faglig utvikling at mannskaper i
NB fortsetter med vanlige operativ polititjeneste ved siden av tilstrekkelig trening.
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Dette vil dessuten gi synergier til IP4 og IP3 mannskaper i Oslo politidistrikt. 

Økonomiske og administrative konsekvenser kommenteres ikke nærmere. 

 

Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter. 

 

Dette må være en forutsetning. Det må likevel ikke være slik at all faglig utvikling 

settes til bistandsenhetene. Politidistriktene arbeider også med fagfelt der 

kompetanse må bygges fra bunnen av, og dette må fortsatt være mulig. Vi har for 

eksempel gjennom OP Dark Room utviklet en god metodikk og et solid fagmiljø for å 

etterforske nettrelaterte overgrep mot barn. Kripos har tidligere mottatt slike 

anmeldelser og sendt disse ut til politidistriktene uten metodestøtte på noe vis. 

Usikkerhet og svak fagutvikling har ført til at politidistriktene i liten grad har 

prioritert sakstypen. Det vil derfor kunne oppstå behov for fagutvikling også i de 

store politidistriktene.  

 

Derfor er det det viktig at POD ivaretar og følger opp fagansvarsrollen på en 

hensiktsmessig måte. Standardiseringer av arbeidsoppgaver knyttet til ulike fag kan 

fremme tjenesteproduksjon og oppgaveløsning gjennom større effektivitet og 

ressursutnyttelse. Men standardiseringen kan også skape stiavhengighet og svak 

oppgaveløsning når nye problemer skal løses. Standardisering kan også skape 

stagnasjon og hemme mer effektive systemer og metoder på de arbeidsoppgavene 

som allerede utføres. Derfor er det viktig med god kommunikasjon mellom POD, 

bistandsenhet med fagansvarsrolle og politidistriktene. 

 

Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative 

oppgaver overfor underliggende enheter. 

 

Vi støtter utvalget i dette forslaget. Det er viktig med tydelige rolleavklaringer vis a 

vis både bistandsenhetene og politidistriktene. POD tildeles en rekke oppgaver av 

utvalget. Disse kommer i form av begreper som "forankring", "myndighet til", 

"styrker strategisk styring på" etc. Videre hevder utvalget at PODs ledelse av 

dagens særorgan har vært ulikeartet for ulike organ og ikke alltid på tilstrekkelig 

strategisk nivå. Dermed har særorganene utviklet sine egne strategier uten at POD 

har vært tydelige på hvilke langsiktige strategier som skal danne grunnlag for hva 

man ønsker med de ulike særorgan.  

 

Utvalget har store forventinger til PODs strategiske kompetanse. POD selv anslår at 

de ligger på nivå 3 av 5 der 5 er det optimale for god virksomhetsstyring. POD har 

gjennom hele sitt virke ønsket autonomi til politimestrene. Utvalget ønsker ikke at 

større grad av styring og standardisering av arbeidsoppgavene skal gå utover 

mulighetene til å fatte selvstendige valg i operativ tjeneste. Likevel er det behov for 

en mer enhetlig styring når vi nå har 12 politidistrikt og oppdragsgiver krever bedre 

styring, mer effektivitet og bedre kompetanse for å gi borgerne et best mulig 

fremtidig politi. 

 

 

Oppslutning og avrunding 

 

I det vesentlige støtter vi utvalgets anbefalinger. Vi legger tyngdepunktet mellom 

spesialisering versus koordinering litt nærmere spesialisering for noen av 

forslagene. Vi ser en fare for at større krav til effektivitet og ressursutnyttelse kan 

gå på bekostning av utviklingen av spesialistmiljøer og en god fagutvikling. I likhet 

med strategisk tenkning må det settes av tid til spesialisering og fagforvaltning. 

Større krav til effektivitet og ressursutnyttelse kan redusere den tiden som er 

nødvendig for å utvikle spisskompetanse og fagutvikling. Dette er en fare vi ser over 

alt i politiet, og som er den direkte årsaken til blant annet etterslepet på 

Dette vil dessuten gi synergier til IP4 og IP3 mannskaper i Oslo politidistrikt.
Økonomiske og administrative konsekvenser kommenteres ikke nærmere.

Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter.

Dette må være en forutsetning. Det må likevel ikke være slik at all faglig utvikling
settes til bistandsenhetene. Politidistriktene arbeider også med fagfelt der
kompetanse må bygges fra bunnen av, og dette må fortsatt være mulig. Vi har for
eksempel gjennom OP Dark Room utviklet en god metodikk og et solid fagmiljø for å
etterforske nettrelaterte overgrep mot barn. Kripos har tidligere mottatt slike
anmeldelser og sendt disse ut til politidistriktene uten metodestøtte på noe vis.
Usikkerhet og svak fagutvikling har ført til at politidistriktene i liten grad har
prioritert sakstypen. Det vil derfor kunne oppstå behov for fagutvikling også i de
store politidistriktene.

Derfor er det det viktig at POD ivaretar og følger opp fagansvarsrollen på en
hensiktsmessig måte. Standardiseringer av arbeidsoppgaver knyttet til ulike fag kan
fremme tjenesteproduksjon og oppgaveløsning gjennom større effektivitet og
ressursutnyttelse. Men standardiseringen kan også skape stiavhengighet og svak
oppgaveløsning når nye problemer skal løses. Standardisering kan også skape

stagnasjon og hemme mer effektive systemer og metoder på de arbeidsoppgavene
som allerede utføres. Derfor er det viktig med god kommunikasjon mellom POD,
bistandsenhet med fagansvarsrolle og politidistriktene.

Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative
oppgaver overfor underliggende enheter.

Vi støtter utvalget i dette forslaget. Det er viktig med tydelige rolleavklaringer vis a
vis både bistandsenhetene og politidistriktene. POD tildeles en rekke oppgaver av
utvalget. Disse kommer i form av begreper som "forankring", "myndighet til",
"styrker strategisk styring på" etc. Videre hevder utvalget at PODs ledelse av
dagens særorgan har vært ulikeartet for ulike organ og ikke alltid på tilstrekkelig
strategisk nivå. Dermed har særorganene utviklet sine egne strategier uten at POD
har vært tydelige på hvilke langsiktige strategier som skal danne grunnlag for hva
man ønsker med de ulike særorgan.

Utvalget har store forventinger til PODs strategiske kompetanse. POD selv anslår at
de ligger på nivå 3 av 5 der 5 er det optimale for god virksomhetsstyring. POD har
gjennom hele sitt virke ønsket autonomi til politimestrene. Utvalget Ønsker ikke at
større grad av styring og standardisering av arbeidsoppgavene skal gå utover
mulighetene til å fatte selvstendige valg i operativ tjeneste. Likevel er det behov for
en mer enhetlig styring når vi nå har 12 politidistrikt og oppdragsgiver krever bedre
styring, mer effektivitet og bedre kompetanse for å gi borgerne et best mulig
fremtidig politi.

Oppslutning og avrunding

I det vesentlige støtter vi utvalgets anbefalinger. Vi legger tyngdepunktet mellom
spesialisering versus koordinering litt nærmere spesialisering for noen av
forslagene. Vi ser en fare for at større krav til effektivitet og ressursutnyttelse kan
gå på bekostning av utviklingen av spesialistmiljøer og en god fagutvikling. I likhet
med strategisk tenkning må det settes av tid til spesialisering og fagforvaltning.
Større krav til effektivitet og ressursutnyttelse kan redusere den tiden som er
nødvendig for å utvikle spisskompetanse og fagutvikling. Dette er en fare vi ser over
alt i politiet, og som er den direkte årsaken til blant annet etterslepet på
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etterforskningskompetanse og behovet for Etterforskningsløftet og det stadig 

gjentatte kravet om et eget "dyrepoliti". 

 

Hvis politiet ikke er villig til å investere i tid, vil fagmiljøene svekkes på sikt. Dette 

øker faren for at tjenesteproduksjonen og oppgaveløsning tar lenger tid, at flere feil 

oppstår og at kvaliteten går ned. I en tid med økte krav til effektivitet og 

ressursutnyttelse må ikke tyngdepunktet mellom spesialisering og koordinering 

flyttes for langt mot koordinering. 

 

Med hilsen 

 

 

Kaare Songstad 

Politimester 
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Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 14. juni 2017 vedlagt 
Særorganutredningen («utredningen»). ØKOKRIM er adressat for høringsbrevet. Denne 
høringsuttalelsen sendes via Polltldlrektoratet og riksadvokaten. 

VI kommenterer de forslagene i utredningen som angår innsatsen mot økonomisk 
kriminalitet og miljøkrimlnalltet og ØKOKRIMs oppgaver for øvrig. For så vidt gjelder 
disse forslagene har vi klare lnnvendlnger. Som kjent delte utvalget seg for d vidt 
gjelder disse forslagene. VI slutter oss til utvalgsmedlemmene Paulsen og Fause sine 
forslag og stort sett til deres begrunnelser. 

I utgangspunktet vurderer utvalget ØKOKRIM slik (pkt. 9.8): "Økokrim besitter en 
verdifull og nødvendig nasjonal spisskompetanse på økonomisk kriminalitet og 
mlljøkrimlnalitet som Ingen av landets tolv politldistrlkt kan utfordre". Dette inntrykket 
deles I følge utvalget både av landets politimestre og av de Interessenter utvalget har 
intervjuet. Videre heter det at ØKOKRIM synes å få mye ut av begrensede ressurser. 
Både ØKOKRIM og Kripos samarbeider I dag og drar nytte av felles Innsats for å øke 
kompetansen knyttet til hverandres ansvarsområder, jf. pkt. 9. 7 .4. ØKOKRIM har 
utviklet et omfattende samarbeid med kontrolletatene, beskrevet I pkt. 9. 7 .2. 

Utvalget (flertallet) omtaler sitt forslag som en sammens/8ing av ØKOKRIM og Kripos. VI 
mener at det I realiteten dreier seg om å nedlegge ØKOKRIM for så å overføre ulike 
elementer fra enheten til andre organisasjoner. Det var helt vesentlig ved etableringen 
av ØKOKRIM å få en selvstendig enhet med Integrerte statsadvokater, og dette har 
siden vært definerende for enheten. Vår klare faglige og erfaringsbaserte oppfatning er 
at det vil være svært høy risiko for at innsatsen mot økonomisk kriminalitet og 
mlljøkrimlnalitet vil bli satt vesentlig tilbake ved å følge opp dette forslaget. 

Vi mener også at en så radikal særorganreform som utvalget (flertallet) foreslår, som 
har som premiss at politidistriktenes oppgaveløsningsevne etter Politireformen vll bedres 
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vesentlig I forhold tll (bl.a.) krlmlnalltetsutvlklingen, uansett Ikke bør besluttes før det 
foreligger et langt bedre bilde av politidistriktenes oppgaveløsnlngsevne på de aktuelle 
områdene enn det man har I dag. 

Utgangspunktet er Politireformen hvor en går fra 27 politldlstrlkter til 12 polltldlstrlkter 
med likere organisering og med gjennomgående sterkere fagmiljøer. Utvalget legger til 
grunn at en viktig forutsetning for Polltireformen er "å styrke politidistriktenes kapasitet 
og kompetanse gjennom samordning, og dermed redusere behov for bistand fra 
særorganene", og at tilbakemeldinger fra bl.a. kompetansekartlegging, samtaler med 
politiledere og politimestre, Innspill fra kontrolletater mv "gir tydelige signaler om at 
politidistriktene etter omorganisering fra 27 tll tolv polltldlstrlkter forventes å være mer 
robuste og bedre rustet til å håndtere både flere og mer komplekse straffesaker enn 
tidligere" {pkt. 5.3). Selv om politlmestrene Ikke trekker frem økonomisk kriminalitet og 
mlljøkrlmlnalltet I sine svar på spørsmålet om hvilke enkelt-kategorier lovbrudd 
bistandsbehovet forventes redusert {pkt. 5.3), er det utvllsomt en ambisjon om at 
politidistriktene skal bli vesentlig sterkere også på disse feltene. 

ØKOKRIM deler denne ambisjonen, og arbeider for å understøtte den. Samtidig er det 
grunn til å minne om hvordan dette ble vurdert ved den forrige politlreformen: I st.meld. 
nr. 22 {2000-2001) heter det (pkt. 5.4.2) at "En konsekvens av at det etableres større 
og mer ressurssterke pol itidistrikter vil være at politioppgaver av operativ karakter I 
større grad enn I dag kan Ivaretas av polltidistrlktene. Ved at politidistriktene, både 
kapasltetsmesslg og kompetansemesslg, blir I stand til å løse egne saker, vll dette kunne 
føre tll mindre belastning for særorganene ."". Etter vårt syn tilsier både erfaringer og en 
på våre felter stadig raskere krlmlnalitetsutvlkllng, at ambisjonene mht. politidistriktenes 
oppgaveløsningsevne I overskuelig framtid Ikke bør være for høye. 

For så vidt gjelder økonomisk krlmlnalltet, er dagens utfordringer knyttet til politi- og 
påtalemyndighetens arbeid synliggjort bl.a. i vedlegg 1 til Påtaleanalysen {NOU 2017: 
5). Som påtaleanalyseutvalget skriver {pkt. 1.5.17}; flere av problemstlll lngene som er 

0 k 0 behandlet i notatet ligger det nærmere t il Særorganutvalget a vurdere. Notatet pe er pa 
at status I dag er at politiets og påtalemyndighetens behandling av økonomiske 
straffesaker Ikke er tllfredsstlllende, og at det antakelig fortsatt vil være et klart avvik 
mellom de forventninger og føringer myndighetene har til etterforsking og lretteførlng av 
økonomisk kriminalitet, og virkeligheten. 

ØKOKRIM har Ikke konkrete merknader nå til utredningens kap 18 om økonomiske og 
administrative konsekvenser, utover at en evt samlokalisering {omtalt I pkt 18.1) i 
prinsippet Ikke forutsetter en organisatorisk sammenslåing med Kripos. 

1. Generelt om utvalgets kompetanse, premisser, metodikk og 
kvalitet 

Det framgår av mandatet for utredningen, fastsatt av regjeringen 11. mal 2016, at 
utvalget skal ha ni medlemmer hvorav ett medlem skal ha erfaring fra arbeid mot 
kompleks økonomisk kriminalitet. Dette punktet I mandatet er Ikke gjengitt i selve 
utredningen, men er t ilgjengelig på regjeringens nettside. At kompetanse Innen 
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kompleks økonomisk kriminalitet er ett av de fagområdene hvor en forutsatte særskilt 
kompetanse Inn I utvalget, har gode grunner for seg. Men etter det vi kan se fikk 
utvalget (I motsetning til på de andre fagområdene hvor mandatet krever særskllt 
kompetanse) likevel Ikke noe medlem med denne kompetansen. VI mener dette er 
beklagelig, og det er nærliggende at manglende kompetanse Innen dette fagfeltet har 
fått betydning for de vlrkellghetsbildene og vurderingene utvalget har gjort seg. 

Ett eksempel er omtalen {pkt. 15.5.4) av at «Allerede 1 dag har ØKOKRIM og Kripos 
overlappende fagområder. Begge enheter styres av samme straffeprosessuelle rammer, 
og begge enheter har bygget opp til dels hver sin kompetanse Innen IKT og dlgltale spor 
som ledd I etterforskingen. Det kan derfor være lite hensiktsmessig med oppdeling I 
økosaker og andre saker». Som Indikator på kompetansenivået Innenfor dette fagfeltet, 
er utsagnet etter vårt syn foruroligende. 

Et annet eksempel er følgende avsnitt (I pkt 15.5.4): "Et argument som er anført 
spesielt for ØKOKRIMs saksområde er at saker Innenfor økonomisk kriminalitet ofte 
forutsetter en grundig undersøkelse for å fastslå om det har skjedd noe straffbart. 
Utvalget ser denne forskjell, men mener at dette må være gradsforskjeller mer enn 
prlnslpplelle forskjeller. Også for flere av Kripos' saker vil det være nødvendig med 
forutgående undersøkelser før etterforskning blir Iverksatt; det må foreligge "rimelig 
grunn tll å undersøke om det foreligger straffbart forhold". Dette kan vanskelig forstås 
annerledes enn at utvalget har blandet sammen på den ene siden forholdet mellom 
forundersøkelse og etterforsking, med viktige særtrekk ved etterforsking av økonomiske 
straffesaker på den andre siden. 

Et tredje eksempel er at utredningens omtale av Sverige og Danmark (kap 17) Ikke 
gjengir eller drøfter årsaken(e) til at disse landene etter de siste års politireformer har 
valgt å fortsatt holde seg med egne selvstendige spisskompetanseenheter på økonomisk 
kriminalitet, noe som hadde vært nærliggende å gjøre. Flere av tallene som presenteres 
I dette kapitlet er for øvrig fell, bl.a. har Ekobrottsmyndlgheten ca. 600, Ikke 2.000, 
ansatte. 

At utvalget har manglet den kompetansen som var forutsatt Innen ØKOKRIMs fagfelt, 
må for øvrig ses I sammenheng med at mandatet for utvalget var svært omfattende og 
de tidsmessige rammene for utredningsarbeidet var knappe. 

Foruten at utvalget har manglet kompetanse, mener vi det er svakheter ved det faktum
og kunnskapsgrunnlaget utvalget har hentet Inn og bygger sine vurderinger på. 
Utredningens redegjørelse for metode og datagrunnlag (pkt. 2.3.1) trekker fram «en 
større spørreundersøkelse der rundt halvparten av politietatens over 16.000 ansatte ble 
Invitert, og at utvalget mener kildetilfanget er omfattende, solid, relevant og dekkende 
for å besvare mandatets oppdrag». Denne spørreundersøkelsen hadde en rekke 
spørsmål om de ulike elementene av polltlproduktet som var omfattet av utvalgets 
mandat, bortsett fra fagfeltet mlljøkrlmlnalltet hvor det Ikke var noen spørsmål. Sett hen 
til drøftelsen {I pkt. 15.5.1; ca. en spalte) som ligger til grunn for utvalgets forslag om å 
overføre ansvaret for miljøkriminalitet fra særorgan til et politidistrikt med en nasjonal 
rolle, er det beklagelig at miljøkriminalitet ble utelatt fra spørreundersøkelsen. 
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Utvalgets metodiske utgangspunkt Illustreres I Innledningen til utredningens kap 5, hvor 
det først heter (1) at «Ideelt bør politiet ... organiseres på bakgrunn av en grundig 
analyse av samfunnets samlede behov. Oppgavene bør være avgjørende for valg av 
organisasjonsform». Men så heter det videre (2) at siden «politiets gjøremål er 
omfattende, og målet om mer helhetlig politi der samfunnets behov og ressurser blir sett 
I sammenheng», er det nødvendig å «undersøke nærmere hvilke behov landets tolv 
politldlstrlkt har for nasjonale bistandsressurser, både enkeltvis og samlet. Når dette 
behovet er klarlagt, er det mulig å avgrense hvilke bistands- og støttefunksjoner silke 
nasjonale politiorganer bør yte». Videre framgår at ulike kilder, bl.a. utvalgets 
spørreundersøkelse, er brukt som grunnlag for å «beskrive polltldlstrlktenes 
bistandsbehov» og «vurdere forutsetningene for å tilføre polltldlstrlktene flere og mer 
krevende oppgaver». 

Utgangspunktet (1), om best mulig samlet oppgaveløsning, er det vanskelig å være 
uenig I. Men det neste leddet (2) er etter vårt syn problematisk: En analyse som satt på 
spissen bygger på hva en politimester mener eget politidistrikt kan løse, og hvor det er 
de oppgavene han sier at eget distrikt Ikke kan løse som er dimensjonerende for 
nasjonal spisskompetanseorganisering, er I realiteten noe helt annet enn, endog 
vanskelig å forene med, utgangspunktet (1). Til Illustrasjon har 7 av 12 politimestre 
svart at eget politidistrikt I stor grad eller i svært stor grad har tilstrekkelig 
etterforskingskompetanse og erfaring på området økonomisk kriminalitet (pkt. 5.3.2); 
ØKOKRIMs syn er at dette er noe optimistisk. Den tilnærmingen som er lagt tll grunn I 
(2) er etter vårt syn helter Ikke nødvendig utfra mandatet. 

I utredningens omtale av «økonomisk, finansiell og mlljømesslg kriminalitet» (vi er 
usikre på hva som menes med finansiell krlmlnalltet) i Finland (kap 17.4.3) heter det at 
«I tlllegg mener Finland at det er en fordel at etterforskingen er ledet av erfarne 
etterforskere, og at etterforskningen Ikke er motivert at ønske om domfellelse, men av å 
gjøre en best mulig etterforskning». Dette utsagnet er interessant på flere måter. Med 
hensyn til metode og kvalitet I utvalgets arbeid, Indikerer setningen at dette er noe alle 
involverte parter I Finland mener. Slik er det neppe. Utvalget har etter det vi forstår Ikke 
blitt orientert om dette fra finsk påtalemyndighet (som Ikke nødvendigvis har samme 
oppfatning). 

Endelig tar ut redningen etter vårt syn for lett på de utfordringer som generelt oppst8r i 
forbindelse med fusjoner eller fusjonslignende prosesser. Det kan virke som at utvalget 
Ikke tar Inn over seg at gjennomførlngsrislko mv her er noe annet enn ved 
sammenslåing av f.eks. politidistrikter. Generelt vet vi at fusjoner ofte møter motstand 
Internt, og at de som regel også Innebærer negative synergieffekter. For eksempel at 
beslutningsprosesser blir omfattende uten av man realiserer stordriftsfordeler eller 
kostnadsreduksjoner, og at dette får negative konsekvenser for den Innovative evnen 
fordi fusjonen oppleves som negativ og bremser medarbeideres utviklingsmuligheter. 
Kostnader til koordinering og integrasjon kan derfor ofte bli høyere enn det man hadde 
forventet. For liten vektlegging av de menneskelige faktorene og kulturkollisjoner kan 
også forårsake at fusjoner kan mislykkes, og motstanden vil øke hvis fusjonen Ikke 
oppleves som legitim (se feks Elsa Solstad, Magma 7/2009 med henvisninger). 
ØKOKRIM (og Kripos) har en stor andel sterke høykompetanse-medarbeidere og utgjør 
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slikt sett en utpreget profesjonell organisasjon. Dette gjør det I seg selv problematisk at 
utredningen etter vårt syn Ikke gir et så godt beslutningsgrunnlag som ønskelig. 

2. Forslaget om å slå ØKOKRIM sammen med Kripos 

Utvalget foreslår at dagens særorganstruktur erstattes med to enheter for henholdsvis 
etterforskingsbistand og beredskapsbistand, underlagt Polltldlrektoratet (pkt. 15.5). På 
etterforsklngsslden mener utvalget at dette vil styrke samarbeid, ressursutnytting og 
kompetanseutvikling Innenfor organisert og økonomisk krlmlnalitet, og bidra til en 
kraftinnsats for å styrke nasjonal spisskompetanse på IKT-krlmlnalltet. Etter utvalgets 
oppfatning vil dette Innebære vesentlige synergieffekter og at etterforsking som fag vil 
styrkes. 

ØKOKRIM mener at en sammenslåing med Kripos I dagens situasjon Ikke er en god 
løsning. Vår vurdering er at konklusjonen fra utvalget som vurderte særorganstruktur 
etter politireformen I 2000 (Samhandling og spisskompetanse I kamp mot kriminalitet 
(2003)), fortsatt er beste løsning. 

Utvalgets drøftelse av den teoretiske bakgrunnen for de ulike løsningsmodellene viser at 
utvalget har vært særlig opptatt av spørsmål om spesialisering eller koordinering av 
oppgaver (pkt. 15.2.2), og spørsmålet om koordinering I komplekse organisasjoner (pkt. 
15.2.3). Til det første mener utvalget at "Når behovet for å koordinere et saksområde og 
en avdeling overskygger gevinstene ved speslallserlng, kan saksområdene og avdelingen 
legges under felles ledelse". Selv om utvalget også skriver at "Enhetlig ledelse av 
gjensidig avhengige aktiviteter fjerner Imidlertid Ikke målkonflikter [Sic!] dilemmaet 
mellom koordinering og spesialisering", mener vi at dette er noe enkelt. Spørsmålet om 
ulike løsnlnger for koordinering I komplekse organisasjoner drøftes også ganske 
overfladisk og løsrevet fra de organisasjonene og fagmiljøene dette konkret gjelder. VI 
mener utvalget burde vært adskillig mer og tydeligere opptatt av (strategisk) samarbeid 
som svar på koordineringsutfordringer. VI antar at en undersøkelse av historikk, kultur, 
lnsentlver mv for samarbeid mellom enheter ville vise et vesentlig potensiale for 
koordinering, og da også I andre relasjoner enn mellom ØKOKRIM og Kripos. 

Med hensyn til selve løsningsforslaget er ØKOKRIM uenig I utvalgets (flertallets) 
konklusjoner og delvis uenig I deres argumenter. Dels vil flere av de synergieffekter som 
utvalget forutsetter etter vår oppfatning Ikke oppnås. I tillegg vil de synergieffekter som 

0 0 å 0 kan oppnas ved sammenslalng ogs kunne oppnas ved samarbeid Innenfor den 
nåværende organiseringen. ØKOKRIM er videre av den oppfatning at positive effekter av 
sammenslåing klart overskygges av de negative virkningene. 

Oppgavene og ansvaret som tilligger Enheten for finansiell etterretning (EFE) fremstilles 
I utredningen som om de følger av ØKOKRIMS generelle oppgaveløsning og er rettslig 
forankret I lovgivningen som regulerer dette. Dette er Ikke tilfelle. De rettslige og 
faktiske Implikasjonene en sammenslåing som foreslått I modell 2 Innebærer, er Ikke 
problematisert eller drøftet I utredningen. En omorganisering av ØKOKRIM, herunder 
EFE, medfører omfattende endringer både I hvltvasklngsloven som er gitt av 
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Finansdepartementet og I deler av polltlreglsterforskrlften. Utvalget har oversett at det 
er EFE som er medlem i Egmont Group og Ikke ØKOKRIM som særorgan. En 
omorganisering og endring I lovgivning som berører EFE medfører suspensjon av 
medlemskapet, frakopling av Egmont Secure Web og en omfattende og langvarig 
prosess om nytt medlemskap. Dette vil ha alvorlige konsekvenser for Norges oppfyllelse 
av FATF sine kriterier og er svært uheldig I en situasjon hvor Norge er under forsterket 
oppfølging av FATF på grunn av omfattende svakheter ved vårt antlhvltvasklngsreglme. 
Utredningen unnlater å omtale at arbeidet ved EFE også er et viktig element I det 
nasjonale regimet for bekjempelse av finansiering av terror og finansiering av spredning 
av masseødeleggelsesvåpen. 

Utvalgets vurdering av konsekvensene ved valg av modell 2 er målt opp mot flere 
kriterier, jf. pkt. 15.5.7, som kommenteres i det følgende: 

Mer fleksibel og effektiv kapasitetsutnyttelse av politiressurser 
Utvalget uttaler at modell 2 samlet vurderes å finne en bedre balanse mellom hensynet 
til fleksibilitet og effektivitet på den ene siden og behovet for spesialisering og 
spisskompetanse på utvalgte omrader på den andre siden. Utvalget mener at en 
sammenslåing av Kripos og ØKOKRIM under en felles ledelse kan gl økt fleksibilitet 
gjennom etablering av tverrfaglige etterforskingsteam med rett kompetanse. 

Etter ØKOKRIMs oppfatning vil Ikke sammenslåing av Kripos og ØKOKRIM gi denne 
effekten. Utvalget velger å n1egge til grunn" at ØKOKRIMs virksomhetsområder får et 
sterkt organisatorisk uttrykk I den sammenslåtte modellen, for å minimere risikoen for at 
disse virksomhetsområdene nedprioriteres og «domineres» av de andre delene av 
organisasjonen. ØKOKRIMs oppfatn ing er at dette Ikke er et realistisk utgangspunkt. 

På mange områder er det klart at de to særorganene Ikke har felles tangeringspunkter. 
Dette gjelder Ikke minst for store ressurskrevende saker om feks verdipapir-, skatte-, 
avgifts- og korrupsjonskrlmlnalitet. VI ser en klar risiko for at disse sakene vll bli 
skadelidende ved at ressurser allokeres til andre saksomrader. En parallell til 
økoteamenes tilsvarende utfordringer for å illustrere: Det er erfaring fra politidistrikter 
der økoteamet er organisert under seksjon for organisert kriminalitet, for at ressurser 
flyttes fra økonomisk krlmlnalltet til annen alvorlig kriminalitet. VI viser t il 
Riksadvokatens rundskriv 1/2006 der det understrekes at skjerming av ressursene er 
viktig for økoteamenes arbeid. Dersom ressursene Ikke skjermes, er erfaringen I praksis 
at en sak om overgrep regelmessig vil prioriteres foran en konkurssak. 

ØKOKRIM slutter seg altså til den uro som flere aktører både Innenfor og utenfor 
politietaten I følge utvalget har om at økonomiske straffesaker vil bli nedprioritert ved en 
sammenslåing som foreslått, jf. pkt. 15.5.1. 

Mer helhetlig og effektiv kriminalitetsbekjempelse 
Gitt en utvikling hvor kriminelle begår lovbrudd på mange ulike arenaer, på tvers av 
etablerte krlmlnalltetskategorler som IKT-krlmlnalitet, økonomisk krlminalltet og 
organisert krlmlnalltet, kan dagens organisering av Kripos og ØKOKRIM etter utvalgets 
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oppfatning føre til silotenknlng som går på bekostning av helhetlige tllnærmlnger som 
bedre svarer på utfordringene I krlmlnalltetsblldet. 

ØKOKRIM mener at det på enkelte områder er grunnlag for nærmere samarbeid mellom 
Kripos og ØKOKRIM. Dette gjelder for eksempel saker Innenfor arbeldsllvskrlmlnalltet. 
Dette arbeidet er Imidlertid allerede I dag I gang gjennom samarbeid I 
straffesakskomplekser der det enkelte særorgans spisskompetanse anvendes Inn I felles 
prosjekter. 

To saker med samarbeid mellom ØKOKRIM, Kripos og lokalt polltldlstrlkt Illustrerer 
dette; "Lime-saken" og "Zalo-saken". Sistnevnte er et samarbeid mellom Kripos, 
ØKOKRIM, skatteetaten og NAV der hovedforhandling I tingrett pågår nå. 
Tingrettsforhandlingen I "Lime-saken" er avsluttet (dom ventes før årsskiftet). Denne 
saken ved (daværende) Romerike politidistrikt gjaldt organiserte overtredelser tilknyttet 
forretninger I en dagligvarekjede. ØKOKRIM og Krlpos har bl.a. bistått med 
økonomietterforsking, etterforsklngsledelse og aktorerlng. Aktoratet har I saken anført at 
flere personer ble hentet spesifikt til Norge for å jobbe I butikker under Lime-logoen. De 
ble lokket med oppholdstillatelse, store lønnsutbetalinger og norsk statsborgerskap. De 
havnet I en tvangssituasjon, ble fratatt passene, fikk svært lav lønn og opparbeidet seg 
gjeld som satte dem I en avhengighetssituasjon. Tiltalen gjelder grov menneskehandel 
og økonomisk krlmlnalltet, og straffepåstandene gikk opp til fengsel I 13 år. 

Slikt samarbeid Innenfor eksisterende organisering, som utvikles fortløpende, viser at 
det Ikke er noen nødvendig sammenheng mellom nåværende organisering og den 
"silotenking" som utvalget beskriver. Tvert I mot vil denne måten å håndtere alvorlig 
multlkrlmlnalltet utnytte det beste fra flere organisasjoner; Kripos sterke kompetanse på 
metodebruk og analyse og ØKOKRIMs kompetanse på behandling av komplekse 
straffesaker fra start til mål. 

Kriminalitetsutviklingen framover fordrer at fagmiljøer med splsskompetanse 
samarbelder tettere og bedre. Dette gjelder I dag Ikke minst Innen 
arbeldsllvskrlmlnalltet, men det vil komme flere slike felter. Å slå 
splsskompetansemlljøer sammen I større organisatoriske bokser er etter vårt syn et lite 
framtidsrettet svar på dette. Tii iiiustrasjon Involverer den svenske myndighetsinnsatsen 
mot grov organisert brottsllghet 12 ullke etater. Ekobrottsmyndlgheten har siden 
samarbeidet startet vært sentral, og deltar Inn med nettopp den spisskompetansen de 
har med å etterforske og strafforfølge økonomisk krlmlnalltet begått I 
selskapsomglvelser. Det handler om å evne å etterforske en type lovbrudd som gjerne 
gir mindre dramatiske effekter for direkte ofre men store effekter for samfunnet, begått I 
omgivelser bestående av ellers seriøse selskaper, ofte med ressurssterke ledere. 
Opprettholdelse av og utvikling av et slikt fagmiljø bør etter vårt syn skje I en egen 
organisasjon som basis for bidrag til samarbeid. 

Bedre tilpasset polltldlstrlktenes bistandsbehov 
ØKOKRIMs bistandskonsept er utviklet gjennom en årrekke. VI har registrert lite 
usikkerhet I politidistriktene om denne ordningen utover synspunkter om at mer bistand 
er ønskelig Innenfor ØKOKRIMs fagområde. Den bistanden ØKOKRIM yter til distriktene 
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er annerledes enn bistandskonseptet til Kripos, noe som er særlig begrunnet I 
sakstypen. Økonomisk kriminalitet innebærer andre utfordringer for politidistriktene enn 
organisert kriminalitet for øvrig. Det vil I stor grad være politldlstriktenes funksjoner for 
etterforsking av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet som er mottakere av 
bistanden, mens det oftest vil være andre funksjoner i politidistriktene som mottar 
bistand fra Kripos. ØKOKRIMs bistand gis både fra et dedikert bistandsteam og fra de 
enkelte spesialteam, og vil således kunne skreddersys distriktets behov l den enkelte 
straffesak. En eventuell synergieffekt på dette området vil etter vårt syn være svært 
liten. Den harmonisering av bistandskonseptene som utvalget etterlyser, vil etter vårt 
syn best kunne gjennomføres ved at særorganene utvikler samarbeidet videre innenfor 
nåværende organisering, jf. også ovenfor om felles prosjekter. 

Mer effektiv samhandling og fagformldllng gjennom nasjonale kontaktpunkter 
Utvalget antar at modell 2 vil kunne legge til rette for koordineringsgevinster gjennom 
samling av nasjonale kontaktpunkter, samt at modellen vil kunne styrke Internasjonal 
samhandling og samarbeid gjennom bedre utnyttelse av Kripos og ØKOKRIMs 
Internasjonale kontaktflater. 

ØKOKRIM mener at våre nasjonale kontaktpunkter i andre land er så nær knyttet opp t il 
fagområdet økonomisk kriminalitet at disse kontaktpunktene uansett må dekkes av den 
delen av den nye enheten som håndterer slik kriminalitet. En sammenslåing av 
særorganene vil derfor gl svært begrenset effekt på dette området. 

Både på nordisk og nordeuropeisk plan inngår ØKOKRIM I nettverk med flere 
spesialiserte sentrale enheter som håndterer økonomisk kriminalitet. I Norden 
samarbeides særlig tett med svenske Ekobrottsmyndlgheten og danske 
Bagmandspolitlet/SØIK som begge er slike spesialiserte enheter. Med hensyn til 
deltakelsen I dette nettverket er det vanskelig å se at samhandlingen skal bli mer 
effektiv eller bedre ved å slå ØKOKRIM sammen med Kripos. 

Styrke kompetanseutvikling og -deling I politietaten 
Utvalget antar at den samlingen av fagmiljøene I Kripos og ØKOKRIM som følger av 
modell 2 vil gjøre det samlede fagmiljøet mer attraktivt med hensyn til rekruttering av 
medarbeidere, så vel som overfor eksterne samarbeldsaktører og fagmiljø. Utvalget 
antar videre at dette vil øke evnen til fagutvikling og Innovasjon. 

Ø 0 0 KOKRIMs erfaring Innenfor vare fagomrader tilsier - forutsatt et minimumsomfang - at 
fagmiljøets størrelse Ikke er avgjørende for å utvikle fagområdet eller styrke 
rekrutteringen. Helt siden 1989 har ØKOKRIM, som hele tiden har vært en liten 
organisasjon I politisammenheng, gitt et viktig bidrag ved å arbeide kontinuerlig med 
fagutvikling og kompetanseheving overfor politidistriktene. 

VI er enige i utvalgets mindretalls Innvending (pkt 15.5.4) om at oppgaveporteføljen I en 
sammenslått enhet vil "både bil omfattende, Innbyrdes svært ulikeartet og kompleks, 
hvllket .. . gir grunn til å frykte for at de to enhetenes spisskompetanse svekkes, hvilket 
Igjen kan svekke evnen til den totale oppgaveløsning". Det samme var vurderingen etter 
politireformen I 2000 (Samhandling og spisskompetanse i kamp mot kriminalitet (2003) 
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slde 161), og gitt utviklingen som har vært siden da mht oppgavespenn og spesialisering 
I både Kripos og ØKOKRIM, er denne Innvendingen minst like vlktlg i dag. 

Rent tallmessig vil det som I dag utgjør ØKOKRIMs spisskompetansemiljø på under 100 
ansatte (uten Mlljøkrlmavdelingen og uten statsadvokater), utgjøre en forholdsmessig 
svært liten andel av det samlede fagmiljøet (Kripos har i dag over 500 ansatte, og vil 
ventelig få over 100 nye ansatte ved etablering av NC3). Forholdstallet gir risiko for 
svekkelse og marginalisering av dette spisskompetansemiljøet. 

Utvalget fremhever særlig muligheten for en bredere tilnærming til bruk av ulike verktøy 
og metoder. ØKOKRIM er enig I at felles tilnærming til metodebruk Innenfor enkelte 
saksområder vil kunne gl synergier. For eksempel vil bruk av ulike former for 
utradisjonelle etterforskingsmetoder med fordel kunne anvendes oftere I straffesaker I 
grenselandet mellom økonomisk og annen organisert kriminalitet. Dette vil kunne 
oppnås gjennom et tettere og mer forpliktende samarbeid Innenfor dagens organisering. 
Samlet sett vil Imidlertid argumentene mot slik sammenslåing - særlig hensynet til 
skjerming av kriminalitetsområdet og videreutvikling av spisskompetanse - vele tyngre. 
Prosjektorganisering med utnyttelse av det enkelte særorgans spisskompetanse er etter 
ØKOKRIMs oppfatning den beste måten å møte utfordringen med å bekjempe 
multikrlmlnalitet. 

Styrke forutsetninger for bedre styring 
Utvalget fremhever også at ved å slå sammen Kripos og ØKOKRIM, tilrettelegges det for 
en mer helhetlig styring, hvor ledelsen får økt handlingsrom tll å anvende ressursene 
mer fleksibelt og effektivt. Dette styrker etter utvalgets oppfatning organisasjonens evne 
til å tilpasse virksomheten etter vekslende behov. 

Vår syn er, som påpekt over, at et bærekraftig spesialistmiljø mot økonomisk 
kriminalitet I særlig stor grad forutsetter skjerming av ressurser. Dette er på sett og vis 
et argument mot en slikt økt handlingsrom som utvalget ser for seg. 

Etter vårt syn reiser også felles ledelse av oppgaver og ressurser I dagens Kripos 
sammen med etableringen av NC3, I tillegg til (deler av) ØKOKRIM, noen påtrengende 
spørsmål om styring av kompleksitet også utover det ovennevnte. 

Hlndtering av databeslag 
Utvalget vektlegger økt satsing på bekjempelse av IKT-krlmlnalitet og fremhever 
synergieffekter ved å samle fagmiljøene fra Kripos og ØKOKRIM. I pkt 1.2 heter det 
endog at "Samling av Kripos og ØKOKRIM under samme ledelse er begrunnet med 
behovet for økt satsing på IKT-krlmlnalitet og behovet for økt kunnskap om IKT som 
ledd I forebygging og etterforskning av all krimlnalitet, også økonomisk kriminalitet". 

Det er da nærliggende å se nærmere på miljøene som jobber med elektroniske spor og 
databeslag ved de to enhetene. Det er lite overlapp på fokus, kapasiteter og 
splsskompetanse mellom disse miljøene. Knapt nok på noe område er det konkurranse, 
men snarere tvert Imot utfyller miljøene hverandre. En sammenslåing ville derfor kunne 
gl synergier dersom den styres riktig. Faren er, og erfaring kan tilsi, at områder som er 
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viktige for bekjempelse av økonomlsk kriminalitet fort blir nedprioritert tll fordel for vold, 
sedelighet og annen alvorlig kriminalitet. 

Politiets Datakrlmsenter (POS) ble flyttet fra ØKOKRIM til Nye Kripos etter forrige 
særorgansutredning, I 2004/2005. POS skulle styrke politlets evne til å bekjempe IKT
krlminalltet og håndtering av elektroniske spor Inkludert videreføre den operative 
håndtering av beslag for ØKOKRIM. Av ulike årsaker lot det siste seg Ikke gjøre og 
ØKOKRIM måtte bygge opp et eget fagmiljø for å Innhente og håndtere elektroniske spor 
I egne saker. VI kjenner Ikke til noen evaluering av denne overføringen. 

Type og volum av beslag, og miljøer og systemer ØKOKRIM Innhenter beslag fra, skiller 
seg vesentlig fra hovedfokus til Kripos. Vi har en holistisk tilnærming til Innhenting av 
Informasjon uavhengig av sporsted, men fundert I saken. Kripos har organisert seg mer 
oppdragsrettet og har for eksempel rendyrket seksjoner for håndtering av fysiske 
enheter og Innhenting av Informasjon fra Internett. Kripos har avansert utstyr og 
metoder for å grave dypt I få enkeltbeslag eller Innhente Informasjon fra de mest brukte 
tjenestene rettet mot privat personer. vårt hovedfokus er innhold og Innholdsanalyse av 
hovedsakelig tekst som dokumenter (word, pdf), kommunikasjon (e-post, 
meldingstjenester) og diverse fagsystemer (regnskapsprogrammer, forlngssystemer, 
billettering, dokumenthåndtering, publiserlngsløsninger). 

Informasjonen kommer både fra elektroniske enheter og fra Internett/skytjenester. 
Typen enheter og tjenester er forskjellige. For eksempel har Kripos avanserte metoder 
for uthenting av Informasjon fra mobile enheter. VI har sjelden behov for bistand fra 
Kripos for å hente Informasjon ut av fysiske enheter. Mer typisk har vi hatt behov for å 
hente t ilbake data fra store backup-tapesystemer som man finner I bedriftsmiljøer. Mens 
Kripos har utviklet metoder for mobile enheter som vi kan nyte godt av, har vi satset på 
utstyr og kompetanse på backup-taper for egne saker og yt bistand til resten av politiet i 
de sakene dette har vært aktuelt. 

ØKOKRIM henter den største mengden av Informasjon fra store lagrlngsløsninger og 
servere hos bedrifter, mens Kripos har hovedfokus mer mot personlige enheter (mobiler, 
pc, nettbrett). Tilsvarende gjelder for skytjenester. VI hente..- våre bevis fra profesjonelle 
løsnlnger som Office365 og Google Docs, og mindre fra "ungdomstjenester" og krypterte 
mailløsnlnger som er fokus for Kripos. Det er selvsagt likheter mht metode og 
håndtering av standard systemer, men de store forskjellene I utfordring med å håndtere 
store bedriftsmiljøer sammenlignet med personlige enheter viser seg for eksempel I 
høyesterettsavgj ørelser på prosessuelle spørsmål I våre saker. 

Kripos graver dypt I app-er og t ilsvarende programmer som mange bruker, mens vi 
oftere henter Informasjon fra fagsystemer I bedriftsmiljøer som for eksempel regnskap, 
forlngssystemer eller andre styringssystemer, blllettertngssystemer, dokumentarkiv mv. 

Det relativt begrensede fagmiljøet på databeslag I ØKOKRIM håndterer sikring av de 
fleste datakilder vi trenge..- uten t ilgang t il loddebolter og mer avansert utstyr. De store 
kostandene våre er I systemer og løsninger for prosessering og gj ennomgang av 
millioner av tekstbaserte dokumenter. I våre største saker håndterer vi hund..-etalls 
millioner av dokumenter. Utfordringene og kompleksiteten I dette kan I noen grad 
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sammenllgnes med fagmiljøet på Kripos som håndterer overgrepsmaterlale. De har egne 
systemer som er designet for store mengder bilder og video. Dette miljøet er organisert 
utenfor de spisse miljøene for elektroniske spor og lnternettrelatert etterforsklngsstøtte, 
og har egne tekniske løsninger egnet for deres type beslag. 

Datakrlmenhetene (Enhet for Digitalt Polltlarbeld) I polltldlstrlktene har varierende 
kapasitet til å håndtere databeslag. For større beslag er det ofte bilder og videoer som 
utgjør det største volumet. Få distrikter har egnede løsninger for å håndtere store 
dokumentmengder og I tillegg når økonomiske straffesaker ofte Ikke opp I prioriteringen 
hos lokal datakrlmenhet. I mange økonomlske straffesaker er det Skatt som bistår eller 
håndterer databeslagene for økoteamene I distriktene. 

I ØKOKRIMs rapport om nasjonalt fagansvar fra 2015 (omtalt under pkt 5) ble 
politidistriktenes begrensede evne til å håndtere databeslag I økonomiske straffesaker 
trukket frem som en begrensende faktor. VI åpnet for en pilot for å håndtere databeslag 
1 utvalgte saker. I høringen av rapporten var polltldlstrikter negative fordi de ønsket 
lokal kapasitet til selv å håndtere databeslag. Politidistriktene må åpenbart kunne 
håndtere databeslag, men en tok kanskje Ikke Innover seg at både systemer og 
kompetansen man trenger for å håndtere store mengder tekstbaserte beslag fra 
bedriftsmiljøer, er forskjellig fra hva man har fokusert på frem til nå. VI mener det 
fortsatt kan være grunn til å vurdere om det er hensiktsmessig å sentralisere 
håndteringen av de største tekstbaserte databeslagene for best utnyttelse av ressurser 
og derved bedre bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 

Størrelsen på databeslag vokser I alle saker og man har Innsett at man trenger en 
enhetlig løsning for dette også utover økonomiske straffesaker. Det er kommet flere 
prosjekter og Innspill for sentralisert håndtering av databeslag (Digital Forenslcs as a 
Service). Igjen er fokus hovedsakelig på overgrepssaker med bilder og videoer. Dette er 
vlktlg, men løser Ikke nødvendigvis samtidig utfordringene med store databeslag 
bestående av hovedsakelig dokumenter. Belastlngsdlenst (Nederlandsk Skatt og Toll) 
har en nærmest Identisk løsnlng som ØKOKRIM. De har to datasentre for lagring og 
prosessering av dokumentbaserte databeslag og distribuerer analysetllgang ut til alle 
sine lokasjoner for opptil 300 samtldlge brukere. Ved en oppskalering av vår løsning 
kunne en oppnådd det samme I Norge og dette ville vært et fornuftig tilskudd til vår eller 
Kripos' bistandsvirksomhet. 

Synergier administrasjon og IT-drift 
VI er enig I utvalgets vurdering om at en sammenslåing vil gl muligheter for 
effektivisering av administrative funksjoner. En positiv synergieffekt kan for eksempel 
være at de administrative funksjonene får et større fagmiljø, og at man blir mindre 
sårbar ved fravær. Utvalget advarer likevel mot å se sammenslåing som en mullghet for 
å spare ressurser og de mener at eventuelle Innsparinger av ressurser på administrativt 
nivå, bør komme fagområdene til gode. 

Hvis antall ansatte I kjerneproduksjonen skal være det samme som I dag, vil mange av 
de administrative oppgavene bestå I nåværende omfang også etter en sammenslåing. En 
sammenslåing medfører Ikke I seg selv en nedgang I behov for administrativ støtte. 
Saksbehandling I for eksempel personal- og lønnssaker vil være like omfattende som 
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ttdtlgere, og derfor kan ikke antall ansatte som Jobber med denne type saksbehandling 
automatisk reduseres. 

Muligheten for effektivisering vil og~ avhenge av om den nye enheten skal være 
samlokalisert, eller om ØKOKRIM skal bestå I dagens lokaler. Den administrative 
effektiviseringsgevinsten antas å øke ved samlokalisering. 

Særorganene er for tiden I gang med sentralisering av administrative oppgaver i 
forbindelse med REAL-prosjektet (sentralisering av regnskap, eiendom, anskaffelser og 
lønn I politiet). Prosjektet skal ferdigstilles I 2018, og inntil dette prosjektet er ferdigstilt, 
er det vanskelig å sl noe konkret om hva som eventuelt vil kunne effektiviseres 
ytterligere. 

Også for IT-drift vil det være synergier. Det er utfordrende for en så liten enhet som 
ØKOKRIM å ha nok teknisk ekspertise Innen alle nødvendige områder. Slden 
kontorløsningene I stor grad driftes av Politiets IKT-tjenester er det hovedsakelig de mer 
spesialiserte løsningene som driftes lokalt. Mye av denne mer avanserte IT
virksomheten er utvlkllngspreget hvor man er avhengig av kunne gjøre raske endringer. 
Dette er utfordrende I en stor og profesjonell driftsorganisasjon. I en for stor 
organisasjon vil dette fort bli vanskelig igjen siden den vil være avhengig av å 
standardisere løsninger. 

For å løse straffesaker kan det være helt avgjørende å kunne snu seg raskt rundt når 
det dukker opp spesielle behov. Samtidig må klare å gjenbruke utstyr og kompetanse i 
etterkant uten å havne med permanente skyggeløsnlnger. Dette er lettere I en mindre 
organisasjon. 

3. Forslaget om å flytte statsadvokatnivået ut av ØKOKRIM 

0 0 ø Flertallet I utvalget gar Inn for at statsadvokatnlvaet tas ut av KOKRIM og overføres til 
NAST mens politiadvokatene følger etterforskerne til Krlpos (pkt. 15.5.5). 

ØKOKRIM er av den oppfatning at ordningen med at det er den samme statsadvokaten 
som følger saken gjennom alle dens faser (etterforsking, påtaleavgjørelse og 
!retteføring) er nødvendig for at store og kompliserte økonomiske straffesaker og 
miljøkrlmsaker skal bli løftet frem og de ansvarlige stilt til ansvar. En av 
hovedbegrunnelsene for å opprette ØKOKRIM I sin tid, var nettopp at man så behovet 
for statsadvokatens kontinuerlig styring av saken allerede fra oppstarten av. Håndtering 
av saker som gjelder grov økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet krever høy 
kompetanse I alle sakens faser. Statsadvokatene er faglig sterke og har betydelig 
erfaring med straffesaksarbeid, og er derfor generelt best egnet til å være 
påtaleansvarlige I disse sakene. 

Hva som er bevistema I økonomiske straffesaker vil Ikke være like åpenbart som I 
mange andre straffesaker. Hva som for eksempel vil være I strid med selskapets 
Interesser (utroskap) kan lkke utledes av lovteksten selv, el heller hva som vil være 
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relevante eller nødvendige bevis. En målrettet etterforsking vil således kreve et godt 
samarbeid mellom en erfaren jurist og etterforsker allerede fra starten av, når 
etterforsklngsplanen settes opp. 

Underveis I etterforskingen er det gjennomgående behov for hurtig bevis- og 
verdisikring. Bevls- og verdisikring I utlandet gir behov for statsadvokatkompetanse. 
Utarbeidelse av rettsanmodninger til utlandet, og oppfølgning av disse krever en 
statsadvokat som holder seg løpende orientert om fremdriften I etterforskingen. Det er 
Ikke uvanlig I store saker ved ØKOKRIM med titalls rettsanmodninger til andre land; i en 
nylig avsluttet sak gikk det ut 40 rettsanmodninger fordelt på 14 land. Det hører her 
med til bildet at det kan dreie seg om beslag av helt sentrale bevis og sikring av 
betydelig utbytte av straffbare handlinger I utlandet som man risikerer å miste på dette 
stadiet i saken. 

En statsadvokat som først kommer Inn på slutten av etterforskingen vil Ikke ha de 
samme forutsetninger for å kjenne til sakens faktum, de prosessuelle Innsigelser som 
har vært fremme underveis eller andre forhold av betydning for å oppnå et materielt 
riktig resultat. I store og kompliserte økonomiske straffesaker vil statsadvokaten som 
leder etterforskingen hele veien, få en unik kunnskap og Innsikt I saken; tll sakens 
faktum så vel som de juridiske problemstillingene. 

Realiteten er at det I store, kompliserte økonomiske straffesaker vil være tilnærmet 
umulig å skaffe seg fullstendig oversikt over hele saken - I dybde og bredde - bare ved å 
lese sakens dokumenter. I praksis vil man måtte supplere med muntlige redegjørelser 
fra etterforskingsleder eller etterforskingsteamet i saker der statsadvokaten kommer Inn 
først på påtalestadiet. 

En Illustrasjon : Et regionalt statsadvokatembetene anmodet ØKOKRIM om å overta en 
omfattende skattesviksak. Politiets påtalejurist hadde Innstilt på tiltale, men 
statsadvokatene hadde Ikke vært Inne I saken under etterforskingen. Saken hadde ligget 
nærmest ubehandlet ved statsadvokatembetet I påvente av at noen skulle tå tid og 
mulighet til å sette seg Inn I den fra grunnen av. Når embetet var klare til å 
påtaleavgjøre, var imidlertid Ingen av de som hadde arbeidet med saken ved 
polltdistrlktet lenger ansatt der. Det hadde da gått ca 15 måneder fra saken ble 
oversendt fra politiet. På grunn av arbeidsmengde og kompetansebehov ba embetet ba 
om at ØKOKRIM overtok saken. 

Den Integrerte påtalestyringen der statsadvokaten er Involvert I hele prosessen bidrar til 
profesjonelt engasjement fra statsadvokatens (og de øvrige aktørers) side. 
Vedkommende dedikeres til prosjektet, noe som erfaringsmessig er nærmest avgjørende 
for å bringe store straffesaksprosjekter om økonomisk krlmlnalltet vel I havn. Slike 
prosjekter kan Involvere formidable informasjonsmengder og strekke seg over mange 
år. 

vår erfaring er at en statsadvokat som både kjenner saken Inngående og som har tung 
erfaring med å føre økonomiske straffesaker I retten, også lettere vil se 
motforestillingene mot å reise tiltale. 
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En statsadvokat I ØKOKRIM har gjennom lang erfaring med økonomiske straffesaker 
opparbeidet seg kunnskap om kompliserte selskaps-, regnskaps- og andre 
forretningsjuridiske spørsmål som er nødvendig for å trenge Igj ennom de sakene 
enheten er satt tll å behandle. 

De siktede I økonomiske straffesaker og mlljøkrlmlnalltetssaker er gjennomgående 
ressurssterke personer eller foretak, og blsth gjerne av de dyktigste 
forsvarsadvokatene. Prosessuelle Innsigelser underveis, som regelmessig Innebærer 
rettsprosesser om opprettholdelse av beslag I utlandet, krever erfaring og tyngde for at 
saken Ikke skal stoppe opp. 

0 0 0 d VI mener maloppnaelse og tendenser I nøkkeltall for straffesakshan terlngen gir klare 
Indikasjoner på at ordningen gir gjennomgående høy kvalitet. Historiske nøkkeltall er 
tilgjengelig på ØKOKRIMs hjemmeside. VI nevner her kort at gjennomsnittlig 
etterforsklngstld de siste 3 årene (2014-16) er på under 290 dager. Gjennomsnittlig 
domfellelsesprosent I samme periode er på over 83 (for de siste 10 årene er 
domsfellelsesprosenten også på over 83). 

Ordningen med en statsadvokat som har ansvar for saken I alle faser har like fullt, som 
andre påtaleordninger, også sine svakheter. En påtalejurist som har fulgt en stor sak fra 
starten av kan tenkes å btl for sterkt Involvert I etterforskingen, slik at han Ikke makter 
å etterleve objektlvltetspllkten. I ytterste konsekvens kan man tenke seg at 
påtalejuristen får prestisje knyttet t il utfallet av saken. Jo lenger, og mer omfattende 
sakene er, jo større kan man tenke seg at faren for slikt uakseptabelt eierskap til sakene 
kan være. 

ØKOKRIM har Iverksatt tiltak som skal bidra tll at enhetens straffesaksarbeid oppfyller 
de krav som loven og overordnede myndigheter stiller tll kvalitet og effektivitet I 
straffesakspleien. Blant tiltakene, hvorav de fleste ble Innført I 2012, nevnes: 

• Faste saksmøter hvor de som arbeider med saken deltar og som bl.a. omhandler 
planlegging, fordeling og oppfølging av arbeidsoppgaver med tidsfrister, fastsetting 
og oppfølging av milepæler m.m. 

• Arbeldsslktetse som beskriver de straffebud og bevistema og gir retning for 
etterforskingen 

• Etterforsklngsplan med formål å Identifisere og følge opp de oppgaver som skal 
utføres, sikre at relevante forhold blir undersøkt og bidra til målrettet og effektiv 
etterforsking 

• Bevisnotat med formål å sammenholde resultat at etterforskingen med 
arbeldsslktelsen og klarlegge behov for ytterligere undersøkelser 

• Hendelseslogg (Ikke obligatorisk) for å sikre notorltet for faktiske hendelser og 
beslutninger I straffesaken som Ikke kommer til uttrykk I saksdokumentene 

• Styringsgruppe, bestående av avdelingsleder og den eller de hun utpeker, som følger 
opp saken med ledelsesperspektiv 

• Evaluering av de ulike fasene I alle enhetens saker 

Erfaringen med disse tiltakene er at de bidrar til at etterforskingen blir mer målrettet, 
samtidig som de legger t il rette for løpende kval itetssikring gj ennom regelmessige møter 

Stde 14 av 25 



mellom påtaleansvarlig, hovedetterforsker og styringsgruppen. I etterforskingsfasen 
fokuserer gruppen på overordnede spørsmål om innretning, framdrlft og ressursbruk. 
Ved påtaleavgjørelse bidrar gruppen til å kvalitetssikre påtaleansvarliges vurderinger og 
beslutning. Styringsgrupper utgjør en viktig sikring mot de uheldige virkninger som kan 
følge av at det er den samme statsadvokaten som følger saken I alle dens faser. 

Evaluering er et viktig tiltak for læring og kontinuerlig forbedring. Avdelingsleder er 
ansvarlig for at alle sakene på avdellngen evalueres. I tillegg til de som har deltatt under 
etterforskingen eller iretteførlngen skal minst en ekstern delta I evalueringen. 
Evalueringene som er gjennomført til nå viser at det er viktig å tilstrebe kontinuitet på 
påtalesiden. I de tilfellene der det har vært behov for at en annen statsadvokat overtar 
underveis, for eksempel på grunn av sykdom eller tidsmessig sammenfallende 
hovedforhandlinger, ser vi at det kan få negativ effekt i forhold til kvalitet og effektivitet. 

VI mener Flertallets begrunnelse for 8 forlate ordningen med en statsadvokats 
kontinuerlig styring av ØKOKRIMs saker bygger på et lite dekkende bilde av hvordan 
økonomlske straffesaker ledes i politidistriktene. Flertallets begrunnelse er kortfattet og 
finnes på side 247 første kolonne. Det heter at "Utvalget [flertallet] ser at ØKOKRIMs 
ordning er effektiv og på mange måter hensiktsmessig. Utvalget mener likevel at 
ordningen gir en svekket rettssikkerhetsgaranti for alvorlige straffesaker ved at samme 
person som leder etterforskningen, også tar ut tiltalebeslutningen og senere fører saken 
for retten. Det skjer altså Ingen kvalitetssikring i to ledd, slik som for andre alvorlige 
straffesaker. Etter utvalgets [flertallets] mening kan dette farge etterforskningen I den 
forstand at objektlvitetshensyn ikke blir tilstrekkelig Ivaretatt ... ". I påfølgende avsnitt 
omtales løsningen endog som en "prinsipielt sett dårlig løsning". 

Utvalgets referanse til at alvorlige straffesaker påtaleavgjøres på annen måte, med 
kvalitetssikring I to ledd, må være omtalen på side 246 første spalte: "Alvorllge 
straffesaker som drap og krigsforbrytelser etterforskes 1 politidistrikt eller Kripos under 
ledelse av en politijurist. Statsadvokater, som fører disse sakene i retten, er likevel 
regelmessig involvert og orientert om etterforskningen fra et tidlig stadium og har 
kompetanse til å beordre etterforsklngsskritt. For politidistriktenes saker vil dette være 
en statsadvokat fra de regionale statsadvokatembetene, mens for Kripos' saker vil det 
være en statsadvokat fra NAST. Det er vurdert som en fordel at statsadvokatene er 
Involvert fra start I prosessen for å sikre kvalitet I en kompleks sak." 

Det er nødvendig å kommentere denne begrunnelsen, og sammenholde den med 
situasjonen i politidistriktene i dag. For en stor andel økonomiske straffesaker er 
påtalekompetansen delegert til politijurist. Eksempler på lovbruddstyper som er delegert 
til politijuristen I politidistriktene i dag er grovt bedrageri, grove regnskapsovertredelser, 
grovt heleri, grov hvitvasking, grovt tyveri, grovt skadeverk og simpelt underslag. 
Situasjonen I politidistriktene er dermed for mange av sakene, antakelig de langt fleste, 
den samme som i ØKOKRIM; det er den samme påtalejuristen som leder etterforskingen 
og som eventuelt utferdiger tiltalen og som går med saken I retten. Forskjellen er at 
mens det I ØKOKRIMs saker er en statsadvokat, er det i politidistriktene en politijurist. 
Utvalgets henvisning til påtalekompetansen for drap og krigsforbrytelser er lite treffende 
I denne diskusjonen, og faktum er at "kvalitetssikring I to ledd" skjer I liten grad I de 
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sakstypene (og flere andre typer saker som kan være alvorlige for de Impliserte} I 
politldlstrlktene. 

Det er videre verdt å merke seg at mens flertallet I utvalget synes å ønske mer to-leddet 
kontroll, taler andre sentrale utredninger for utvidet delegasjon tll politijuristene blant 
annet på området for økonomisk kriminalitet. I forslaget til ny straffeprosesslov (NOU 
2016: 24 side 197 flg.) foreslår straffprosesslovutvalget å gl politiet påtalekompetanse 
også for grovt underslag, grov formuesforringelse, skattesvik, villedende og uriktig 
selskapsinformasjon og en rekke av forbrytelsene l gjeldsforhold. Lovutvalget foreslår I 
tillegg en videre adgang tll å delegere påtalekompetansen for andre straffebud tll 
"spesialiserte påtalegrupper I politiet", som for eksempel de som arbeider med saker om 
økonomisk kriminalitet. Også Påtaleanalysen (NOU 2017: 5) peker I retning av utvidet 
delegasjon. I forhold tll ØKOKRIMs modell med Integrerte statsadvokater heter det for 
øvrig I et vedlegg til Påtaleanalysen at "etterforskningsledelsen og påtalearbeidet 
forøvrig er mer enn forsvarlig I enheten" (pkt. 5.3.1). Flertallet I Særorgansutvalget 
kommenterer Ikke synspunktene I disse utredningene. 

Flertallet I utvalget kommenterer heller Ikke det forhold at man I våre naboland har valgt 
modeller som langt på vel korresponderer med den vi har I Norge I dag. I både Sverige 
og Danmark har man Integrert påtale på statsadvokatnivå I de speslallserte 
etterforsklngs- og påtaleenhetene som er gitt I oppdrag å bekjempe alvorlig og 
omfattende økonomisk kriminalitet, Ekobrottsmyndigheten og Bagmandspolitlet. Så vidt 
vi kjenner tll er det Ikke reist spørsmål I disse landene om denne organiseringen anses 
som et rettssikkerhetsproblem, og det er Ikke Indikasjoner på at det blir endret. 

Flertallets forslag om å flytte statsadvokatene til NAST gir for øvrig Ingen garanti for at 
Ikke statsadvokaten engasjere seg dypt og over tid, og styrer, etterforskingen. I 
kompliserte økonomiske straffesaker vll det fortsatt være et behov for at statsadvokaten 
følger saken tett. Faktum er at uavhengig av hvordan påtalearbeidet organiseres kan 
brudd på objektlvltetspllkt og andre rettsikkerhetsgarantier forekomme. Historien har 
også vist at det uavhengig av organisering kan være risiko for at de som leder 
etterforskingen kan gå I en bekreftelsesfelle eller at det oppstår gruppetenking mv. I alle 
alvorlige saker er det derfor behov for kontrollmekanismer, jf. lærlngspunkter fra 
gjennomganger av Transocean-saken, Moen-saken, Monica-saken og Sture Bergwall
saken. 

Viktigheten ved at en statsadvokat følger saken fra start tll mål, øker som det framgår 
med kompleksiteten I sakene. Denne arbeidsmåten er altså Innrettet etter de store 
sakene. Men det forekommer også at løpende etterforsking ledes påtalemesslg av 
politiadvokat slik at statsadvokat på saken har en mer tilbaketrukket rolle. Dette gjelder 
typisk relativt enkle saker. På samme måte forekommer også at saker aktoreres av 
politiadvokat. Påtalevedtak treffes for øvrig etter ØKOKRIMs Interne ordning av 
statsadvokat også 1 saker der påtalekompetansen etter loven er lagt tll politiadvokater. 

Oppsummert mener vi at dagens ordning med Integrert statsadvokat bør opprettholdes I 
ØKOKRIMs saker. Erfaring viser at ordningen fungerer og er en viktig suksessfaktor for å 
kunne håndtere de sakene som faller Inn under enhetens mandat. ØKOKRIM har allerede 
Iverksatt en rekke tiltak som skal bidra til å kompensere for svakheter ved ordningen, og 
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vil fortsette å videreutvikle disse. Flertallet I utvalget synes å bygge på til dels fell 
premisser, og mangler referanse tll erfaringer gjort her I landet og I utlandet. De samme 
spørsmålene er vurdert av andre utredningsutvalg, som har gjort seg andre vurderinger. 

4. Forslaget om å overføre ansvaret for miljøfeltet til politidistrikt 

ØKOKRIM har som særorgan vært helt sentral I rettsutviklingen av saksfeltet 
mlljøkrfmlnalltet, se Miljøkrlm nr. 1/2017 for en gjennomgang av høyesterettspraksis om 
miljøkriminalitet de siste 15 år. Gjennomgangen viser at ØKOKRIM tar saker distriktene 
Ikke ville tatt eller tatt I mindre omfang, blant annet fordi bare ØKOKRIM-modellen med 
statsadvokat I saken hele veien gjør det mulig å ressurssette og styre saken slik at den 
om nødvendig kommer til topps I rettsapparatet. Vårt veletablerte tverrfaglige nasjonale 
fagmiljø får gode tilbakemeldinger fra alle polltldlstrlktene som er satt av etterforsker(e) 
og/eller påtale til miljø, og tilsyn og organisasjoner på området har gitt uttrykk for 
fortsatt behov for en nasjonal spisskompetanse Innenfor alvorlig mlljøkrlmlnalltet. 

Særorganutredningens flertall foreslår å legge det nasjonale koordineringsansvaret for 
miljøkriminaliteten til Trøndelag politidistrikt. Enkelthetene I flertallets begrunnelse 
kommenteres nedenfor, men I stort deler ØKOKRIM mindretallets begrunnelse, jf. 
utredningen side 238 flg., om at bekjempelsen av miljøkriminalitet løses best gjennom 
Mlljøkrlmavdellngens organisering I ØKOKRIM og enhetens portefølje. Mindretallet har 
bl.a. pekt på at de mange klima- og miljømessige utfordringer landet og verden står 
overfor, og som det er bred politisk enighet om å håndtere på best mulig vis, klart taler 
Imot å devaluere politiets evne tll å bekjempe de aller mest alvorlige mlljøkrlmsakene 
som foreslått. Mindretallet frykter også at dersom en spesialenhet for miljøsaker legges 
under et politidistrikt, kan enhetens kapasitet ved behov bli trukket Inn og benyttet I 
etterforsking av andre saker, samt bli pålagt utførelse av andre polltloppgaver. 

Geografisk nærhet til Miljødlrektoratet og Direktoratet for arbeidstilsynet er fremhevet 
som et argument fra utvalgets flertall for å legge Mlljøkrlmavdelingen til Trondheim. I 
den grad geografisk nærhet til ulike forvaltningsorganer skal tillegges vekt, kan det vises 
til at kun et fåtall av sakene Innenfor saksfeltet har behov for tett samarbeid med 
Direktoratet for arbeidstilsynet og den delen av Miljødirektoratet som llgger I Trondheim. 
At langt flere og minst like sentrale samarbeidspartnere som det også holdes jevnlig 
kontakt med, holder tll 1 Oslo og andre steder I landet, herunder Arbeidstilsynets syv 
regionkontorer, er Ikke vektlagt av utvalget. Fem direktorater på miljøområdet llgger I 
Oslo, to I Trondheim og ett I henholdsvis Bergen, Tønsberg, Haugesund og Ålesund. Det 
er heller Ikke vektlagt at Mlljøkrlmavdellngen også har samarbeid med den delen av 
Miljødirektoratet som ligger I Oslo. Avdelingen har også jevnlig kontakt med Tollvesenet, 
Kulturdepartementet, Veterinærinstituttet og Kripos, samt omfattende undervisning på 
Politihøgskolen, som alle ligger I Oslo. 

De alvorligste mlljøkrlmlnalitetssakene har likhetstrekk med økonomisk 
krlminalltet 
ØKOKRIM er uenig med flertallets begrunnelse for flytting at mlljøkrlmlnalitetssakene 
regelmessig Ikke er mer kompliserte eller alvorlige enn hva som etterforskes I det 
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enkelte politldlstrlkt. I de alvorligste miljøkrlmlnalltetssakene er komplekslteten, behovet 
for tverrfaglighet og de mange spesiallovene et t llbakevendende tema for hvorfor 
saksfeltet er krevende. Alvorlighetsgraden I sakene blir ofte underkommunlsert ved at 
de rammer fellesskapet og mange saker over tid gir alvorlige utslag. Miijøkriminaiitet 
scorer jevnt høyt I trusselvurderinger. 

Milj økriminalitet deles grovt sett Inn I lovbrudd som retter seg mot det ytre miljøet 
(forurensnings· , natur- og kunst- og kulturmlnnekrlmlnalitet), slik generalklausulen I 
straffeloven 2005 §§ 240 og 242 også er bygget opp, og forhold som rammer det indre 
miljøet (arbeidsmiljø- og arbeldsmarkedskrlmlnalltet). Ogsi!li akvakulturkriminalitet er 
Inkludert, og nylig ble dyrevelferdskrlmlnalitet tatt med. VI har således å gjøre med et 
svært vidt krlmlnalitetsbegrep med straffehjemler fordelt over ca. 45 bestemmelser. Ved 
Innføring av ny straffelov 2015 ble skillet mellom forbrytelser og forseelser opphevet og 
miljøkriminalitet vil "komme til syne" på en helt annen måte enn før. 

De alvorligste sakene kjennetegnes med et faktum som gjerne er både omfattende og 
komplekst. Det foreligger ofte begrenset med rettspraksis eller j uridisk teori som belyser 
de aktuelle lovbestemmelsene I spesiallovgivningen. De mistenkte, selskaper så vel som 
personer, har gjerne store ressurser. I tillegg kommer at mange av sakene ofte er 
økonomisk motivert, krever store databeslag og har forgreininger tll flere polltldlstrlkt og 
utlandet. 

Strafferammene for miljøkriminalitet er generelt lavere enn for økonomisk kriminalitet. 
Noen, kanskje også utvalgets flertall, anser derfor miljøkriminalitet for mindre alvorlig og 
av mindre samfunnsmessig betydning enn annen kriminalitet. ØKOKRIM deler Ikke en 
slik oppfatning og den bør Ikke medføre at arbeidet mot alvorlig miljøkriminalitet 
svekkes. Miijøkriminaiitet rammer I likhet med økonomisakene fellesverdier av stor 
samfunnsmessig betydning og utgjør en reell trussel mot disse verdiene, samtidig som 
det Ikke er en direkte fornærmet, noe som naturlig nok kan føre til nedprioritering av 
sakene i et distrikts portefølje. 

I ØKOKRIMS trusselvurdering antas risikoen Innenfor deler av mlljøkrlmlnalltetsfeltet å 
være t iltakende, dvs. at antall saker kommer til å øke og det blir således enda viktigere I 
tiden fremover å håndtere disse saker på en best mulig måte. 

Den alvorligste miljøkriminaliteten skjer ofte Innenfor rammene av lovlig 
næringsvirksomhet og I store bedrifter, og er motivert av et mer eller mindre direkte 
ønske om økonomisk vinning eller besparelser ved å bryte reglene som er satt for å 
beskytte miljøet. ØKOKRIM har hatt mange slik saker, og i bl a forurensningssaker har 

0 0 0 å b Høyesterett ogsa papekt at et ønske om a tjene mest mulig og om evare 
arbeidsplasser kan friste mindre ansvarlige aktører til å nedprioritere miljøtiltak. Et 
annet og økende problem er produktkontrollsaker hvor produkter, herunder leketøy er 
tilsatt giftige, helseskadelige produkter, som ofte krever gode fagkunnskaper for å 
hiilindtere og de er ofte økonomisk motivert. Innenfor områdene arbeldslivskrlmlnalitet, 
arbeidsmiljøkriminalitet og dyrevelferdskrlmlnalitet ser vi at sakene også dreier seg om 
økonomisk kriminalitet. Et eksempel: I den såkalte reinbedragerisaken ble to reineiere 
domfelt for å ha Imitert rovdyrskader på levende reinsdyr I den hensikt å få utbetalt 
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rovdyrerstatning på millionbeløp. Effektiv allmennprevensjon på miljøfeltet er viktig for å 
forhindre denne form for miljøkrlmlnalitet og økonomisk kriminalitet. 

Mlljøkrimavdellngen en del av ØKOKRIM 
Mfljøkrlmavdellngen er en del av ØKOKRIM og fungerer I tett samspill med både Interne 
og eksterne aktører Innen de ulike fagfeltene. I mange saker samarbeider 
Miljøkrlmavdelingen nært med de andre avdelingene på ØKOKRIM, fordi det ofte I 
mlljøkrlmlnalltetssakene også er begått økonomisk kriminalitet, derav også 
sammenslåingen av områdene I polltldlstrlktenes økoteam. Miljøkrlmavdetlngen arbeider 
også nært med andre avdelinger I ØKOKRIM I Innsatsen mot arbeldsllvskrlmlnalltet og 
arbeldsmlljøkrimlnalitet. Ved å legge ned ØKOKRIMs Mlljøkrlmavdellng og flytte det 
nasjonale koordineringsansvaret til Trøndelag politidistrikt vil en miste denne viktige 
synergieffekten ved dette. 

Mlljøkrlmlnalltetssakene krever ofte store databeslag. Mlljøkrimavdelingen har derfor 
også et nært samarbeid med ØKOKRIMs dataavdeling. Håndtering av store mengder 
data krever særskilt kompetanse. Et av de største databeslagene ved ØKOKRIM er tatt I 
en miljø-sak. 

Utvalgets flertall argumenterer videre for at det på andre saksfelt har vært vellykket å 
legge spesialistkompetanse til polltldlstrlkter. Argumentet har etter vårt syn liten 
overføringsverdi til mlljøkriminalltet som er aktuelt for alle distrikter I Norge, I 
motsetning til for eksempel petroleumsvirksomhet på sokkelen hvor Sør-Vest 
politidistrikt uansett vil få de fleste sakene og hvor sakstallet er langt lavere enn for 
mlljøkrlmlnalltet som sådan. 

Viktigheten av en nasjonal spydspiss pA statsadvokatnivå 
For den delen av ØKOKRIMs ansvarsområde som dreier seg om økonomisk kriminalitet, 
går utvalgets flertall Ikke Inn for å overføre oppgavene til polltldlstrlktene. Begrunnelsen 
er at "det ville innebære et tilbakeslag i arbeidet med S bekjempe alvorlig økonomisk 
kriminalitet''. ØKOKRIM mener de samme argumenter med styrke gjør seg gjeldende for 
saksfeltet mlljøkrlmlnalltet. Vektige kriterier som sjeldent forekommende saker, 
kompleksitet, ressursbehov, vanskelighetsgrad, distriktsovergripende karakter og/eller 
behov for Internasjonal bistand og samhandling tilsier at også mlljøkrlmlnaliteten ligger 
til en nasjonal enhet. Flere av enhetens saker overtas etter anmodning fra polltldlstrlkter 
fordi distriktene Ikke har tilstrekkelig kompetanse til å behandle disse. 

Påtalekompetansen for de aller fleste spesiallovene på mlljøkrlmlnalltetsfeltet ligger på 
statsadvokatnivå. Videre er alvorlige miljøsaker ofte av en form for juridisk kompleksitet 
som krever spisskompetanse på statsadvokatnivå for en effektiv styring og tilskjæring 
av saken under etterforskingen. Dette sammenholdt med lite rettspraksis gjør også at et 
stort antall av sakene må tas hele veien til Høyesterett for å få sin avklaring, noe som 
forutsetter en statsadvokat på saken som kan saken og saksfeltet og skjermes fra andre 
oppgaver/saker. De regionale statsadvokatemebetene har begrenset anledning til det, 
og vi ser jevnlig dommer fra lagmannsretten aktorert av politiadvokat hvor 
statsadvokaten I en annen arbeidssituasjon kanskje ville ha anket til Høyesterett. To 
eksempler: 1) Kulturminnesak i Nordland hvor påtalemyndigheten påsto 240 000 kroner 
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I bot t ll foretak og lagmannsretten Idømte 30 000 kroner. 2) Matkrlmlnalltetssak fra 
Innlandet hvor påtalemyndigheten påsto 75 dager ubetinget fengsel og lagmannsretten 
Idømte 50 000 kroner I bot. Erfaring viser at Høyesterett ofte t ar disse sakene tll 
behandling, særlig ved påtalemyndighetens anke, og vi vet at de ønsker seg en 
prinsipiell presentasjon som forutsetter bred kunnskap om feltet. 

Internasjonalt samarbeid vil ikke være mulig pl samme mlte uten en nasjonal 
enhet med statsadvokater 
Visse typer milj økriminalitet er av grenseoverskridende karakter. I andre tilfeller vll 
Informasjon om selskaper eller utfordring med bestemte typer miljøkriminalitet hos våre 
naboer I Norden eller andre land, særlig Innenfor EU som følge av at mange spesiallover 
bygger på samme EU-regelverk, være av Interesse. Internasjonalt samarbeid er derfor 
viktig . Ved Internasjonalt samarbeid gjør nødvendigheten av å bruke rettsanmodninger 
det hensiktsmessig at etterforskingen av miljøkrlminalltet ledes av en statsadvokat. 
Utenlandske myndigheter vil I sin prioritering av sakene dessuten gjerne se hen t il 
hvorvidt saken nasjonalt ledes av en statsadvokat. Avdelingen har i dag utstrakt 
samarbeid med utenlandske Institusjoner som Interpol, European Network of 
Prosecutors for the Envlroment (ENPE) og Network of prosecutors on envlromental crime 
in the Baltic Sea Region (ENPRO). Avdelingen representerer norsk politi og 
påtalemyndighet i arbeidsgrupper i Interpol, UNESCO, EU, Europarådet og UNODC. 
Gjennom langvarig samarbeid har Mlljøkrlmavdelingen opparbeidet seg en et solid 
kontaktnettverk. 

Skjerming av ressurser for effektiv bekjempelse av miljøkriminalitet 
Dersom ØKOKRIMs Mlljøkrimavdellng blir overført til Trøndelag politldlstrlkt er det fare 
for at bekjempelsen av mlljøkrlmlnalltet over tid taper kampen om ressursene mot andre 
mer prioriterte saksfelt, slik som alvorlige voldsforbrytelser, sedelighetssaker eller 
organisert narkotikakriminalitet. Det vil være et skritt tilbake til slik organiseringen av 
bekjempelsen av mlljøkrlmlnalltet var forut for opprettelsen av ØKOKRIM, og som var en 
hovedårsak tll etableringen av ØKOKRIM, hvor miljø raskt kom Inn I porteføljen på 
samme tid som Grunnloven fikk en egen bestemmelse om miljø. 

I motsetning tll for eksempel volds- og seksualforbrytelser er mlljøkrlmlnalltet sjelden et 
resultat av plutselige begivenheter eller innfall mv. Bak overtredelsene ligger det ofte en 
kalkulert avveining av økonomiske fordeler og risiko ved regelbrudd. Etterforskingen er 
ofte ressurskrevende og langvarig grunnet omfattende og komplekst faktum, noe som 
igjen resulterer I lange hovedforhandlinger. Dette er en av grunnene tll at saksfeltet 
behøver et skjermet nasjonalt spesialistmiljø. Det er også vanlig på andre 
kriminalitetsområder at et nasjonalt ansvar blir liggende på et nasjonalt nivå. 

Etterforsking av miljøkriminalitet dreier seg ofte også om på hvilken måte kriminaliteten 
har hatt eller kunne medført konsekvenser for de miljøverdiene som rammes. Slike 
vurderinger krever særskilt kompetanse Innen bl.a. etterforsking, biologi og kjemi. I 
alvorlige forurensningssaker kan ofte etterforskingen av selve hendelsesforløpet kreve 
slik ekspertise. ØKOKRIM har spesialetterforskere med denne kompetansen, som er 
bygget opp over år med etterforsking av alvorlige forurensningssaker og det vil være 
uheldig om dette fagmiljø nå skal legges ned, selv om man på sikt kan lære opp nye I et 
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polltldlstrlkt. Utvalgets flertall trekker frem at kompetanseoppbygging på 
miljøkriminalitet I polltldlstrlktene vil styrke nærpolltlreformen. Det er viktig at 
Politireformen fører til større fagmiljøer med økonomi- og miljøsaker, men dette 
begrunner etter vårt syn Ikke at Miljøkrlmavdellngens rolle overføres et polltldlstrlkt. 

Miljøkrlmavdellngen har I dag viktige oppgaver knyttet til kompetanseoppbygging og 
faglig bistand til polltldlstrlktene. ØKOKRIM utgir fagblad om miljøkrlmlnalltet 
("Miljøkrlm"), arrangerer årlige seminarer om mlljøkrlmlnalltet for politidistriktene og 
seminarer på ulike spesialfelt (som for eksempel akvakulturkrlmlnalltet, 
dyrevelferdskrlmlnalltet, arbeldsmlljøkriminalltet mv.), og underviser I miljøkriminalitet 
på Politihøgskolen. ØKOKRIM yter også jevnlig bistand til polltldlstrlktene I enkeltsaker. 
Det vll 1 beste fall ta tid før et polltldlstrlkt løser alle disse oppgavene på en god måte. 

Sammenfatning 
Mlljøkrlmavdellngen har et velfungerende tverrfaglig arbeldsmlljø og har oppnådd meget 
gode resultater med begrensede ressurser. Over år har den satt miljøkriminalitet på 
dagsorden særlig gjennom etterforsking og påtaleavgjørelser av store og prlnslplelle 
mlljøkrlmlnalltetssaker som har endt I domfellelser av betydning utover den enkelte sak, 
hvorav mange har vært behandlet I Høyesterett. A rekruttere og beholde denne 
ekspertisen Innenfor rammen av et politidlstrlkt vil være utfordrende. 

Et nasjonalt organ med skjermede ressurser er av avgjørende betydning for en effektiv 
krlmlnalltetsbekjempelse på dette saksfeltet. Det bllr Ikke mindre viktig I tiden som 
kommer med de mange klima- og miljømessige utfordringer vi står overfor. 
Mlljøkrlmlnalltet er så komplekst at Integrert statsadvokatpåtale og tverrfaglig ekspertise 
er nærmest avgjørende for å lykkes med etterforsking og lretteførlng av saker for retten. 

Flytter man det nasjonale ansvaret tll polltldlstrlktnlvå, slik utvalgets flertall foreslår, 
mener vi det vil være utfordrende å opprettholde den tverrfaglige spesialistkompetansen 
som en effektiv håndheving på mlljøfeltet krever. ØKOKRIMs oppfatning er at en med 
dagens ordning har fått til en slagkraftig nasjonal enhet på saksfeltet. Om dette flyttes 
tll et politldlstrlktsnlvå vil samfunnets mulighet til å demme opp for miljøkriminalitet som 
rammer verdiene Grunnloven § 112 beskytter svekkes, sllk også utvalgets mlndretall I 
utredningen påpeker. 

Utvalgets forslag reiser også flere viktige ubesvarte spørsmål, bla om hvorfor en skal 
splitte økonomisk kriminalitet og miljøkrlmlnalltet på nasjonalt nivå når en ved 
Politireformen slår disse fagområdene sammen I egne funksjoner I alle polltldlstrlkter. 
Det er ikke gitt at det er en god løsning for disse funksjonene å skulle forholde seg til 
ØKOKRIM I økonomisakene og til et polltldlstrlkt i miljøsakene. 

5. ØKOKRIMs syn forøvrig 

Andres forventninger til politiets oppgaveløsningsevne og kapasitet Innenfor særlig 
økonomisk kriminalitet men også mlljøkrlmlnalitet, har økt vesentlig gjennom de siste ti 
årene. Strategisk analyse Indikerer en relativt jevn utvlkllng mot at en forholdsmessig 
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økende andel av de avdekkede lovbruddene på området er utfordrende og ressurs- og 
0 å 0 kompetansekrevende a etterforske og lretteføre. Etter v rt syn er det svært viktig a 

bruke anledningen nå, med Politireformen, Etterforsklngsløftet og andre viktige 
forbedringstiltak i politiet, til også å sørge for at den samlede politi- og påtaleinnsatsen 
mot alvorlig økonomisk kriminalitet og mlljøkrlmlnalltet løftes signifikant. VI ser at det nå 
er en sjelden mulighet til å få dette til. 

VI mener den samlede politiinnsatsen på disse feltene, gitt de ressursene og den 
organiseringen man har I dag, vil bli best på kort og lengre sikt ved å videreføre og 
styrke ØKOKRIM samtidig som funksjonene Etterforsking av økonomisk kriminalitet og 
mlljøkrlmlnalltet, og påtaleressurser som følger disse, ressurssettes og utvikles på en 
god måte. Det gir langt bedre muligheter for et løpende faglig samarbeid Innen 
enkeltsaksbehandling, fagutvikling og kompetansedeling, og det gir en bedre fleksibilitet 
mht allokering av ressurser og kompetanse tll relativt sjeldne men svært omfattende 
straffesaker som erfaringsmessig utgjør store utfordringer for fagmiljøene I distriktene. 

Polltlanalysen (NOU 2013: 9), som for øvrig foreslo 6 polltldlstrlkter og dermed 
forutsetningsvis sterkere spesialiserte fagmiljøer enn vi får med 12 politidistrikter, 
oppstiller som kriterier for et særorgan at det Ivaretar primærfunksjoner I politiets 
løsning av kjerneoppgavene, og at det gir bistand til politidistriktene Innenfor sin 
funksjon mv og håndterer særlig komplekse eller nasjonale/distriktsovergripende saker 
Innenfor sitt ansvarsområde (side 137). Konkret er utvalgets vurdering at ØKOKRIM og 
Kripos bør videreføres som separate særorganer, men at det bør arbeides nærmere med 
knytning og samarbeid mellom de to enhetene (side 138). ØKOKRIM slutter seg til det vi 
her har gjengitt fra Politianalyseutvalgets vurderinger og kriterier, og vi mener at 
standpunktet om å videreføre to separate enheter også I dag er det mest fornuftige. 

Fagansvar 
Ø 0 0 f 0 KOKRIM har over flere ar oppfattet a ha en orm for fagansvar Innenfor vare 
fagområder forankret I påtaleinstruksen § 35-10, overfor miljøene i polltldistrlktene som 
arbeider med de samme lovbruddskategoriene. Riksadvokaten ba I 2014, i samråd med 
Politidirektoratet, om en utredning for å tydeliggjøre og utvikle en rollen. Oppdraget ble 
besvart med rapporten Nasjonalt fagansvar (2015), omtalt I Særorganutredningen pkt 
13.5, 15.4.1 og 16.4.1. I tiden etter at rapporten ble avgitt, er det satt I gang 
gjennomgripende tiltak for politiet som tll berører flere av forslagene I rapporten, først 
og fremst gjennom Handlingsplan for løft av etterforskningsfeltet (2016). 

Det fagansvaret utvalget begrunner og beskriver I pkt 16.4, og som utvalget anbefaler 
for ØKOKRIM i pkt 15.4.1, samsvarer I store trekk med det vi I dag mener vil være den 
beste måten å utvikle fagansvaret på og som med relativt begrenset ressursbruk vil gl 
gode effekter på den samlede politiinnsatsen mot økonomisk kriminalitet og 
miljøkriminalitet på kort og lengre sikt. 

VI forstår utvalgets forslag på dette punkt til langt på vei å sammenfalle med 
Politianalysens (NOU 2013: 9) vurderinger om nasjonalt fagansvar: I forlengelsen av de 
kriteriene politianalyseutvalget oppstiller for særorganer (ovenfor), skriver utvalget (side 
138) at "Med dette som hovedfunksjoner vil det også være naturlig å tillegge 
særorganene et nasjonalt fagansvar knyttet til egne fagområder. Dette vil normalt 
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kunne Innebære ansvar for å definere nasjonale standarder og prosedyrer, tilrettelegge 
og gjennomføre kompetanseutvlkling og sikre kunnskapsutvikling og generell utvikling 
av fagområdet(-ene)". ØKOKRIM er enig I dette; det er åpenbart at kompetanse- og 
fagutviklingen blir best ved at de som ligger I front I praksisfeltet på et område I 
kontinuerlig utvikling (håndtere særlig komplekse eller nasjonale/distriktsovergripende 
saker) har en sentral rolle I denne utviklingen. 

Fordeling av straffesaker mellom polltldlstrlktene og ØKOKRIM 
Utvalget foreslår (pkt. 13.12} tydeligere kriterier for fordeling av straffesaker mellom 
politldlstrlkt og særorgan. VI er enig I at det bør etableres klarere og mer gjensidig 
forpliktende prosesser for denne formen for prioritering, og mener det llgger bedre tit 
rette for det med 12 politimestre. Utredningen gjengir ogd noen utsagn fra politiledere 
som Indikerer behov for økt transparens mht. dette, se pkt. 13.3 hvor "enkelte peker 
blant annet på at praksisen den ØKOKRIM og Kripos tilsynelatende "fritt" kan velge de 
mest spennende sakene, Ikke bør fortsette", og pkt. 13.7 om at "Det blir uttrykt 
bekymring for en utvikling hvor det enkelte særorgan kan velge krevende saker som kan 
gå på bekostning av bistandsevnen til politldlstrlktene". Vår erfaring med kontakt med 
polltldlstrlkter om fordeling av ansvar for saker, og ulike forpliktelser mht. å etterforske 
en enkelte typer saker gir grunnlag for noen nyanser til disse utsagnene. 

I tråd med dette foreslår utvalget å endre påtaleinstruksen § 35-1 (2} ved å føye til "." 
etter nærmere kriterier fastsatt av Politidirektoratet og riksadvokaten". ØKOKRIM har 
Ikke Innvendinger til en slik endring, og nevner at vi allerede I dag forholder oss til slike 
signaler I dialogen med riksadvokaten. Utvalgets forslag til endring av ordlyden I 
påtaleinstruksen § 1-1, fra at en straffbar handling "som alminnelig regel" skal 
etterforskes og påtales I det distrikt hvor handlingen antas foretatt, tll " ... som 
hovedregel ."", tror vi for øvrig vil ha svært begrenset praktisk betydning. 

Spørsmålet om underleggelse under riksadvokaten 
Utvalgets mindretall foreslår subsidiært en alternativ modell 2 der ØKOKRIM fagllg og 
administrativt underlegges Riksadvokatembetet (pkt. 15.5.2}. Selv om både argumenter 
for dette, og de motargumentene flertallet viser til når de awlser forslaget, er enkelt 
tilgjengelig I utredningen, peker vi på at en slik løsning ville måtte utredes grundigere 
enn det utvalget har gjort dersom dette er en aktuell løsning. Samtidig viser vi til at bl.a. 
Politianalysen peker på utfordringer ved styringsrelasjonen mellom Politidirektoratet og 
særorganene (NOU 2013: 7 side 137}. 

For så vidt gjelder ØKOKRIM, har dagens underordning hvor riksadvokaten er faglig 
ansvarlig for det meste av kjernevirksomheten (straffesakshåndtering) mens andre sider 
av virksomheten, og budsjett, ligger under Politidirektoratet, vært problematisert I ulike 
sammenhenger opp gjennom tiden. Se til Illustrasjon Innstilling fra kontroll- og 
konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelser vedr ØKOKRIM, Innst.S. nr. 
139 (1997-1998): "Komiteen er også enig med Riksrevisjonen at det kan stilles store 
spørsmål ved om de uklarheter som hersker omkring den overordnede styringen av 
ØKOKRIM, svekker mulighetene for god styring av virksomheten". 
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Også ved etableringen av Polltldlrektoratet ble spørsmålet drøftet, se et.prp.nr. 7 (1999-
2000) hvor det var ulike syn på spørsmålet og hvor riksadvokatens høringsuttalelse 
gjengis (pkt. 4.7.2): "Etter riksadvokatens oppfatning bør det Ikke være aktuelt å legge 
ØKOKRIM Inn under Politidirektoratet. Enheten er I så stor grad et statsadvokatembete 
at det vll være kunstig om den skulle plasseres under politidlrektøren. Enheten driver I 
all hovedsak med etterforsking, påtale og lretteføring av straffesaker samt bistand til 
politidlstrlktene I straffesaker. Faglig sett er således virksomheten i det alt vesentlige 
riksadvokatens ansvar. De forholdsvis beskjedne administrative oppgaver som gjenstår, 
særlig knyttet t il personell og budsjett, kan forankres I Justisdepartementet på lik linje 
med det som gjelder for de ordinære statsadvokatembeter." ØKOKRIM hadde i høringen 
samme syn som riksadvokaten. Departementet falt llkevel ned på forslaget fra 
Polltldlstrlktsutvalget, fordi bak " ... forslaget om etableringen av Pollt idlrektoratet ligger 
et stadig mer synlig behov for en bedre samordning av nasjonale, strategiske og 
operative planer, og for en bedre samordning av ressursinnsatsen. Ut fra et slikt 
kriminalpolit isk samordningsperspektlv vil det være uheldig om en så viktig enhet som 
ØKOKRIM skal gis en annen administrat iv tilknytning til den sentrale politiledelsen enn 
de øvrige særorganene". 

Etter vårt syn er det også trekk ved utviklingen som kan t ilsi at en alternativ 
underordning Ikke uten videre avvises. Samfunns- og næringsllvsutvlkllngen tilsier I 
minst like stor grad I dag som t idligere at det er nødvendig med en sentral og sterk 
kapasitet mot økonomisk krlmlnalltet. En grunn til at denne kapasiteten Ikke bør ligge i 
et politidistrikt, er at det alltid vil være saker med mer konkrete skader mv som vinner 
priorlteringskonfliktene som politiet må forholde seg til framover. Dette tilsier skjerming 
av nasjonale ressurser på feltet. Også Politidirektoratet har ansvar for alle sider av 
politiproduktet, og vil framover måtte prioritere svært strengt mellom tunge 
budsjettbelastninger Innen både drift, utvlkllng og anskaffelser. Det er nærliggende at 
Innsats mot alvorlig økonomisk kriminalitet, hvis skadevirkninger ofte fortoner seg som 
mindre konkrete og dramatiske, Ikke kommer opp I silke prioriteringer. Motsatt kan en 
anta at en etatsleder med bedre forutsetninger for å kjenne kjernevirksomheten og 
utfordringene ved denne, og med et langt smalere ansvar i forhold til hele 
politiproduktet, vil være bedre I stand til å foreta riktig ressursprioritering. 

En underleggelse av ØKOKRIM under riksadvokaten ville kunne passe Inn I en mulig 
utvikling i retning av at Den høyere påtalemyndighet tar en vesentlig større rolle innen 
fagledelse av straffesakshåndteringen, I politiet slik dette er foreslått I Påtaleanalysen 
(2017 : 5). Den faglederrollen ØKOKRIM har utviklet i forhold til særlig virksomheten I 
polltidistrlktenes økoteam (økoseksjoner}, passer godt Inn I en ny slik rolle for Den 
høyere påtalemyndighet, og vil gl synergier I forhold til andre straffesakstyper og 
fagmiljøer I politiet. 

Etter vårt syn bør derfor spørsmålet om underleggelse under riksadvokaten ikke uten 
v idere bør avfeies som urealistisk. ØKOKRIMs danske søsterorganisasjon, 
Bagmandspolltlet, er forøvrig underlagt den danske riksadvokaten, uten at enhetens 
samarbeid med og bistand til polltikredsene står noe t ilbake av den grunn. VI vil altså 

0 0 0 d d ikke avvise løsnlngen, men spørsmalet ville matte utredes langt mer lnngaen e enn et 
utvalget har gjort, dersom en sllk løsning skulle være aktuell. 

Side 24 av 25 



6. Avslutning 

Utvalget skriver at ØKOKRIM løser oppgavene sine godt l dagens organisering. 
Begrunnelsen for å endre organiseringen, bør derfor etter vårt syn være at man vll 
oppnå en bedre bekjempelse av økonomisk krlmlnalltet og mlljøkrlmlnalltet ved å slå 
ØKOKRIM sammen med Kripos. VI ser Ikke at utredningen gir grunnlag for en slik 
konklusjon. 

Hovedpremlsset for utvalgets forslag er at polltldlstrlktene skal håndtere flere saker selv 
Innenfor økonomisk krlmlnalltet og miljøkrlmlnalltet. VI deler et håp om at dette vil bli 
tilfelle, men mener at det er for tldllg å konkludere på hva de nye distriktene vil kunne 
håndtere. Det vil ta tid før Politireformen har satt seg, og de nye Funksjonene 
etterforsking av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet er bygget opp. Vår erfaring 
tilsler et økt bistandsbehov I politidistriktene de nærmeste årene som ledd I de store 
endringene som gjennomføres. En av utvalgets viktigste forutsetninger for å endre 
ØKOKRIMs organisering slår derfor Ikke til I dag, og det er foreløpig usikkert I hvilken 
grad det slår til på lltt lengre sikt. 

Uavhengig av hvilke saker politidistriktene selv kan håndtere I fremtiden, er en 
opprettholdelse av ØKOKRIM som selvstendig organisasjon viktig . Dersom man som sjef 
I et nytt Kripos som omfatter ØKOKRIM skal prioritere mellom etterforsking av en 
skattesak og overgrep mot et barn, gir det seg nærmest selv hva man vil prioritere. Det 
har vi forståelse for. Men dersom man ønsker å opprettholde og videreutvikle Innsatsen 
mot økonomisk kriminalitet og miljøkrlmlnalltet, bør man skjerme fagområdene, sllk 
man gjorde I 1989 da ØKOKRIM ble trukket ut av Kripos og etablert som egen 
organisasjon. Opprettholdelse av denne Innsatsen omfatter både egne ØKOKRIM-saker 
og bistand tll distriktene. Vi mener at det verdivalget som ble tatt I 1989, Ikke nå bør 
reverseres. I bunn og grunn er det viktig av hensyn til tilliten til hele strafferettspleien, 
at politiet har en synlig kapasitet til å forfølge også de mest ressurssterkes lovbrudd. 

c lsen 
Trond Eirik Schea 
ØKOKRIM-sjef 
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HØRINGSSVAR ØST POLITIDISTRIKT PÅ NOU 2017:11 

Øst politidistrikt avgir med dette høringssvar på NOU 2017:11 "Bedre bistand. Bedre beredskap". 
 

Det er et omfattende arbeid som er utført. Vår første vurdering er likevel at utredningen kommer for tidlig i forhold til 

framdriften i nærpolitireformen. Politidistriktene er under etablering, og vi vet ikke hvordan ny organisering vil 

fungere. Vi har derfor ikke grunnlag for å gi erfaringsbaserte svar på de konkrete spørsmål om konsekvenser for:  
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Politiets særorganer omtales som bistandsenheter 
Vi deler utvalgets vurderinger, og forutsetter at bistandsenhetene innrettes som nettopp det. Utvalget drøfter noen 
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Politihøgskolen omtales som høgskole og ikke særorgan 
Vi er enig i utvalgets vurderinger.  

 

Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter 
Vi er enig i at det etableres en bistandsenhet for etterforskning bestående av Kripos og Økokrim, men er uenig i 

forslaget om etablering av en bistandsenhet for nasjonale beredskapsressurser.  

 

Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet 
Fordelene ved sammenslåing er større enn ulempene. Vi anerkjenner innsigelsene fra utvalgets mindretall, men 
vurderer at de tunge økonomisakene kan håndteres ved internorganisatoriske tiltak og skjermingsrutiner.  

 

Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt 
Vi er enig med utvalget i at fagområdet vil få flere krevende saker i framtiden, noe som tilsier spisskompetanse. 

Derimot argumenterer ikke utvalget overbevisende for å legge fagområdet til Trøndelag politidistrikt. Etter vår 

vurdering er drøftelsene for sammenslåing av Kripos og Økokrim, relevante også for miljø- og faunakriminalitet. Vi 
anbefaler derfor at miljø- og fauna forblir en del av den nye bistands- og etterforskningsenheten.   
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Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring 
Vi er delvis enig med utvalget. UP er en tydelig og synlig merkevare i samfunnets og politiets trafikksikkerhetsarbeid. 

Denne synligheten bør videreføres. Patruljevirksomheten kan effektiviseres, og i større grad inngå i en mer helhetlig 

styring av operative politiressurser.  UP-staben bør opprettholdes som et overordnet element.  

 
Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form 
Vi er uenig med utvalgets hovedkonklusjon, men enig i at mannskapsressursene må benyttes mer effektivt i perioder 

med lave asylankomster.  

  

Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet på Trandum 
Vi er enig i utvalgets vurderinger og konklusjon. Kriminalomsorgen har ivaretakelse og omsorg for mennesker i 

tvungne opphold som sin kjerneoppgave. Det er naturlig at slike opphold, underlegges kontroll fra primærmyndighet. 
 

Nasjonale beredskapsressurser blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal beredskap 
Vi er uenig med utvalget. Den kompleksitet i faglighet og lovregulering, teknologiutvikling, langsiktig etter-forskning, 

internasjonale forgreininger og globalisering, som begrunner en bistands- og etterforsknings-enhet, er ikke overførbar 

til nasjonale beredskapsressurser. Vi anbefaler derfor at disse organiseres i Oslo som i dag. 
 
Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter 
Vi er enig med utvalget i at dette er nødvendig, og viser til den etterfølgende drøftelsen. 

 

Politidirektoratet bør skille tydeligere i strategiske og operative oppgaver overfor underliggende enheter 
Vi er enig med utvalget i at dette er nødvendig, og viser til den etterfølgende drøftelsen. 

 

Tidsperspektiv for å gjennomføre eventuelle endringer 
Øst politidistrikt planlegger å sluttføre nærpolitireformens fase II, 1. mai 2018. Denne datoen representerer samtidig 

oppstarten av en helt ny organisasjon, som skal samvirke for første gang i ny struktur. Vi kan tidligst vurdere ett års 
erfaring i ny organisasjon høsten 2019. Det er nødvendig med lenger virketid før det kan tas stilling til omfattende 

endringer i samspillet mellom særorgan og politidistrikt. 

 

Hvilke oppgaver, sakstyper, funksjoner bør løses lokalt og hvilke bør løses nasjonalt, eventuelt i andre etater 
 

Etterforskning 

Det er mange nyanser i utarbeidelsen av trekkregler. Detaljene egner seg ikke for høringsinstituttet. Reglene bør 

utarbeides gjennom et eget utredningsprosjekt. Vi er imidlertid enig i utvalgets prinsipielle drøftelser av trekkregler. 

 

Andre etater 

Kontrolletater avdekker også kriminalitet, men velger noen ganger å avgjøre sakene i forvaltningssporet.  Politiet 
kritiseres for å la saker oversendt fra andre etater, bli liggende. Manglende kompetanse og forståelse i politiet, bidrar 

til nedprioritering eller langvarig saksbehandling, med foreldelse som utfall. Trekk- og samspillsregler bør utredes i 

samarbeid. Dagens situasjon viser at samspillet ikke alltid fungerer godt. 

 

Beredskap 

Utvalget viser til nærhetsprinsippet og likhetsprinsippet, som er to av fire velfungerende krisehåndteringsprinsipper. Vi 

advarer mot å svekke disse prinsippene ved etablering av et eget nasjonalt organ for beredskap. I et 

øyeblikksperspektiv må kommunikasjons- og beslutningslinjer være korte, kjente og effektive. 

 

Politidirektoratet ønsker synspunkter på å gi politidistrikt nasjonalt ansvar 
Utvalget påpeker behovet for å klargjøre roller, ansvar og rutiner. Organiseringen av norsk politi, herunder 
særorganene, må framstå som logisk og intuitiv. Utvalget har flere gode drøftelser rundt dette, men avviker fra 

prinsippet når det foreslås å legge nasjonalt ansvar til henholdsvis Øst politidistrikt og Trøndelag politidistrikt. Vi er 

uenig i å legge nasjonalt ansvar til politidistriktene, og mener hensynet til tydelige roller og ansvar, samt intuitive 

prinsipper, tilsier at nasjonale oppgaver legges til nasjonale bistandsenheter. 
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UTDYPENDE BEGRUNNELSER FOR VÅRT HØRINGSSVAR 
I det etterfølgende utdyper Øst politidistrikt standpunktene nevnt i sammendraget. Politidirektoratets konkrete 

spørsmål om kompetanse, konsekvenser og så videre, er som tidligere nevnt, for tidlig å besvare. 

 

Politiets særorganer omtales som bistandsenheter 
Vi er enig utvalgets vurderinger, og forutsetter at bistandsenhetene fortrinnsvis innrettes med tanke på bistand. Dette 
er mer utførlig drøftet under andre punkter i vårt høringssvar. 

 

Politihøgskolen omtales som høgskole, og ikke særorgan 
Vi er enig i at Politihøgskolens akademiske frihet er viktig. Samtidig skal politiet være under demokratisk kontroll, og 

de ti grunnprinsippene for politiet skal være førende. Utviklingen av politiets makt- og metodebruk må balansere flere 
hensyn enn bare den frie akademiske autonomi. Politiet balanserer hele tiden mellom effektivitetshensyn og 

legalitetshensyn. Dette har vært tydelig i samfunnsdebatten om personvern og rettssikkerhet på den ene siden, og 

effektivitet, sikkerhet, kontroll og overvåking på den andre. Det samme gjelder i spørsmålet om bevæpning, hvor 

flertallet av tjenestepersoner i sitt faglige perspektiv, vurderer det som mer effektivt å være permanent bevæpnet, 

mens Stortinget, forskermiljøene og mediene har en bredere og annerledes vurdering av det samme spørsmålet. 
 

Politihøgskolen bør være underlagt styring fra Politidirektoratet. Det forutsetter en faglig innretning og kompetanse i 

Politidirektoratet, hvor balansen mellom effektivitet og legalitet, gis prioritet.  

 
Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter 
Vi er enig i at det etableres én bistandsenhet for etterforskning, bestående av Kripos og Økokrim, men er uenig i 
etablering av en bistandsenhet for nasjonale beredskapsressurser. Vi mener UP-staben bør bestå som et overordnet 

faglig trafikksikkerhetselement, selv om patruljene tilbakeføres til politidistriktene. 

 

Sammenslåing av Kripos og Økokrim 

Utvalget drøfter sammenslåing av Kripos og Økokrim på en god måte. En fleksibel og dynamisk tilnærming til de tre 

søylene for kriminalitet, styrkes etter vår vurdering av at kompetansemiljøene samles under felles ledelse. Vi er 

imidlertid uenig i utvalgets forslag om å flytte miljø- og fauna til Trøndelag. 

 

En felles ledelse i enhet for bistand og etterforskning, vil kunne vurdere utfordringer på en bedre og mer helhetlig 

måte enn i dag, også for miljø- og faunakriminalitet.  Kripos overfører i større grad enn Økokrim, kompetanse til 
politidistriktene. En felles ledelse vil kunne bidra til bedre samhandling og styring av kompetansedeling, faglig utvikling 

og bistand. Økonomisk kriminalitet vil kunne ha tilsnitt både av organisert kriminalitet og IKT-kriminalitet. I det 

etterfølgende kommenterer vi tre de søylene nevnt av utvalget, samt miljø- og faunakriminalitet.  

 

Organisert kriminalitet 

Organisert kriminalitet omfatter lovbrudd i alle de tre søylene som utvalget har drøftet. Den dynamiske tilnærmingen 
for å etterforske lovbrudd, som preges av overlapping mellom ulike kapitler i ulike lover, mener vi er fornuftig for at 

politiet skal unngå å stivne i uhensiktsmessige organisasjonsstrukturer. Dette forutsetter at politidistriktene 

organiserer seg tilsvarende som bistandsenheten. Det innebærer dynamiske fagmiljøer med kombinert bredde- og 

spisskompetanse, og god kompetanse på etterforskningsledelse. 

 
Trekkregler for etterforskning vil stå helt sentralt i forhold til effektiv etterforskningsledelse. Etter vår vurdering bør 

ikke den nye bistandsenheten trekke egne saker, dersom ikke andre tungtveiende grunner gjør dette nødvendig, for 

eksempel i saker som dekker hele landet og/eller med omfattende internasjonale forgreininger. Det samme gjelder for 

tung, kompleks og langsiktig etterforskning av økonomiske straffesaker. Regler for sakstrekk er kompliserte, og må 

utarbeides i et eget utredningsarbeid. Utvalgets drøftelser danner et godt utgangspunkt for dette arbeidet. 
 

Når man legger sakstrekk til én enhet, kan dette medføre at man ønsker å løse egne saker, før man hjelper andre. 

Bistandsenhetene skal tilføre distriktene kompetanse og kapasitet, og i politiet vil det alltid være slik at oppgavene 

overgår kapasiteten. At bistandsenheten ikke skal ha eget sakstrekk som utgangspunkt, svekker ikke nødvendigvis 

muligheten til å etablere fagmiljøer med spisskompetanse. Kripos har i mange år hjulpet politidistriktene med 
drapsetterforskning, men har ikke selv hatt egne saker. Dette prinsippet er overførbart også til andre saksområder, for 

eksempel innen fagområdene som foreslås lagt til den nye bistandsenheten. Hvis man legger til grunn at all 

kriminalitet er profittmotivert bør økonomietterforskning inngå i alle saker. En fortsatt todeling av Økokrim og Kripos, 

kan skape et kunstig skille mellom fagmiljøer som naturlig hører sammen.  
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Etterretning 

Etterretning er et satsingsområde i nærpolitireformen, og blir i større grad en integrert del av politiets 

kunnskapsbaserte og kriminalitetsforebyggende arbeid. Formålet er mer omfattende enn kun etterforskning. Vi er 

enig i behovet for nasjonal, strategisk styring av fagområdet. Politiet er underlagt skiftende politiske prioriteringer, og 

etterretning kan bidra til bedre systematikk og prioriteringer for forebygging og etterforskning.  

 
Forslaget om å slå sammen fagmiljøene i Kripos og Økokrim, kan bidra til videreutvikling av etterretningsfaget, og 

være bedre tilpasset fremtidens kriminalitetsbilde. Det kan hentes ut synergier, og overskuddsinformasjon kan både 

brukes riktigere og være mer effektivt i det kriminalitetsforebyggende politiarbeidet. 

Økonomisk kriminalitet 

Globalisering, teknologiutvikling, kompleksitet i faget, samt nasjonalt og internasjonalt regelverk, gir marked for 
kriminalitet som er krevende å etterforske. Denne typen kriminalitet, ofte som en del av IKT-relatert kriminalitet og 

organisert kriminalitet, forventes å øke i omfang. Kriminalitetsutviklingen tilsier prioritering av samhandlingen med 

andre land, for å forebygge, etterforske og iretteføre disse formene for kriminalitet. Dette fordrer solide, nasjonale 

fagmiljøer. Økokrim besitter kapasitet og kompetanse, som distriktene ikke vil kunne opparbeide. Det er derfor 

nødvendig at den nye bistandsenheten beholder ansvar for fagutvikling og kompetansedeling.  
 

De kriminelle individene og virksomhetene kan operere relativt uhindret av nasjonal lov og stivnede organisatoriske 

strukturer hos kontrolletatene og politiet. Kriminaliteten kan forekomme med et lokalt perspektiv eller utgangspunkt, 

og dette nødvendiggjør derfor lokal kompetanse på fagområdet.  

 
Øst politidistrikt har opplevd utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse på fagområdet økonomisk 

kriminalitet. Sakene kan være komplekse, ressurskrevende og langsiktige, og må ofte vike for "fristsaker" innen andre 

områder, som seksuelle overgrep og vold mot barn. Komplekse og ressurskrevende økonomiske saker bør derfor 

underlegges et prioriteringsregime, som stimulerer til høyere lokal prioritering. 

 

Miljø- og faunakriminalitet 

Dette drøftes særskilt i eget punkt, se under. 

 

IKT-kriminalitet 

IKT-kriminalitet er en raskt økende utfordring. Avanserte teknologi er rimelig og lett tilgjengelig, og kan bidra til å sette 
virksomheter og institusjoner ut av spill, ofte med store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser.  
 
I nær alle straffesaker benyttes ulike former for teknologi som legger igjen elektroniske spor. Disse kan brukes i 
etterforsking og bevisførsel. Kompetanse og kapasitet på IKT-kriminalitet har i stor grad ligget på Kripos. Slik 
utviklingen er, må distriktene ha kompetanse til å etterforske og gjøre datatekniske undersøkelser.  
 
Vi ser at potensialet med bruk av digitale spor i etterforskningen, ikke blir utnyttet. Mangel på kompetanse, utstyr og 

prioritering, bidrar til at dette. Det er behov for en nasjonal enhet for IKT-bistand, som bistår i større og komplekse 
saker, har fokus på distriktenes kompetansebehov, og har en sentral rolle i fag- og metodeutvikling. Bistandsenheten 

bør selv kunne håndtere de mest krevende og prinsipielle sakene.  

 

Hvilke oppgaver, sakstyper, funksjoner bør løses lokalt og hvilke bør løses nasjonalt, eventuelt i andre etater.  
 

Etterforskning 

Det gjenstår mye arbeid med nærpolitireformen, og en omorganisering av Kripos og Økokrim bør derfor avventes. 

Beslutning om sammenslåing kan likevel fattes, og arbeidet med å rydde i roller og ansvar kan startes.  

 

Vi problematiserer roller, ansvar og begreper senere i høringssvaret. Dette er relevant for å skape ryddighet og 

intuitive strukturer, omforent trinnhøyde i dokumenthierarkiene (instruks, rundskriv, brev, plan osv.) samt klarhet i 
begreper. Dette arbeidet kan også med fordel startes nå. 

 

Som vi nevnte helt innledningsvis, støtter vi utvalgets prinsipielle drøftelser som en rettesnor for utarbeidelse av 

trekkregler. De konkrete trekkreglene bør imidlertid avvente til vi har høstet erfaringer med nærpolitireformen, og 

inntil potensialet i den nye bistandsenheten framkommer tydeligere enn nå. 
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Beredskap 

Responstiden for nasjonale beredskapsressurser har preget samfunnsdebatten om politiets beredskap etter 22. juli. 

Betydningen av den lokale beredskapen, som i realiteten håndterer den akutte og livreddende fasen av hendelser, er 

tilsvarende underkommunisert. Utvalget viser til nærhetsprinsippet og likhetsprinsippet, som er to av fire 

velfungerende krisehåndteringsprinsipper. I et øyeblikksperspektiv er det kritisk viktig å unngå lange kommunikasjons- 

og beslutningslinjer. Linjene må være korte, kjente og effektive. Dette taler for at nasjonale beredskapsressurser må 
anses som en tilleggsressurs, og ikke en primærressurs - og at deres mandat og rolle må innrettes deretter. Akutte og 

tidskritiske hendelser er som regel over før bistandsressursene har nådd fram til anmodende politidistrikt. Det er 

derfor det lokale politiet, representert ved nærmeste patrulje, som må håndtere alvorlige tilsiktede hendelser. 

 

Terror i Europa har endret særpreg fra separatistisk motivert terror, gisselaksjoner og bilbomber, til massedrap og 

selvmordsaksjoner på offentlig sted. Det er derfor ikke tid til forhandlinger eller godt forberedte og planlagte 
politioperasjoner. Å tilkalle nasjonale beredskapsressurser i akuttfasen, kan gi problemer med koordinering. 22. juli 

viste hvor krevende det var å koordinere en øyeblikkelig aksjon, da flere politienheter kom til stedet samtidig. 

 

Ved såkalt asymmetriske hendelser i spekteret mellom fred (krise) og krig, vil andre styringsmekanismer tre inn på 

departements- og regjeringsnivå, herunder beslutninger rundt ansvar og roller mellom politiet og Forsvaret. Nasjonale 
beredskapsressurser har ikke andre oppgaver enn politiet for øvrig i slike situasjoner. Når utvalget drøfter 

beredskapstroppens funksjon som om dette var tilfelle, så er det misvisende. Nasjonale beredskapsressurser, vil 

kunne ivareta slike glidende overganger også som en del av Oslo politidistrikt.  

 

Andre etater 

Kontrolletater avdekker jevnlig kriminalitet, men velger noen ganger å avgjøre sakene i forvaltningssporet. Selv om 

dette ikke er å regne som straff, kan det oppleves som en strafflignende reaksjon, og derved kunne ha preventive 

effekter. Trekk- og samspillsregler mellom politiet og andre etater bør utarbeides nærmere.  

 

Prosessøkonomiske forhold, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv, kan tale for at saker avgjøres i forvaltnings-
sporet, selv om det er avdekket samtidige lovbrudd. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det ikke optimalt at 

alvorlige saker faller mellom to stoler, mellom en kontrolletat og et politi med manglende kapasitet og kompetanse på 

fagområdet. Dette bør sees på i et samfunnsperspektiv og ikke som en del av politiets interne omstillingsprosess. 

 

Tidsperspektiv 
Det vil ta tid før full effekt kan tas ut av den nye organiseringen, og vi regner med å gjøre flere lokale justeringer i 
organisasjonen underveis. Nye medarbeidere skal jobbe sammen, opplæring skal gis - og nye strukturer, rutiner og 

prosesser skal tas i bruk. Dette gjør det vanskelig å spå om bistandsbehov, og tidsperspektiv for dette.  

 

Vi legger til grunn at vårt nye politidistrikt bør fungere i minst ett år før vi har nok erfaring til å besvare spørsmålene 

fra direktoratet, det vil si fra høsten 2019. Vi anbefaler likevel at noen endringer gjennomføres raskt, jf. foranstående 
drøftelse. Endringer det hefter usikkerhet ved bør utstå. En prosess der man vinner erfaringer med forrige 

endringstrinn før man iverksetter neste, er en fordel når man opererer med ukjente, organisatoriske nyvinninger. 

 

Politidirektoratet ønsker synspunkter på å gi politidistrikter nasjonalt ansvar 
Organiseringen av politiet, herunder særorganene, må framstå som logisk og intuitiv. Utvalget har flere gode 
drøftelser rundt dette, men avviker imidlertid fra dette når det foreslås å legge nasjonalt ansvar til henholdsvis Øst 

politidistrikt og Trøndelag politidistrikt. Den logiske konsekvensen etter vår vurdering, er at PU opprettholdes som 

særorgan, men ikke bistandsenhet. Tilsvarende mener vi at miljø- og faunakriminalitet mest naturlig hører hjemme i 

den nye enheten for etterforskning og bistand. Vi argumenterer for dette særskilt. 

 

I vårt høringssvar anbefaler vi at nasjonale beredskapsressurser opprettholdes som en organisatorisk enhet under 
Oslo politidistrikt. Dette kan fremstå som et avvik fra det prinsippet vi legger til grunn i vårt høringssvar. Vi mener det 

er mer som skiller enn forener grunnpreget i de to enhetene, hvor mye taler for en etterforsknings- og bistandsenhet, 

mens det motsatte er tilfelle for et nasjonalt organ for beredskap.  

 

Det er fortrinnsvis i Osloområdet de nasjonale beredskapsressursene er relevante. Det er der de har flest oppdrag, og 
det er der de kan ha betydning i akutte hendelser. Beredskapsressursene kjennetegnes ikke av samme kompleksitet, 

teknologiutvikling- og avhengighet som Kripos og Økokrim. Prinsippene for krisehåndtering er enkle, og endrer seg lite 
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over tid. Selv om nasjonale beredskapsressurser kan bli tilkalt til en lokal hendelse, er de en forsterkning til 
politidistriktets egne ressurser.  

 

Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt 
Vi er uenig i at fagområdet legges til Trøndelag politidistrikt. Etter vår vurdering er drøftelsene for å slå sammen Kripos 

og Økokrim, også gjeldende for miljø- og faunakriminalitet. Vi anbefaler derfor at dette forblir som en del av den nye 
enheten for bistand- og etterforskning.   

 

Forslaget vil i praksis innebære en nedprioritering av miljøkriminalitet. Området krever nasjonal spisskompetanse, og 

bør inngå i den samme helhetlige vurderingen som organisert kriminalitet, økonomiske saker og IKT-kriminalitet.  

 

Miljøkriminalitet omfattes av et omfattende lovgrunnlag. Sammen med kompleksiteten i sakene, og stadig nye 
problemstillinger, gjør behovet for kompetansedelingsplattformer spesiell. Dette er løst på en god måte av 

Miljøkrimavdelingen i Økokrim, som har avklart viktige miljøjuridiske spørsmål, og bidratt til å skjerpe straffenivået 

gjennom å føre flere store og prinsipielle saker i Høyesterett.  

 

Øst Politidistrikt ser ikke at behovet for og gevinsten ved en slik geografisk relokalisering er dokumentert. Det hevdes 
at nærheten til Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet er "velegnet". Begge etater er premissleverandører innen 

miljøkriminalitet. Det bemerkes at dette er etatenes hovedkontor, men disse er også representert i Oslo. Der ligger 

også Miljøkrimavdelingen. Dette gjør at direkte kommunikasjon med de nevnte etater er mulig i dag. For 

etterforskning er kommunikasjon med lokale enheter mer aktuelt enn kontakt med hovedkontor.  

 
Ved flytting vil det ta tid før man får etablert et nytt og fungerende fagmiljø som kan veilede politidistriktene. Vi kan 

ikke se at dette har blitt utredet tilstrekkelig. Øst politidistrikt mener derfor at Økokrims ansvar for etterforsking av 

alvorlig miljøkriminalitet må videreføres i en nasjonal bistands- og etterforskingsenhet.  

 

Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring 
UP-staben bør opprettholdes som et strategisk element for koordinering og ledelse av trafikksikkerhetsarbeidet. UP er 

en godt kjent merkevare og premissleverandør i arbeidet med trafikksikkerhet. Vi er enig i at patruljene kan styres 

bedre i hverdagen, og i større grad enn i dag, inngå i politidistriktenes oppgaveløsning.  

 

Ved behov for kraftsamling ved større hendelser og oppdukkende situasjoner, har UP-mannskapene vært en enkle å 

omdisponere til bistand for berørte politidistrikt. Vi mottar imidlertid regelmessig bekymringer fra operative ledere, 
hva gjelder kapasitet til oppdragshåndtering. Det forekommer regelmessig at det er flere oppdrag enn tilgjengelige 

patruljer. Dersom UP-patruljene tilbakeføres til politidistriktene, er det en reell risiko for at de ikke blir tilstrekkelig 

skjermet fra hverdagsoppgavene. Det vil derfor være viktig at trafikktjenesten gis et organisatorisk uttrykk i 

politidistriktene, som sikrer nødvendig prioritering og måloppnåelse. 

 
Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form 
Vi er uenig med utvalgets hovedkonklusjon, men er enig i at mannskapsressursene i Politiets utlendingsenhet må 

benyttes mer effektivt i perioder med lave asylankomster. Vi er enig i at det generelle utgangspunktet må være å 

overlate flest mulig oppgaver til det enkelte politidistrikt, og etablere bistandsenheter der man av spesielle grunner 

ønsker å samle nasjonalt ansvar, og ha dette som nasjonale bistandsoppgaver. 
 

Vi tiltrer vurderingen av at nærpolitireformen bør medføre en vurdering av PUs portefølje og ansvar. Vi mener 

imidlertid at PU bør bevare sine hovedoppgaver, som registrering av asylsøkere, identifisering, og iverksettelse, 

koordinering og gjennomføring av uttransport. Øvrige oppgaver bør legges til politidistriktene.  

 

Utvalget foreslår at Øst politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-

avklaring og uttransportering. Dette utgjør om lag 400 årsverk, hvorav rundt 60 prosent er politistillinger. Utvalget 

påpeker at ved å overføre oppgavene til Øst politidistrikt legges det til rette for en mer fleksibel og effektiv bruk av 

politiressursene, samtidig som spesialiseringsgevinster knyttet til fagområdet ivaretas.  

 

Øst politidistrikt er allerede et stort grense- og utlendingsdistrikt. Det har de siste årene vært høyt fokus på 
returarbeidet, og det er igangsatt kompetansehevende tiltak for ansatte som ikke daglig jobber med utlendingssaker, 

bl.a. opplæring i innledende ID-kontroll, og opplæring i utlendingsfeltet ved etablering av felles påtalejour i mars 2017.  
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Utlendinger med ukjent bakgrunn og identitet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og kriminalitetsutfordring. Gode ID-
vurderinger er derfor et viktig samfunnsansvar for utlendingsforvaltningen, og avklart identitet er avgjørende for godt 

integreringsarbeid. Om de foreslåtte oppgavene flyttes til Øst politidistrikt, er det fare for at ID-arbeidet blir 

nedprioritert. Mange ID-saker er ressurskrevende å etterforske, men kan ha lav måloppnåelse. Å overføre disse 

oppgavene til ett distrikt, medfører fare for at dette arbeidet ikke blir synliggjort og ressurs satt i tilstrekkelig grad.  

 
Utvalget påpeker at det er betydelige ressurser avsatt i PU til registrering, identifisering og uttransportering av 

asylsøkere, men at dagens løsning ikke er tilstrekkelig fleksibel og effektiv i perioder med store endringer i 

asyltilstrømningen.  Ved å overføre funksjonene til Øst politidistrikt mener utvalget at viktige koordinerings- 

funksjoner kan beholdes, samtidig som distriktene bedre kan utnytte ressursene til andre gjøremål.  

 

Ved overføring av årsverk fra PU, kan de, etter vår vurdering, gjøre bedre nytte for seg ved å fordeles på flere 
politidistrikter enn bare Øst. Svingninger har hele tiden preget asylankomstene med svært store variasjoner og intense 

men kortvarige perioder. Politier bør innrettes for kraftsamling både når denne typen hendelser inntreffer, men også 

ordinære politioppgaver som under Sykkel-VM i Bergen i 2017. Øst politidistrikt har blant annet utarbeidet planverk 

for masseankomster, som forutsetter omfattende bistand fra andre politidistrikter. Utfordringen for vårt politidistrikt 

ved høye ankomster, er at vil få større oppgaver enn vi har kapasitet til å håndtere. 
 

Arbeidet med registrering, identifisering og uttransportering av asylsøkere er en krevende portefølje. Ved lave 

ankomster er det viktig å kunne anvende overskuddet av årsverk effektivt. I perioder med lav tilstrømning vil distriktet 

basere oppgaveutførelsen på de ressursene vi innehar. Budsjettene i politidistriktene er stramme, og med årlige 

effektiviseringskrav. Det hadde derfor vært kjærkommet med tilførsel av ekstra ressurser som vi i perioder med lave 
tilstrømninger kunne bruke på øvrig politiarbeid. Men dette fordrer at arbeidet er ressurssatt i en slik grad at man har 

mulighet til en slik fleksibilitet. Utfordringen vi ser, er at i de tilfellene det blir høye ankomster, vil Øst politidistrikt bli 

ekstra hardt rammet. Vi er det distriktet som har de største innfallsårene i Norge: Ørje, Svinesund og Oslo lufthavn 

Gardermoen. I perioder med store asyl- og migrasjonsstrømninger er det behov for alle de mannskapene vi har, og 

trolig også raskt en ytterligere forsterkning. Vi vil derfor ha behov for mannskap, ikke nedbemanne ressurser til øvrige 
arbeidsoppgaver for å oppbemanne på asylfeltet.  

 

Utvalget anbefaler at bl.a. følgende kriterium blir lagt til grunn for å legge politioppgaver til en nasjonal bistandsenhet: 

"Oppgavene eller kriminalitetsområdet forekommer sjelden, er komplekse, ressurskrevende eller prinsipielt vanskelige, 

og det er derfor ikke hensiktsmessige at de er lagt til et politidistrikt." Registrering av asylsøkere, id-arbeid, 

gjennomføring av uttransport er komplekse, utfordrende og ressurskrevende oppgaver. Kriteriene utvalget har 
anbefalt for å legge politioppgavene til en nasjonal bistandsenhet taler mot at disse overføres til et distrikt.  

 

PU kan med enklere midler trekke veksler på spesialisert kompetanse i ankomstfasen (ID-arbeid, krigsforbrytelser, 

sikkerhetskompetanse, menneske-handel, asyl/land- kompetanse, mv.). Vi tror spesialiseringsgevinstene kan avta ved 

å overføre et så konkret og avgrenset felt til ett distrikt, som også har andre oppgaver.  
 

Vi mener effektiviseringsgevinsten må være å ressurssette PU i forhold til en forventet minimums asyltilstrømning. 

Videre at det investeres i, og bygges gode fagmiljøer på øvrige saker enn asyl i alle distrikt, og at det legges til rette for 

godt samarbeid – noe flere distrikter i dag allerede har. I Øst politidistrikt har vi allerede på OSL Nasjonalt 

kompetansesenter grensekontroll. Vi har også en 2. linje grensekontroll som behandler saker 24/7, og som veileder og 
bistår øvrige politidistrikt i enkeltsaker, og dette samarbeidet/bistanden kan utvides.  

 

Utvalget foreslår under modell 1 å bevare PU som en egen enhet, men med en rendyrking av kjerneoppgavene, og en 

overføring av øvrige oppgaver til politidistriktene. Vi er enig i dette. 

 

Utgangspunktet må være å overlate flest mulig oppgaver til politidistriktene, samtidig som man har bistandsenheter 
der man ønsker å samle det nasjonale ansvar. Flere hensyn tilsier en slik løsning, herunder prinsippene bak nærpoliti-

reformen, samt skillet mellom dem som søker beskyttelse og den som ikke gjør det. 

 

Vi mener at registrering av asylsøkere bør være en politioppgave (som består i PU) da politiet har tilgang til de 

nødvendige systemer, og har en verktøykasse som kan brukes Vi mener også at det er behov for at politiet fortsatt 
koordinerer og gjennomfører uttransportering av personer uten lovlig opphold, som ikke reiser frivillig. I dette 

arbeidet bør det imidlertid være en mer effektiv ressursutnyttelse enn i dag.  
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Vi er enig i anbefalingen om en egen utredning for å undersøke effektiv bruk av ressurser i ID-arbeidet. Her er det flere 
aktører med ulike roller, herunder PU, Kripos, NID og politidistriktene. Dersom PU rendyrker sine kjerneoppgaver vil 

også grensegangene mellom PUs arbeid og distriktets arbeid i utlendingssaker, være klarere.  

 

Det har vært påpekt at dagens spesialister er fremtidens generalister. I arbeidet med utlendingsfeltet i politiet er dette 

allerede gjeldende i stor grad. Nærpolitireformen fordrer at politiet skal ha tilstrekkelig kompetanse og være et 
helhetlig politi. Reformen utpeker seks prioriterte områder, og det er viktig at arbeidet med utlendingsfeltet 

inkorporeres i alle disse. De prioriterte områdene taler for å styrke fagkompetansen i distriktene, ikke legge 

kompetansen til ett distrikt/ett særorgan. Kriminalitetsforebygging gjennom bortvisning/utvisning og uttransport er et 

av områdene som må få økt kompetanseheving i alle distrikt, hvis vi skal nå målene i nærpolitireformen.  

 

Vi må således sørge for å ha en minimumskompetanse og god beredskap i alle distrikt. Erfaring har vist at det er uklare 
ansvarsforhold mellom distriktene og PU i dag, at PU herunder har blitt brukt i saker der det er naturlig at distriktene 

har ansvaret, og at PU sågar har skapt vanskeligheter for distriktene i for eksempel pågående etterforskning.  

 

Politiets arbeid med å avklare identiteten til utlendinger skjer i grensekontrollen, generell utlendingskontroll på 

territoriet, i forbindelse med saksbehandling av ulike type saker etter utlendingsloven, ved uttransportering og ved 
etterforskning av straffesaker.  Dette viser et stort behov for at politiet tilføres ressurser slik at vi kan møte 

utfordringene og bygge tiltrengte fagmiljøer. I oppgavene nevnt i Prop. 1 S er det ikke bare PUs kjerneoppgaver som 

nevnes som viktige, men også de oppgaver som i dag ligger i distriktene.   

 

PU har vist til at manglende ressurser i distriktene gir behov for bistand. Vi mener dette blir å snu det på hodet. Om 
distriktene hadde vært i stand til å øke sin ressurs og kompetanse på området, ville det ikke vært det samme behovet 

for bistand. Bistanden som har vært gitt av PU til Øst politidistrikt er ved tilførsel av ekstra personell i enkeltaksjoner, 

ikke som en investering i kompetansehevende tiltak. Dette ansvaret har vi selv tatt.  

 

I budsjettene gis returmidler kun som engangssum per år, ikke faste stillinger. Dette medfører utfordringer med å 
skape robuste fagmiljøer på området. Til illustrasjon viser vi til at Øst politidistrikt i 2017 fikk 8 889 664 kroner i 

arbeidet med å styrke retur. Øst politidistrikt har et måltall for inneværende år på 1850 returer. Til sammenligning fikk 

et annet politidistrikt 5 145 647 kroner med et måltall på 60 returer.  

 

Vi bruker returmidlene på midlertidige stillinger. Ved en slik (midlertidig) tildeling, bygges det ikke for fremtiden da vi 

ikke kan ansette i faste stillinger. En permanent tilførsel av midler vil sette oss i stand til å utføre våre oppgaver på en 
tilfredsstillende måte og sette oss i stand til å bygge robuste fagmiljøer.  

 

Ressursfordelingen mellom PU og distriktene har også vært en utfordring, der PU har bygget opp store og robuste 

miljøer utenfor asylsfeltet, herunder etterretning, jurister og operative mannskap til kontroller. Det må være bedre 

ressursutnyttelse at PU rendyrkes med hensyn til oppgaver, og at ressurstildelingen spisses slik at distriktene får faste 
midler til å planlegge for å møte eksisterende og fremtidige behov. Det er politiet i fellesskap, som har ansvar for å 

sikre trygghet og orden, forebygge, avdekke og stanse kriminalitet.  

 
Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum 
Øst politidistrikt er enig i utvalgets vurderinger og konklusjon. Kriminalomsorgen har ivaretakelse og omsorg for 
mennesker i tvungne opphold som sin kjerneoppgave, og vi mener derfor det er naturlig at oppholdene på Trandum 
underlegges kontroll fra primærmyndigheten. Vi har ellers ingen andre kommentarer eller bemerkninger knyttet til 
utlendingsinternatet på ved Trandum.  
 
Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal beredskap 
Vi er uenig med utvalget i at det etableres et eget organ for nasjonale beredskap. Kompleksiteten som finnes i lovverk, 

teknologiavhengighet, internasjonale forgreininger, trender innen globalisering og kriminalitet, og som begrunner en 

felles bistands- og etterforskningsenhet, er ikke overførbar til særpreget ved oppgavene og fagområdet til de 

nasjonale beredskapsressursene.  
 

Politioperativ fagutvikling og taktikker er enkle og endrer seg lite over tid. Enkelhet er selve grunnlaget for god 

krisehåndtering, og taktiske løsninger. Det er derfor ikke reelle fag- og metodeutviklingshensyn som krever et eget 

organ for nasjonal beredskap. 
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Politidistriktene håndterer selv den akutte og livreddende fasen i alvorlige hendelser, og de nasjonale 
beredskapsressursene kommer i ettertid, dersom forsterkning er nødvendig. Selv om beredskapsressursene forsøkes 

disponert til krevende scenarier, så vil hasteoppdrag uansett løses av nærmeste patrulje, uavhengig av IP-kategori. 

Dette skyldes både politiets handleplikt som er tydeliggjort gjennom PLIVO-konseptet, samt at IP4-mannskapene har 

nødvendig kompetanse til å løse oppdragene. Tidsfaktoren har vesentlig større betydning enn skillet i kompetanse 

mellom lokalt innsatspersonell og nasjonale beredskapsressurser. 
 

Etter vår vurdering er det lite ved fag- og metodeutvikling, kompleksitet, internasjonale forgreininger mv., som tilsier 

behov for et eget politiorgan for nasjonal beredskap.  Behov for forsterkning fra ressursene forekommer så sjelden, og 

håndteres så godt av Oslo politidistrikt i dag, at heller ikke dette tilsier etablering av et eget politiorgan. 

 
Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter 
En koordinerende fagansvarsrolle bør ligge til de nasjonale enhetene, selv om disse ikke alltid har det største volumet 

av saker. De nasjonale enhetene er også internasjonalt kontaktpunkt og faglig premissleverandør sine kjerneområder.  

 

Politidirektoratets rolle bør være kontroll og avstemming av fag- og metodeutvikling, i spennet mellom personvern, og 

legalitetshensyn på den ene siden, og måloppnåelse og effektivitetshensyn på den andre. Denne fordelingen bør gjøre 
seg gjeldende når politiet inviteres til høringer eller utredninger. Prinsippet er en konsekvens av utviklingen i 

rolledelingen mellom departementer og direktorater. Departementene har i større grad tatt rollen som politisk 

sekretariat, noe som utfordrer den direktoratenes overordnede faglederrolle. 

 

Politidirektoratet bør etablere et tydeligere dokumenthierarki, med god notoritet og framkommelighet for leseren. 
Nasjonale rundskriv og instrukser besluttes av Politidirektoratet, og arbeidsrutiner og metoder av den nasjonale 

enheten. Trekkregler for saker bør utarbeides særskilt. Vi er enig i at unntak fra hovedregelen må defineres særskilt, 

og at dette arbeidet som nevnt, hører hjemme i et nærmere utredningsarbeid for dette formålet. 

 

Politidirektoratet bør skille tydeligere i strategiske og operative oppgaver overfor underliggende enheter 
Vi viser til kommentarer under forrige tema. Det er imidlertid kjent at ensidig sammensatte fagenheter i større grad 

føler seg "trygg" på egen kjernekompetanse, og lettere kan falle for fristelsen av å detaljregulere egne fagområder, 

men være mer overordnet og generell på andre. Dette vil også gjelde for Politidirektoratet.  Balansen mellom å være 

strategisk og overordnet, og samtidig ha kompetanse til å ha et kritisk blikk og å stille relevante oppfølgingsspørsmål 

til underliggende enheter er krevende, men nødvendig. 

 

 
 
Med hilsen 
 
 
Steven Hasseldal   
politimester   
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