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Fakta om Øst politidistrikt 
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Hovedsete: Ski 
Kommuner: 38  
Innbyggere:  728 000  

Ansatte:  ca. 1 850  
Budsjett:  1,7 mrd. 
 
Anmeldte lovbrudd 2018: 44 567 
Utstedte pass 2018: 108 200  



Norges største grensedistrikt 

Gardermoen: 

− Økt til 80 000 mennesker innom lufthavnen hver dag (fra 70 000 i 2017) 

− Økning fra 27,5 millioner passasjerer i 2017  til 28,5 millioner passasjerer i 2018, hvor av 12,2 
millioner intra schengen og 4,3 non-schengen 

− 96 flyselskaper  

− Oslo lufthavn jernbanestasjon, nest største i Norge mht passasjerantall 

 

Riksgrense mot Sverige 

• Innfartsporten til Norge (E6 og E18) – også for kriminalitet 

• 12 – 15 millioner reisende over Svinesund  pr år 

• Mer enn 75 % av all landeveis- og godstransport inn og ut av Norge 

• 144 rutebusser pr uke over Svinesund (økende) 
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Sjøgrense 

• 6 grenseovergangssteder, 8 anløpssteder (Hvaler, Halden, Greåker, Sarpsborg, Fredrikstad, Kambo, 
Moss og Fagerstrand) 

• 29 godkjente havneterminaler fra Hvaler i sør til Nesodden i nord.  

• Grensekontrollseksjonen overvåker SSN (Safe Sea Net) 

• Inn og utreisekontroll av sjømenn utføres av Utlendingsseksjonen 

• Samarbeid med Kystvakta 

• Fartøykontroller og inn- og utreisekontrollerte sjømenn: 

− 8 fartøykontroller i 2017, 14 i 2018. 417 antall sjømenn stemplet 
Kystvakta foretar også kontroller. (5 i 2017 og 10 i 2018)  

− Totalt 384 tredjelandsborgere har blitt kontrollert inn eller ut av Schengen med stempling i pass. (pr 30.11.18) 
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Kriminalitetsbildet i Øst politidistrikt 

Det generelle kriminalitetsbildet er komplekst og dynamisk, 
preget av nærhet til Oslo og grensen til Sverige.  Vi har og 
ansvaret for sikkerhet, ID og grensekontroll på landets 
hovedflyplass Gardermoen 

Vi ser følgende utfordringer det kommende året: 

• Nettovergrep utgjør en stadig større trussel mot barn og 
unge 

• Smugling av narkotika og høyt beskattede varer over 
landegrensene 

• Spesialisering og internasjonal mobilitet når det gjelder 
organisert vinningskriminalitet 

• Høyt konfliktnivå i gjengmiljøet rundt Stor-Oslo. Sentrale 
aktører er bosatt i vårt distrikt 

• Utnyttelse av utenlandsk arbeidstakere i tilsynelatende 
legale virksomheter og ulovlig arbeidskraft i ufaglærte yrker 

• Økning i bruk av falsk ID ved grenseovergangene 

• At ekstreme høyre og venstremiljøer øker sitt  aktivitetsnivå 
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Sammendrag 

• 2018 har vært preget av gjennomføringen av nærpolitireformen. Dette har tatt 
mye energi og fokus og gått utover produksjonen.  

• Måling viser at tilliten til politiet har gått ned i hele landet, dette gjelder også Øst 
politidistrikt. Samtidig ligger vi toppsjiktet når det gjelder trygghetsfølelse. 

• Vi gikk inn i året med et stort etterslep som nådde sitt toppunkt i august 2018, 
med ca 7400 saker. Siden august ble antall saker eldre enn tre måneder redusert 
med 1300. 

• Vi har ikke gått på akkord med kvaliteten i arbeidet vårt, og har klart å holde på 
den høye oppklaringsprosenten – særlig på prioriterte områder som seksuelle 
overgrep mot barn og voldtekt. 

• Vi har også klart å bedre resultatene våre når det gjelder mottak av 112- anrop. 
Også ventetiden på 02800 bedret seg siste halvår. 
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Kriminalitetsbildet: Tall og fakta 



Kriminalitetsbildet 2018 

• Øst politidistrikt mottok totalt 44 567 anmeldelser i 2018 og er 
nedgang på 3,3 % i forhold til 2017   

• Vinningsforbrytelser er fremdeles desidert størst i antall 
anmeldelser, men har hatt en tydelig nedgang de siste årene 

• Samtidig har vi hatt en økning i sakstyper som krever mye 
etterforsknings- og påtaleressurser.  

• Dette gjelder særlig innenfor de prioriterte områdene seksuallovbrudd 
og vold i nære relasjoner 

• Økningen i antall av disse saker og antall tilrettelagte avhør utfordrer 
distriktet spesielt.  
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Anmeldt kriminalitet 2018 
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Prosentvis endring fra 2016 -2018 
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Straffesaksbehandlingen – tall og fakta 



Oppklaringsprosent 

• Oppklaringsprosenten har holdt seg 
stabil og høy de siste fem årene 

• Var ved årets utgang 1,5 % 
prosentpoeng høyere enn i 2017.  

• Resultatet er vesentlig over 
landsgjennomsnittet på 52,3 % 
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År Oppklaringsprosent 

2014 54,0 % 

2015 58,8 % 

2016 57,8 % 

2017 57,1 % 

2018 58,6 % 



Påtaleavgjørelser og restanser 

• Antall påtaleavgjørelser har økt med 7 %, sammenliknet med 2017.   

• Det er avgjort fler saker enn det ble anmeldt i 2018. Antall saker over 
tre måneder som ikke er avgjort er redusert med 1300. 

• Øst politidistrikt har i 2018 jobbet målrettet og strukturert med å 
redusere antall restanser. 

• Arbeidet med å redusere restansene, særlig innenfor de prioriterte 
områdene sedelighet og vold, videreføres i 2019.  
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Forhold som har påvirket straffesaksbehandlingen i 2018 - Spesielle saker  
 

• Kidnapping på Lørenskog:  
En kvinne ble formentlig kidnappet fra sitt hjem 
31.10.18. Etterforskning av denne saken er, og har 
vært, svært krevende. Den pågår for fullt og 
utfordrer distriktet på ressurs og kompetanse innen 
etterforsking. Saken er forventet å kreve uttak av 
betydelig ressurs i store deler av 2019.  

• Stort narkotikabeslag i Follo:  
7 siktet i en sak om innførsel av rundt 30 kg heroin 
og 5,5 kg kokain. Saken har vært etterforsket 
lenge, og det er nå tatt ut tiltale 

• Organisert kriminalitet i Østfold:  
En gruppe albanere i Halden har vært en 
kriminalitetsutfordring i flere år. Politiet har derfor 
opprettet et eget prosjektet som har jobbet mot 
dette miljøet siden februar i fjor. Arbeidet pågår.  

• Våpen/narkotika Romerike: 
Etterforskning rettet mot et organisert kriminelt 
miljø på Østlandet. Saken har vært etterforsket 
gjennom hele 2018 og er i sluttfasen 
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• Flåtestadsaken:  
Antatt forsøk på æresdrap i Oppegård, saken har 
vært etterforsket med stort ressursuttak i 2018. 
Saken er nå oversendt til Oslo statsadvokatembeter 

• Operasjon Sandra og Operasjon Os er 
nettovergrepsprosjekter som er i avslutningsfasen. 
Begge saker har hatt betydelig ressursuttak i 2018.  

• Skyting i gjengmiljø på Fjellhamar:  
Natt til onsdag 4.april skytes det en rekke skudd 
gjennom vindu inn i leilighet på Fjellhamar. Bare 
tilfeldigheter gjør at det ikke blir drept flere 
personer inne i leiligheten. Det ble tatt ut tiltale i 
saken nn.dd 

• Lime-saken/Norgesgruppen:  
Antatt å være Norges største menneskehandelssak. 
Distriktet bruker fortsatt betydelige ressurser på 
dette komplekset, og dette vil fortsette ut 2019. 

 



06.02.2019 Side 15 

Anmeldelser og påtaleavgjørelser 
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Saksbehandlingstid – alle kriminalitetstyper 

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
for oppklarte saker, har økt 
gjennom 2018 og var ved 
utgangen av året 16 dager lengre 
enn ved utgangen av 2017 

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
var på 101 dager i 2018 og 85 
dager i 2017 

• Økningen er knyttet til 
nedarbeiding av restanser. 
Saksbehandlingstid registreres ikke 
før saken er påtaleavgjort. 
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ØST POLITIDISTRIKT 

Tall og fakta for 
prioriterte saksområder 
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Tilrettelagt avhør 

• Tilrettelagte avhør skal gjennomføres i saker hvor barn 
og særlig sårbare vitner avhøres i saker om 
seksuallovbrudd, kjønnslemlestelse, mishandling i 
nære relasjoner, drap og kroppsskade. 

• Øst politidistrikt har i 2018 gjennomført totalt 979 
tilrettelagte avhør og er det distriktet i landet som 
gjennomfører flest slike avhør, selv etter en klar 
nedgang i antall avhør i 2018 sammenlignet med 2017 

• Noe av årsaken til at antall avhør har hatt en nedgang 
fra 2017 til 2018  skyldes et stort antall avhør i 
Operasjon Sandra i 2017. 
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Tilrettelagte avhør 

2018 979 

2017 1260 

2016 1167 



Seksuallovbrudd 

Seksuallovbrudd 2017 2018 

Registrerte anmeldelser 1 394 1 664 

Påtaleavgjorte saker 763 1 676 

Saksbehandlingstid (oppklarte saker) 168 263 

Oppklaringsprosent 58,0 % 79,9 % 

Uavgjorte saker eldre enn 3 måneder   1048 

Uavgjorte saker eldre enn 12 måneder   227 
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• Ved utgangen av året var det registrert 270 
flere saker enn på samme tid i fjor – en 
økning på 19 %.  

• Antall påtaleavgjorte saker har økt fra 763 
saker i 2017 til 1 676 saker i 2018. Den 
store endringen, skyldes avgjørelse av den 
store nettovergrepssaken distriktet har 
etterforsket siden 2016, Operasjon Sandra  

• Påtaleavgjørelse i Operasjon Sandra 
forklarer delvis den sterke økningen i 
saksbehandlingstiden  

• Av de 1048 sakene som er over tre 
måneder er ca. 530 saker knyttet til en 
annen stor nettovergrepssak i distriktet, 
Operasjon Os. Disse sakene forventes 
påtaleavgjort i løpet av våren 2019 og vil 
redusere antall restanser betydelig. 



Voldtekt (over 14 år) 2017  2018  

Registrerte anmeldelser 176 195 

Påtaleavgjorte saker 153 238 

Saksbehandlingstid (oppklarte saker) 183 318 

Oppklaringsprosent 31% 40% 

Uavgjorte saker eldre enn 3 måneder   83 

Uavgjorte saker eldre enn 12 måneder   15 

Voldtekt hvor fornærmet er over 14 år 

• Antall registrerte voldtektsanmeldelser av 
fornærmet over 14 år  har økt med 11 % 
sammenliknet med 2017.  

• Antall påtaleavgjørelser har i samme 
periode økt med 55 %.  

• Vi har redusert antall saker eldre enn 3 
måneder fra 137 første tertial i år til 83 ved 
utgangen av året. 

• Det var 50 saker eldre enn 12 måneder 
første tertial i fjor. Ved utgangen av året 
var antall saker 15. Den eldste delen av 
porteføljen ble redusert med 43 % samtidig 
som oppklaringsprosenten er høyere enn 
landsgjennomsnittet på ca. 34 %. 
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Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år 2017 2018  

Registrerte anmeldelser 108 226 

Påtaleavgjort totalt 79 103 

Saksbehandlingstid oppklarte saker 199 243 

Oppklaringsprosent 75 % 68 % 

Uavgjorte saker eldre enn 3 måneder   174 

Uavgjorte saker eldre enn 12 måneder   24 

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år 

• Vi har registrert en kraftig økning på 
antall anmeldte voldtekter av barn under 
14 år i år sammenlignet med i fjor  
(108 %) 

• Økningen skyldes i hovedsakelig 
Operasjon Os, der det til sammen er 
registrert 104 voldtektssaker (73 
voldtekter og 31 grove voldtekter). 

• Sakskomplekset omfatter totalt 532 
saker og vil bli påtaleavgjort i løpet 
våren 2019. 
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Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. 
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Seksuell omgang  14-16 år 2017  2018  

Registrerte anmeldelser 485 252 

Påtaleavgjort totalt 204 508 

Saksbehandlingstid oppklarte saker 197 388 

Oppklaringsprosent 71 % 89 % 

Uavgjorte saker eldre enn 3 måneder   194 

Uavgjorte saker eldre enn 12 måneder   46 

• Antall registrerte anmeldelser er nesten halvert 
sammenlignet med 2017Det store antall 
anmeldelser i 2017 skyldtes registrering av 
saker i Operasjon Sandra. 

• Over 100 av de registrerte anmeldelsene i 2018 
inngår i Operasjon Os. 

• Saksbehandlingstiden innenfor dette 
saksområdet har økt kraftig fra 2017 og 
restansesituasjonen er utfordrende.   

• Operasjon Os utgjør ca. 90 av sakene som er 
eldre enn tre måneder.  

• Seksuell omgang og seksuell handling med barn 
under 16 år har i 2018 blitt prioritert lavere enn 
ferdigstillelse av voldtekter 



Mishandling i nære relasjoner 
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• Antall anmeldelser øker og arbeidet med 
å ferdigstille disse sakene er krevende. 

• Antall tilrettelagte avhør har økt kraftig 
som følge av økning i antall anmeldelser 
av seksuallovbrudd mot barn og vold i 
nære relasjoner. 

• Restansene er redusert i 
etterforskningsfasen og et flertall av 
sakene ligger nå for videre behandling 
hos påtale.  

• Familievoldssakene når ikke opp i 
prioritet mot seksuelle overgrep og 
restansene her har derfor totalt sett økt 
gjennom året. 

 

Mishandling i nære relasjoner 2017 2018 

Registrerte anmeldelser 481 514 

Påtaleavgjorte saker 316 351 

Saksbehandlingstid oppklarte saker 191,0 211,0 

oppklaringsprosent 45,0 % 31,0 % 

Uavgjorte saker eldre enn 3 måneder 443 

Uavgjorte saker eldre enn 12 måneder   224 



Grov vold med særskilt frist (90 dager) 
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• Antall registrerte anmeldelser har vært 
uendret fra 2017 til 2018 

• Saksbehandlingstiden har økt med 13 % for 
oppklarte saker sammenlignet med 2017.  

• Oppklaringsprosenten var ved utgangen av 
året 60,3 %, en liten nedgang fra 2017, 
men fremdeles 9 prosentpoeng høyere enn 
landsgjennomsnittet.  

• Hovedutfordringen for distriktet er 
saksbehandlingstiden, som har steget jevnt 
gjennom 2017 og 2018.  

 

Voldssaker med frist 2017  2018  

Registrerte anmeldelser 415 414 

Påtaleavgjorte saker totalt 391 394 

Saksbehandlingstid oppklarte saker 128 144 

Oppklaringsprosent 63,4 % 60,3 % 

Andel innen frist (mål: 80 % innen frist) 42 % 36,6 % 

Uavgjorte saker eldre enn 3 måneder   41 

Uavgjorte saker eldre enn 12 måneder   11 



Ungdomskriminalitet 

• Det har vært en svak økning (2 %) i antall 
registrerte anmeldelser sammenlignet med 
2017. 

• Distriktet hadde en økning i antall anmeldelser 
på 24 % fra 2016 til 2017, men denne 
økningen har ikke fortsatt inn i 2018. 

• Oppklaringsprosenten var ved utgangen av 
2018 på bortimot 84 % 

• Utfordringen for distriktet er også her 
oppfølging av fremdriften i saksporteføljen.  
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Ungdomssaker 2017  2018  

Registrert anmeldelser 2150 2206 

Påtaleavgjorte saker totalt 1966 2260 

Saksbehandlingstid (oppklarte saker) 34 48 

Oppklaringsprosent 87,6 % 83,9 % 

Andel innenfor frist (mål 80 % innen 42 

dager ) 74,9 % 66,1 % 

Uavgjorte saker eldre enn 3 måneder   147 

Uavgjorte saker eldre enn 12 måneder   36 

Uavgjorte saker over særskilt frist  

(42 dager)   245 



Arbeidslivskriminalitet 

• I 2018 inngikk distriktet et samarbeid med A-krimsenteret i Oslo. Dette 
gjelder for Akershusdelen av distriktet.  

• Vi vil i løpet av våren etablere en egen A-krim gruppe i Felles enhet for 
etterforskning og etterretning.  

• Disse er tiltenkt å dekke hele distriktet og vil håndtere eventuelle A-
krim saker fra senteret.  
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Forvaltning og utlending 



Retur av personer uten lovlig opphold i 2018 

• Antall returer totalt 2018: 1247 

• Rask retur av utlendinger uten lovlig 
opphold er kriminalitetsforebyggende. 

• Ulovlig opphold i seg selv medfører økt 
risiko for å begå kriminelle handlinger 

• Kontrollaktivitet på grensen, grensenært 
og på territoriet forøvrig, samt retur av 
utlendinger som har begått kriminalitet, 
bidrar til reduserte kostander for 
samfunnet 
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Forvaltning og utlendingsfeltet 2018 
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• På utlendingsfeltet har kontrollaktiviteten 
hatt samme nivå i 2018 som i 2017. 

• Distriktet mottok rundt 7850 søknader i fjor 
som er en økning på ca 1 000 
sammenlignet med 2017. Det er også fattet 
500 flere vedtak i utlendingsforvaltningen i 
2018 sammenlignet med 2017. 

• Når det gjelder øvrige forvaltningsoppgaver 
har det vært en stor økning i antall 
vandelsjekk i tilknytning til førerkort, og en 
økning i kontrollaktivitet (våpen kontroller 
og kontroller av vaktselskap) 

− Totalt ble det gjennomført 35 389 
vandelsjekk av førerkort som er en økning på 
12 750 fra 2017. 

• Antall pass hadde en marginal nedgang på 
rundt 4 000 pass sammenlignet med 2017 
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Anrop og aksesstid 



Anrop og aksesstid 

• Aksesstid er fra 112 begynner å ringe til vi har svart. 

• Alle distrikter har et krav om at 95 % av 112-anrop skal besvares innen 
20 sekunder. Tiden løper fra 112 begynner å ringe til vi har svart.  

• Som hovedregel ringer vi opp de 112 anropene vi ikke rekker å ta. Ofte 
gjelder dette situasjoner, for eksempel trafikkulykker, som vi allerede 
har mottatt andre 112 anrop på. 

• Distriktet har sett svært positiv utvikling de 3 siste månedene: 

− Vi har trengt tid for å kjøre i gang den nye store operasjonssentralen. 

− Vi hadde de første månedene svært stor (langt større enn antatt) turnover. 

− Vi har klart å etablere bedre rutiner og arbeidsprosesser 

 
06.02.2019 Side 31 



Aksesstid og anrop 
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Om Støttesenteret for kriminalitetsutsatte 



Støttesenter for kriminalitetsutsatte etablert 
november 2017 

• Er et tilbud til voksne (over 16 år) som har vært utsatt for identitetskrenkende 
kriminalitet, som for eksempel vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, 
bildedeling og vold i offentlig rom.  

• Støttesenteret for kriminalitetsutsatte er en del av tjenestetilbudet i alle 12 
politidistrikt.  

• Etableringen av de nye støttesentrene er en del av regjerningens arbeid mot vold 
i nære relasjoner og vold, og overgrep mot unge voksne og barn.  

• Satsningen skal gi en bedre ivaretakelse av de kriminalitetsutsattes behov, og 
bidra til at de i større grad klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen.  

• Hjelp til å komme seg videre livet om man sliter med å klare med å komme seg 
videre  
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Senter for kriminalitetsutsatte 

• Har hatt over 200 henvendelser i 2018 

• De utsatte har ulike behov og ønsker om 
oppfølging: Noen har vi hatt mange 
samtaler og møter med, andre mer 
kortvarig kontakt.  

• De fleste henvendelsene kommer via 
etterforskere i politiet når en person har 
anmeldt et identitetskrenkende forhold, 
mens ca. 25 % av henvendelsene kommer i 
form av at den utsatte selv tar direkte 
kontakt med oss via det nasjonale 
nummeret. 

• I hovedsak jobber vi i saker hvor den 
utsatte har anmeldt et forhold, men vi har 
også kontakt med utsatte som er 
ambivalente om de skal anmelde et forhold 
eller ikke.  
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