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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   21.10.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

36/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 27.10.2016

Saksbehandler: Sissel Grimsrud

UTVIKLINGSARBEID FOR VIDEREGÅENDE SKOLE I VANVIKAN

Vedlegg

1 Prosjektskisse

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til Fellesnemdas sak 12/2016 «Videregående skole i Vanvikan – innspill til profil» og 
sak 14/16 «Høringssvar –felles videregående skole» samt Fylkestingets sak 92/16. I vedtaket 
ber fylkestinget rådmannen om å foreta videre utredning av spørsmålet om sammenslåing av 
Rissa og Leksvik videregående skoler - med særlig vekt på økonomi, transport, 
tilbudsstruktur og skolestørrelse, samt involvering.

Vurdering:

Arbeidsgruppe 12, «Videregående skole» kom i møte 19. oktober frem til at fellesnemda for 
Indre Fosen står overfor følgende valg:

A. Levere etterspurt materiale og avvente Fellesnemda for Trøndelags politiske 
behandling av videregående skolestruktur for Fosen og Trøndelag.

B. Gjøre et aktivt utrednings- og pådriverarbeid for felles videregående skole i 
Indre Fosen som blir en verdifull del av tilbudet for Fosen og Trøndelag.

I valget mellom å være en passiv minimums-utreder og en aktiv helhets-utreder, anbefales 
sistnevnt rolle i denne saken. Det blir trolig ingen skadelige konsekvenser av arbeidet, og 
fylkeskommunens saksbehandler blir invitert med i prosessen. Det eneste uheldige er at 
helhetlig utredning er mer ressurskrevende.

Arbeidsgruppe 12, «Videregående skole» foreslår overfor fellesnemnda at arbeidet 
organiseres som et prosjekt. Arbeidsgruppen foreslår også at arbeidsgruppen pluss ordfører i 
Leksvik og varaordfører i Rissa blir styringsgruppe for prosjektet.

Prosjektleders innstilling:
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1. Utviklingsarbeidet for felles videregående skole organiseres som et prosjekt. 
Fellesnemdas prosjektleder utpeker medlemmene i en administrativ flerfaglig 
prosjektgruppe.

2. Arbeidet skal resultere i en rapport som beskriver dagens status ved skolene og et 
realistisk scenario for felles/ny skole. I tillegg skal det gjøres en helhetlig vurdering 
som bygger på dagens status og fremtidsscenariet. Rapporten skal også inneholde en 
anbefaling om hvilken stedlig plassering som totalt sett er best for fremtida i Indre 
Fosen. Resultatet skal foreligge innen 28.2.2017.

3. Styringsgruppe for prosjektet blir Arbeidsgruppe 12, «Videregående skole» pluss 
ordfører i Leksvik og varaordfører i Rissa.
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2 
 

Føringer 
 

I utviklingsarbeidet med etablering av en felles videregående skole for Indre Fosen er det flere viktige 

føringer. Det dreier seg blant annet om følgende dokumenter:  

 

Intensjonsavtalen med relevante mål som ble vedtatt av Leksviks og Rissa kommunestyre 19.3 2015. 

Der står det blant annet følgende: 
 

- Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i 

Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur. 

- Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen 

studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler 

på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og 

hele næringslivet og geografien i den nye kommunen.  

- Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og 

tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. I samarbeid med 

fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges 

til Vanvikan.  

- Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra 

bl.a. Trondheim. 

 

 
Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt av kommunestyret i Leksvik 10.3.2016 og i Rissa 

16.10.2014 inneholder blant annet følgende: 

  
Begge kommunene har mål med betydning for utvikling av samfunn. Begge ønsker å vektlegge;  

- forebyggende arbeid og folkehelse  

- miljø og bærekraft 

- universell utforming og estetikk  

Dette kan ses som satsingsområder eller suksessfaktorer i arbeid med utvikling av samfunn.  

 

Lekviks plan inneholder også følgende tekst: 

Bidra til at videregående skole får en sterk og hensiktsmessig utvikling og plassering i forhold til 

behov i befolkning, arbeidsliv og samfunn. 

 
 

Fylkestingets vedtak har følgende ordlyd i møte 5.6.2016: 

 

1. Fylkestinget ber om at rådmannen foretar videre utredning av spørsmålet om 

sammenslåing av Rissa og Leksvik videregående skoler, med spesielt vekt på følgende:  

 Økonomien i prosjektet, herunder tomtekostnad, inntekt som følge av evt salg av dagens 

bygningsmasse og tomt, og besparelser som følge av at man går fra to til en skole.  

 Det totale transportbehovet og skysskostnader  

 Skolestørrelse og mulig tilbudsstruktur, og hvordan dette påvirker elevtallet  

 Involvering av aktuelle aktører som næringsliv, idrett og frivillighet.  

 

2. Spørsmålet om sammenslåing og eventuell lokalisering av ny skole, må ses i sammenheng 

med diskusjonen om tilbudet på Fosen som helhet. Ny sak om Rissa og Leksvik 

videregående skoler legges fram i løpet av 2017 og må sees i sammenheng med samlet 

skolestruktur og ressursbruk i det nye fylket.  
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Forståelse av oppdraget 
 

Alternativ A 

Med utgangspunkt i fylkeskommunens beskrivende sak om videregående skole, ber Fellesnemda for 

Indre Fosen prosjektleder om å utføre fylkeskommunens oppdrag av 15.6.2016 som berører: 

 

- Økonomi (med tomtekostnad, inntekt salg av bygningsmasse og tomt, besparelse ved overgang fra to til en skole) 

- Transport (totalt og skysskostnader) 

- Skolestørrelse (med tilbud og elevtall) 

- Involvering (av næringsliv, idrett og frivillighet)   

 

Besvarelsen skal foreligge innen 31.12.2016. 

Fellesnemda for Indre Fosen avventer for øvrig Fellesnemda for Trøndelags politiske behandling av  

videregående skolestruktur for Fosen og Trøndelag. 

 

Alternativ B 

Med bakgrunn i fylkeskommunens sak om videregående skole, ber Fellesnemda for Indre Fosen 

prosjektleder om å se på foreliggende, etterspurte og andre relevante fakta på nytt. Det gjelder:  

 

- Skolefaglig tilbud 
(Tilbudsstruktur, skolens visjon og mål, elevtall, lærertall, antall elever med spesialtilpasset undervisning, lærernes faglige 
kompetanse, arbeids- og næringslivets behov for arbeidskraft.) 

- Bygning og tomt  
(Skisse med innvendig og utvendig areal, tilgjengelighet for alle, fysisk arbeidsmiljø for elever og ansatte, energibruk, og 

frivillighet.) 
- Transport  

(Total transport, antall elever med offentlig skyss, skysskostnader og reisetid.) 

- Økonomi  
(Samlet driftsregnskap/budsjett, kostnad per elev, kostnad ved å innfri full universell utforming inne og ute, kostnad ved 

oppgradering av trafikksikkerhet, kostnad ved nødvendig påbygg når skolen er for liten, samlet kostnad for å renovere/bygge ny 
skole som innfrir dagens og fremtidens tilbudsstruktur, flyttekostnad, tomtekostnad, inntekt salg av bygningsmasse og tomt, 

besparelse ved overgang fra to til en skole.)  

- Næring 
(Tilbudsstruktur på næring, antall aktive virksomheter med stedlig plassering, antall lærlingeplasser, antall utplasseringer på 
annet grunnlag.) 

- Samfunn  
(Forventet elevtallsutvikling, befolkningstall med utvikling, avstander, kulturelle anlegg, tilrettelagte naturområder, sportslige 

arenaer, sosiale møtesteder, organisasjoner, skolens bruk av lokalsamfunnet, lokalsamfunnet bruk av skolen, næringsaktører, kort 
beskrivelse av lokalsamfunnet.) 

- Involvering (av næringsliv, idrett og frivillighet)   

 

Beskrivelsen bør inneholde dagens status ved skolene og et realistisk scenario for en felles/ny skole. 

I tillegg skal det gjøres en helhetlig vurdering som bygger på dagens status og fremtidsscenariet.  

Utredningen som skal foreligge innen 28.2.2017, bør ha en beskrivende og en vurderende del.  

Rapporten skal også inneholde en anbefaling om hvilken stedlig plassering som totalt sett er best for 

fremtida i Indre Fosen.  

 

Fellesnemda for Indre Fosen tar rollen som aktiv utreder og pådriver for å bidra til at det etableres en 

felles videregående skole i Indre Fosen som blir en verdifull del av tilbudet for Fosen og Trøndelag.  

 
 

Organisering av arbeidet 
Arbeidet utføres av en administrativ flerfaglig prosjektgruppe, som rapporterer månedlig til den 

politiske styringsgruppen/arbeidsgruppe 12. «Videregående skole». Fellesnemda for Indre Fosen anses 

som bestiller, mens nemdas prosjektleder utfører oppdraget og er faglig ansvarlig for leveransen.  
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Visualisering 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   21.10.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

37/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 27.10.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

INNSPILL TIL TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SIN TILRÅDING OM 
TJENESTESTRUKTUR

Vedlegg

1 Innspill fra Indre Fosen til Trøndelag politidistrikt sin tilrådning av tjenestestruktur

2 Tilråding - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder - Trøndelag politidistrikt

Sakens bakgrunn og innhold:

Viser til drøftingssak i fellesnemnda 30.06.2016 om nærpolitireformen, der det ble fattet 
følgende vedtak: 

Innspill til politimesterens diskusjonsgrunnlag for nærpolitireformen, tjenesteenhet Fosen, 
oversendes politimesteren i Trøndelag politidistrikt så snart som råd.

Innspillet fra fellesnemnda ble sendt til politimesteren umiddelbart etter fellesnemndas møte, 
og dette ble gjort før politimesteren i Trøndelag kom med en tilråding. 

Det foreligger nå en tilråding om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i 
Trøndelag politidistrikt fra politimesteren i Trøndelag. Tilrådingen er ute på høring. 

Vurdering:

Resultatet av dette arbeidet er viktig for Fosen og Indre Fosen kommune. Fellesnemnda bør 
uttale seg i høringsprosessen som foreligger. Forslag til innspill til høringsprosessen er 
vedlagt.

Prosjektleders innstilling:

Innspill til Trøndelag politidistrikt sin tilråding om tjenestestruktur oversendes Trøndelag 
politidistrikt som framlagt.
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Innspill fra Indre Fosen til Trøndelag politidistrikt sin tilrådning av 

tjenestestruktur. 
 

 

I Trøndelag politidistrikt sin tilrådning av tjenestestruktur (Versjon 0.8) er det gitt en vurdering 

mellom alternativ 1 – med kun ett tjenestested på Fosen, og alternativ 2 – der Ørland og Rissa er 

anbefalt som tjenestested.  

 

Av disse to alternativene støtter Fellesnemnda i Indre Fosen politimesterens tilråding om to 

tjenestested på Fosen - Ørland og Rissa. Begrunnelsen for at vi deler politimesterens syn kan kort 

oppsummeres i følgende punkt: 

 

- avstand/kjøretid 

- befolkningsmengde/størrelse kommuner  

- oppdragsmengde 

- geografisk utvidelse av tjenesteenhet 

- lokalkunnskap 

- beredskap/responstid 

 

Mange av disse punktene taler også for å beholde Åfjord som tjenestested. Det beste for 

innbyggerne på Fosen samlet sett vil være å beholde trianglet Ørland – Rissa – Åfjord som 

tjenestesteder. 

 

Avstand/kjøretid: Med ett tjenestested på Fosen vil mye ressurser gå med på ren transport, og vi 

vil få tilsvarende mindre igjen av effektivt politiarbeid. For Indre Fosen sin del vil det eksempelvis 

ta mer enn 2 timer i ren transport tur/retur Brekstad for tettstedene Rissa, Hasselvika, Fevåg, 

Stadsbygd, Vanvikan og Leksvik. Tar vi med Åfjord, Osen og Roan, vil det si at ca. 15.000 av totalt 

ca. 25.400 innbyggere på Fosen vil bo mer enn 45 minutters kjøretid fra tjenestested - dersom kun 

Brekstad beholdes. 

 

Befolkningsmengde/størrelse kommuner: Fra 1.1.18 vil nye Indre Fosen kommune bestående av 

gamle Rissa og Leksvik kommuner være en realitet. Indre Fosen vil få ca. 10 200 innbyggere 

fordelt på Rissa, Stadsbygd, Vanvik og Leksvik som de største tettstedene og Råkvåg, Sørfjorden, 

Fevåg og Hasselvika som mindre tettsteder. I tillegg kommer Verrabotn med i Indre Fosen fra 

01.01.2020. 

 

Oppdragsmengde: Rissa er i dag den kommunen som naturlig nok har flest antall politisaker, i og 

med at kommunen har flere innbyggere enn de andre kommunene. I tillegg kommer Leksvik med i 

tjenesteenheten. Det kan synes som Leksvik er noe underrepresentert i antall saker i forhold til 

innbyggertall, som i noen grad skyldes at Leksvik i dag har lite tilstedeværende politi. 

 

Geografisk utvidelse av tjenesteenhet: Utvidelse av Fosen lensmannsdistrikt med kommunene 

Leksvik, Roan og Osen og deler av Verran kommune er etter vårt syn et godt argument for å 

beholde dagens organisering. Signalene fra Osen er at de også ønsker å tilhøre Fosen, gitt at Åfjord 

beholdes som tjenestested. 

 

Lokalkunnskap: I dag har vi på Fosen et spredt bostedsmønster for de politiansatte, med ansatte på 

Brekstad, Bjugn, Åfjord sentrum, Stokkøya, Råkvåg, Rissa, Hermstad, Stadsbygd og på Hindrem i 

Leksvik kommune. Dette gir en unik innsikt og bred kontaktflate i mange lokalmiljø på Fosen, samt 

at de politiansatte til sammen besitter meget god lokalkunnskap om det området de til daglig skal 
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betjene. For Indre Fosen sin del vil det være problematisk med oppmøtested kun på Brekstad. Ved 

rekruttering av nye ansatte (samt for dagens ansatte) i Rissa/Leksvik vil det da være mer naturlig å 

pendle til Trondheim. Vi mener at lokalkunnskap og bred kontaktflate med publikum er en absolutt 

suksessfaktor for at lokalt politi skal kunne levere gode tjenester til publikum. 

 

Beredskap/responstid: Med tanke på beredskap, så er det viktig at avstanden mellom 

polititjenestestedene ikke blir større enn i dag. Trafikkmengden på Fosen er mest konsentrert i Indre 

Fosen, før den deler seg opp over hele Fosen halvøya. Det er i tillegg til pendling og varetransport 

mye fritidstrafikk i form av folk som skal til sine fritidsboliger i helger, ferier og høytider. Det er 

også en god del tungtrafikk til de store industribedriftene i Rissa, Leksvik og Vanvikan. I løpet av 

de 3 siste årene har vi i Rissa og Leksvik kommuner dessverre hatt 6 døde i trafikkulykker og flere 

hardt skadde. 

 

Vår anbefaling vil være at politiet på Fosen, med en utvidelse med kommunene Leksvik, Roan, 

Osen, samt Verrabotn i fremtiden, må ha lik struktur som i dag - med hovedkontor på Brekstad 

og tjenestesteder i Rissa og Åfjord.  
 

For oss er strukturen viktig, men det aller viktigste er innholdet på tjenestestedet som avgjør 

kvaliteten på tjenestene som leveres til publikum. Det er derfor avgjørende at det settes inn nok 

ressurs (politi og sivilansatte) på de tjenestesteder som opprettholdes, slik at disse kan holde 

kontoret åpent og levere de tjenestene som forventes.  
 

Politikontakten 

Indre Fosen er av den oppfatning at det vil være mulig å opprettholde en tilfredsstillende kontakt 

mellom kommune og politi gjennom etableringen av den foreslåtte ordningen med politikontakt. 

Det er allikevel viktig at den politikontakten som opprettes kan møte kommunen med tilstrekkelig 

myndighet og fullmakt til at det blir et reelt samarbeidsorgan hvor forpliktende beslutninger fattes. 

Dette er spesielt viktig i forhold til det forebyggende arbeidet, hvor kommune og politi over tid har 

bygd opp et godt samarbeid. For oss har den løpende kontakten med lensmannen vært svært positiv 

og vi har klare forventninger til at ordningen med politikontakt vil ivareta dette samarbeidet på en 

lignende måte.  

 

Ny geografisk driftsenhetsstruktur 

I tilrådning av tjenestestruktur er det også gitt to alternativ for geografiske driftsenheter. Her mener 

vi Fosen naturlig hører inn under driftsenhet Sør både geografisk og kommunikasjonsmessig. 
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1 Sammendrag  
Stortinget har vedtatt en reduksjon av antall politidistrikt. Trøndelag politidistrikt er 

etablert og politimesteren i Trøndelag skal utvikle et forslag til lokal tjenesteenhets- og 

tjenestestedsstruktur. Stortinget har lagt føringer for prosess for gjennomføring av 

vurderingen av lokal struktur og innholdet i politidistriktets lokale struktur. 

 

Dette dokumentet foreslår endringer i Trøndelag politidistrikts tjenesteenhets- og 

tjenestestedsstruktur og det skisseres to alternative forslag til lokal struktur.  

 

De alternative forslagene bygger på: 

 

 Kunnskap og erfaringer fra dagens struktur 

 Politiske målsettinger og føringer i Nærpolitireformen 

 De oppgavene og det ansvaret som er lagt til tjenesteenheter og tjenestesteder 

 Innspill fra kommuner, ansatte og ledere i Trøndelag politidistrikt. 

 

Alternativ 1 - bestående av 7 tjenesteenheter og 13 tjenestesteder: 

 

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, 

Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, 

Namdalseid og Flatanger med tjenestestedene Nærøy, Namsos og Grong. 

 

Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, 

Rissa og Leksvik med tjenestested Ørland. 

  

Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, 

Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal. 

 

Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, 

Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal. 

 

Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med 

tjenestested Trondheim Sentrum. 

 

Tjenesteenhet Gauldal bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), 

Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene 

Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros og Oppdal. 

 

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, 

Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal og Hitra. 

 

 

Alternativ 2 – bestående av 7 tjenesteenheter og 16 tjenestesteder: 

 

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, 

Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, 

Namdalseid, Flatanger og Osen med tjenestestedene Nærøy, Namsos, Grong og 

Lierne.  
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Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og 

Leksvik med tjenestestedene Ørland og Rissa.  

 

  

Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, 

Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal. 

 

Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, 

Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal. 

 

Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med 

tjenestested Trondheim Sentrum. 

 

Tjenesteenhet Sør bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, 

Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene 

Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros og Oppdal. 

 

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, 

Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal, Hitra og Hemne. 

 

2 Innledning 

2.1. Bakgrunn og formål 

Politiske målene til Nærpolitireformen, jfr. St.prp.nr. 61 (2014-2015)  

 

 Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig 

 Som har kapasitet 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 

 

Mål for lokal struktur, jfr. Stortingets behandling: 

 

 Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er 

operativt og synlig, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle 

handlinger 

 Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og 

ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene. 

 Hensikten med å etablere geografiske driftsenheter vil i tillegg til mer enhetlig 

organisering, være å bidra til å skape en god polititjeneste lokalt selv på steder 

med større variasjoner i kapasiteten ved de enkelte tjenestestedene. Dette bidrar 

til bedre kapasitetsutnyttelse og økt fleksibilitet lokalt til å løse politiets oppgaver. 

 Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever 

et tilgjengelig og nært politi.  

 

Styringsgruppa for PNP Trøndelag vedtok følgende mandat for arbeidet med den lokale 

strukturen i Trøndelag politidistrikt: 

 

Politiets samfunnsoppdrag skal ligge til grunn for hvordan Trøndelag politidistrikt utvikles. 

Politiloven § 1 gir politiet følgende samfunnsoppdrag:  

-�20�-



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder  

Trøndelag politidistrikt 

Skrevet av: PNP Trøndelag Dato: 21.09.16 Versjon: 0.8 Status:  Side 5 av 37 

 

 

 

 

 

«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være 

et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes 

rettsikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig».  
 

Trøndelag politidistrikt skal utvikles slik at samfunnsoppdraget blir utført på en bedre 

måte enn de to tidligere politidistriktene ville klart. Vi skal utvikle et nærpoliti som er 

operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, 

etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. 

 

 

Distriktet skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsningen av 

samfunnsoppdraget og som er i tråd med politiske målsettinger og føringer. Den lokale 

strukturen skal bidra til: 

 

 Sikre et lokalt forankret politi  

 god og lik kvalitet på polititjenestene 

 Sikre et godt grunnlag for samhandling mellom politi og samfunn 

 Støtte til utvikling av nye arbeidsmetoder 

 

2.1.1 Vurderingskriterier for effektivisering av lokal struktur 

Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale struktur skal gjøres ut fra følgende 

vurderingskriterier, basert på målene for nærpolitireformen, kravene og føringer som er 

gitt for tjenesteenheter og tjenestesteder og de geografiske driftsenhetene. 

 

Hensynet til: 

 

 tilgjengelighet og service overfor publikum 

 kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap 

 effektiv ressursbruk i politidistriktet 

 helhetlig styring og ledelse i politidistriktet 

 fleksibilitet i politidistriktet 

 

2.1.2 Forslag om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder 

 

Med "tjenesteenhet" menes lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Med 

"tjenestested" menes lokasjon hvor politiet yter tjeneste til publikum (kontorsted). 

 

Med effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder menes konkret: 

 Ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter 

 Sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner 

 

Det følger av Politiloven § 16 annet ledd at politidistriktene skal inndeles i lensmanns- og 

politistasjonsdistrikter. Myndigheten til inndeling i lensmannsdistrikter, 

mansfogddistrikter og politistasjonsdistrikter er delegert til Politidirektoratet ved Justis- 

og beredskapsdepartementets brev av 18. februar 2016. 
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2.1.3 Tjenesteenhetenes oppgaver 

 

Tjenesteenhetene skal i vareta følgende oppgaver: 

 Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten 

 Ha publikumsekspedisjon 

 Kriminalitetsforebyggende arbeid 

 Etterforske det store flertall av straffesaker 

 Ha kontakt med samarbeidspartnere 

 Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver 

 

Tjenesteenhetene må ha tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver. 

Tjenestestedene skal yte polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av 

de geografiske driftsenhetene. 

 

2.1.4 Kvalitetskrav til tjenesteenhetene 

 

Tjenesteenhetene skal ivareta følgende kvalitetskrav: 

 Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning 

om politiets tjenestetilbud 

 Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet  

 Tjenestestedene har fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester 

hos politiet utenfor kontortid minst én dag i uken  

 Tjenestestedene lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har 

maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested 

 

2.2 Avgrensninger og avhengigheter 

Trøndelag politidistrikts lokale struktur vil være avhengig av de oppgaver og det ansvaret 

som tjenesteenhetene er tillagt og innholdet og oppgavene som hever enkelt 

tjenestested skal ivareta.  

 

Oppgaver, ansvar og dimensjonering av funksjonelle enheter er avhengig av hvilke 

oppgaver tjenestesteder og tjenesteenheter er i stand til å ivareta 

2.2.1 Tilnærming og organisering 

Trøndelag politidistrikt sitt hovedfokus når det gjelder gjennomføringen av strukturdelen 

av Nærpolitireformen er å utvikle en struktur som sikrer best mulig grunnlag for å 

arbeide opp mot politiets samfunnsoppdrag og at vi når de politiske målsettingene for 

nærpolitireformen. Vi mener vi har valgt en strategi og en prosess som sikrer best mulig 

involvering og medvirkning, både internt og eksternt, innenfor de tidsrammene vi har.  

2.2.2 Grunnlag 

Politimesteren presenterte medio juni 2016 et utkast til en framtidig geografisk struktur 

for Trøndelag politidistrikt. Dette er et utkast som bygger på medvirkning og utredninger 

i begge de to tidligere distriktene som nå utgjør Trøndelag politidistrikt. Utkastet skulle 

danne grunnlag for en prosess som sikrer og gir mulighet for medvirkning og påvirkning 

fra alle kommuner i Trøndelag, andre interesserte og alle ansatte i Trøndelag 

politidistrikt.  
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Innspill fra kommuner og andre interessenter, møter med en lang rekke kommunestyrer 

og formannskap og innspill fra egne ansatte via workshops, andre innspill og gjennom 

tillitsvalgte og vernetjenesten, danner grunnlaget for forslaget som nå legges fram. 

2.2.3 Forankring  

Etter at Trøndelag politidistrikt ble etablert 1.1.2016 har Politimesteren hatt en 

omfattende prosess med lokale politiske miljøer.  Hovedfokuset har vært politiets 

samfunnsoppdrag, de politiske målsettingene i Nærpolitireformen og hvordan Trøndelag 

politidistrikt i framtiden skal kunne løse samfunnsoppdraget.  

 

Det å gå ut på et tidlig tidspunkt med et utkast til framtidig struktur ble forankret hos 

KS-styret i både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag gjennom egne møter med begge 

styrene. Det kan også nevnes at begge styrene i KS har oppnevnt representanter til 

styringsgruppen.  

 

Prosessen er også godt forankret i politidistriktets ledergruppe og i en utvidet 

ledergruppe der alle lokale lensmenn deltar. 

 

2.2.4 Videre prosess 

Nedenfor er skissert planen for involvering av blant annet kommunene i Trøndelag når 

det gjelder framtidig struktur for Trøndelag politidistrikt: 

 

 Start Slutt 

Gjennomføringsplan organisasjonsløpet on 01.06.16 to 01.12.16 

   Utkast til gjennomføringsplan presenteres i styringsgruppen PNP on 01.06.16 on 01.06.16 

   Utarbeide grunnlag tjenestestruktur for presentasjon i ledergruppa on 01.06.16 on 08.06.16 

   Presentere grunnlaget for tjenestestruktur i ledergruppen to 09.06.16 to 09.06.16 

   Informasjon og medvirkning internt i TPD fr 10.06.16 ma 14.11.16 

   Infomøte ordførere, rådmenn og lensmenn i Nord-Trøndelag  on 15.06.16 on 15.06.16 

   Infomøte ordførere, rådmenn og lensmenn i Sør-Trøndelag fr 17.06.16 fr 17.06.16 

   Forslaget ut i kommunene for innspill fr 17.06.16 fr 02.09.16 

   Besøke kommuner etter invitasjon ma 20.06.16 ma 31.10.16 

   Utarbeide forslag med innspill internt og fra kommunene fr 02.09.16 ma 03.10.16 

   Styringsgruppemøte  fr 24.08.16 fr 26.08.16 

   Ledermøte ma 05.09.16 ma 05.09.16 

  Møte i styringsgruppen Fr 23.09.16 Fr 23.0916 

   Work-shop internt i politidistriktet/Risiko og sårbarhetsanalyse ma 05.09.16 fr 23.09.16 

   Høringskonferanser ma 26.09.16 ti 27.09.16 

  Møte i styringsgruppen Ma 3.10.16 Ma 3.10.16 

   Høringsforslag ut på høring ma 03.10.16 ma 14.11.16 

   Endelig forslag til tjenestestruktur/GDE utarbeidet ma 14.11.16 ma 21.11.16 

   Forslag behandles i ledergruppen ma 21.11.16 ma 21.11.16 

   Forslag behandles i styringsgruppen ma 21.11.16 ma 21.11.16 

   IDF- behandling av forslag ma 21.11.16 ma 21.11.16 

   Forslag sendes til POD for videre behandling to 15.12.16 to 15.12.16 

  

2.2.5 Oppsummering 

 Trøndelag politidistrikt ønsker å utvikle en struktur som gjør distriktet best i stand 

til å løse samfunnsoppdraget og nå de politiske målene for Nærpolitireformen 

-�23�-



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder  

Trøndelag politidistrikt 

Skrevet av: PNP Trøndelag Dato: 21.09.16 Versjon: 0.8 Status:  Side 8 av 37 

 

 

 

 

 Prosessen skal være innenfor de rammer som er vedtatt og gitt føringer for. 

 

3 Dagens situasjon 

3.1 Dagens organisering 

Trøndelag politidistrikt består av tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

politidistrikter. Ved sammenslåingen av de to politidistriktene hadde de en noe forskjellig 

organisasjonsmodell. Nord-Trøndelag politidistrikt var organisert i tre geografiske 

driftsenheter med totalt 18 lensmannskontorer og en politistasjon. Sør-Trøndelag 

politidistrikt besto av 16 lensmannskontorer og to politistasjoner. Disse enhetene var 

inndelt i fire geografiske samarbeidsregioner. Etter at Fosen lensmannsdistrikt ble 

etablert i 2013 har distriktet bestått av tre samarbeidsregioner. 

 

3.2 Faktaopplysninger 

 

Status Trøndelag politidistrikt 

Tidligere Nord- og Sør-Trøndelag politidistrikter hadde ved etableringen av Trøndelag 

politidistrikt en noe ulik organisasjonsmodell, herunder styringsmodell, leder- og 

fullmaktstruktur. 

 

Nord-Trøndelag politidistrikt var inndelt i tre geografiske driftsenheter bestående av et 

antall lensmannskontorer og politistasjoner. I Sør-Trøndelag politidistrikt var hvert 

lensmannskontor og politistasjon en selvstendig driftsenhet, med en inndeling i 

samarbeidsregioner, som hver for seg besto av flere driftsenheter (lensmannskontor eller 

politistasjon). De fleste fagmiljøene hadde en organisatorisk plassering i driftsenhetene, 

med en faglig forankring i funksjonell enhet. 

 

Sør-Trøndelag fylke har et bosettingsmønster som i all hovedsak støtter opp om 

Trondheim som fremvoksende storby, andre endringer er av vesentlig mindre karakter. 

Nord-Trøndelag fylke har et bosettingsmønster med fem bysentra hvor innbyggerne i 

hovedsak er samlet. Dette påvirker struktur, samt plassering av kapasitet og 

kompetanse i Trøndelag politidistrikt. 

 

Økonomi 

Budsjettramme for 2016 er 754 mill (534 og 220). En videreføring av denne rammen vil 

kreve betydelig effektivisering av kostnadsstruktur og arbeidsprosesser om forventede 

resultater skal etableres. Økningen i antall politiansatte og nye arbeidsmetoder mv. 

krever at investeringer gjennomføres før effektene på sikt kan høstes.  

 

EBA/Materiell/anskaffelser 

Trøndelag har et høyt antall leiekontrakter som understøtter tilstedeværelsen. De fleste 

kontraktene har lav kostnad. 

 

Begge distriktene har gjennomført store investeringer på verneutstyr og gjennomfører i 

henhold til forventet utskiftingstakt. 

 

Nord-Trøndelag har ikke klart å prioritere anskaffelser av kjøretøy i tilstrekkelig grad i 

henhold til utskiftingstakt. Dette har hatt konsekvenser for kvaliteten på administrative 
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kjøretøy og tjenestebiler til små lensmannskontor, kvaliteten på beredskapskjøretøy er 

forsøkt opprettholdt. 

 

Sør-Trøndelag har prioritert å gjennomføre anskaffelser av kjøretøy og har en høyere 

kvalitet på kjøretøyene. 

 

Avsetninger 2016 for anskaffelser av kjøretøy i Trøndelag er historisk lavt med 8,3 mill. 

For å opprettholde en bærekraftig organisasjon med tilstrekkelig årlig utskifting bør disse 

investeringene for Trøndelag ligge på over 20 mill. 

 

 
I det følgende beskrives dagens situasjonsbilde for de geografiske driftsenhetene og 

samarbeidsregionene hver for seg. Beskrivelsen bygger på innspill fra driftsenhetsledere 

og regionledere. 

 

3.2.1 Driftsenhet Nord (Nord-Trøndelag) 

Driftsenhet Nord består av lensmannsdistriktene Bindal, Bjørnør, Flatanger, Grong, Leka, 

Lierne, Namdalseid, Namsos og Fosnes, Nærøy og Vikna, Overhalla og Snåsa med 

lensmannen i Namsos og Fosnes som driftsenhetsleder.  

 

De tre største kontorene (Namsos, Nærøy og Grong) har åpent for publikum på 

hverdager kl. 0800-1530. Som utgangspunkt har de i tillegg langåpent en dag i uka. 

Øvrige tjenestesteder er åpnet etter ressurs og behov, alt fra to til fem dager i uka. Noe 

som fører til lite forutsigbarhet for publikum. 

 

Det er generelt store avstander i Namdalen. Fra Bindal og Leka har de fleste en reisetid 

på ca. en time til Nærøy. Fra Røyrvik til Grong er gjennomsnittlig reiseavstand ca. 100 

km, med en reisetid på ca. en og en halv time. Det samme gjelder fra Osen og Flatanger 

til Namsos. Fra Namsos til Steinkjer er det 74 km med en reisetid på en time og ti 

minutter. 

 

Det er i dag en passkiosk ved henholdsvis Nærøy, Grong og Namsos. 

 

Driftsenhet Nord har helkontinuerlig beredskap med utgangspunkt fra Namsos og Fosnes 

lensmannskontor. På grunn av ressurssituasjonene er det kun en patrulje på vakt i 

driftsenheten på natt fra mandag til fredag. I tillegg er det vakt og beredskap med 

utgangspunkt i Nærøy som dekker dag og ettermiddag fra mandag til fredag og hele 

døgnet på helg i en kombinasjon av aktivtjeneste og beredskapsvakt. I Indre Namdal 

dekker ansatte ved Grong og Lierne noen dagsett, noen ettermiddager og ofte i kjernetid 

helg. I tillegg deltar ansatte fra kontorer i Indre Namdal i døgnkontinuerlig tjeneste 

sammen med Namsos. Ut fra innbyggernes forventninger og etatens egen oppfatning er 

vaktberedskapen for dårlig på de tidspunktene av døgnet det er bare en patrulje i 

driftsenheten. 

 

Flere distriktovergripende funksjoner for tidligere Nord-Trøndelag politidistrikt er plassert 

ved driftsenhet Nord. 

 

Det er sivil ressurs ved samtlige lensmannskontor med unntak av Namdalseid. 
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Generelt er det god samhandling md de andre driftsenhetene i tidligere Nord-Trøndelag 

politidistrikt både når det gjelder innsatsledelse, IP3-bemanning (mannskaper med 

spesiell operativ kompetanse), arrest og forskjellige andre funksjoner. 

 

Det er etablert politiråd i samtlige kommuner i driftsenheten. I Midtre Namdal er det i 

tillegg felles politiråd to ganger i året for Overhalla, Høylandet, Namsos, Fosnes 

Namdalseid og Flatanger.  I tillegg er det minst ett møte i året hvor driftsenhetsleder 

møter samtlige ordførere i Namdal regionråd. 

 

3.2.2 Driftsenhet Midt (Nord-Trøndelag) 

Driftsenhet Midt består av lensmanns- og politistasjonsdistriktene Leksvik og Inderøy, 

Levanger, Steinkjer, Verdal og Verran med lensmannen i Levanger som driftsenhetsleder. 

 

Ved Steinkjer politistasjon og politiets lokaler på Verdal, hvor lensmannen i Verdal og 

lensmannen i Levanger har vært samlokalisert fra juni 2014, er det åpent for publikum 

på hverdager kl. 0900-1500. Det er åpnet for publikum i Verran og Leksvik og Inderøy 

som hovedregel en gang i uka etter avtale. Åpningstidene fremgår på politiet.no. 

 

Eksempler på kjøreavstander innenfor driftsenhet Midt: 

 

Avstand fra Langstein til Verdal: 62,3 km. 1 time kjøretid. (kortere til Stjørdal) 

Avstand fra Åsen til Verdal: 51,6 km. 50 min. kjøretid. (kortere til Stjørdal) 

Avstand Verdal til Steinkjer: 31,8 km. 30 min. kjøretid.  

Vanvikan til Steinkjer: 104, 6 km. 1 time og 37 min. kjøretid. (kortere til Fosen) 

Verrastranda til Steinkjer: 58,7 km. 1 time kjøretid.  

Gaulstad til Steinkjer: 36,5 km. 40 min. kjøretid.  

Avstand Levanger til Verdal: 12 km. 15 min. kjøretid.  

 

Det er i dag to passkiosker ved henholdsvis Steinkjer og Verdal. 

 

Det er base for vakt- og patruljetjenesten på Steinkjer og Verdal. Dette er et bevisst valg 

ut fra demografi. De tre byene Steinkjer, Levanger og Verdal har til sammen ca. 57000 

innbyggere. I tillegg er alle tre studentbyer med mange studenter som bor på hybel. 

Intensjonen er å ha to patruljer aktiv til en hver tid i uke dager og dagtid helg. I 

kjernetid helg er intensjonen å ha fire aktive patruljer med innsatsledelse/arbeidsledelse 

til en hver tid. Lav bemanning og arresttjeneste gjør at dette ikke lar seg gjøre i 

perioder. Med beskrevet intensjonsbemanning vil det være mulig å dekke 

ansvarsområdet til driftsenheten med tilfredsstillende responstid. Er for tiden alt for 

sårbare med hensyn til ressurs for å dekke arrestfunksjonen. 

 

Sivil ressurs i Steinkjer, Verdal/Levanger og Leksvik. Passkiosk med bookingsystem i 

Steinkjer og Verdal. 

 

Etterforskerressurs er samlet på Steinkjer og Verdal/Levanger. Politistasjonssjef og 

lensmann følger opp mange saker som utfordrer tryggheten i lokalsamfunnet, ofte 

sammen med etterforskere. 

 

Det er arrest i Steinkjer som brukes av norddelen av Trøndelag politidistrikt for 

kortvarige opphold. Sentralarresten i Trondheim brukes i de tilfeller det er snakk om 

langvarige opphold, og at det anses mest hensiktsmessig ut fra totalvurdering og 
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ressursutnyttelse. Mannskaper fra vakt- og patruljesystemet utfører arresttjenesten, på 

dagtid i samarbeid med etterforskere. 

 

Det er utviklet en fleksibilitet mellom funksjonene sivil og forvaltning, etterforskning og 

vakt- og patruljetjenesten som er en suksess. Vi har fortsatt en del å gå på i forhold til å 

få med hele laget på denne tenkingen. Alle medarbeidere blir utfordret på å se den totale 

leveransen til samfunnet under ett. Funksjonslederne kan til enhver tid disponere 

mannskapene ut fra de utfordringer vi har. Ansvar- og fullmakter mellom 

politistasjonssjef/lensmenn og funksjonsleder er svært godt innarbeidet. 

Tjenestekontoret er også en viktig aktør i forhold til at den totale ressursen blir best 

mulig utnyttet til enhver tid.  

 

Primæroppgavene ligger fast i de ulike funksjonene, men fleksibilitet mellom funksjonene 

gjør at det til enhver tid er rom for å ta et tak der det er behov. Et eksempel på det er at 

vakt- og patruljestyrken utfører forkynnelser, sivil ressurs og etterforskere samarbeider 

om å hjelpe sårbare personer.   

Alle kommuner har etablert velfungerende politiråd. Politistasjonssjef og lensmenn møter 

i politiråd samen med SLT-koordinator i kommunene. Vi har ukentlige møtepunkt med de 

viktigste samarbeidsaktørene som SLT-koordinator, barnevern, NAV, rustjenesten, 

ungdomskontakter med flere, og jevnlige møtepunkt med andre samarbeidsaktører. 

Møtepunktene med asylmottak er hyppige både på det jevne og i forhold til spesielle 

utfordringer. Det er et bevisst valg det at politistasjonssjef/lensmenn bruker mye tid på 

nettverksbygging og relasjonsbygging i forhold til samhandling for å skape trygge 

lokalsamfunn. I de største kommunene har politistasjonssjef/lensmenn flere aktører som 

samhandler med samarbeidsaktører/samfunnsaktører. 

 

3.2.3 Driftsenhet Sør (Nord-Trøndelag) (Værnesregionen) 

Driftsenhet Sør i tidligere Nord-Trøndelag politidistrikt besto av lensmannskontorene 

Frosta, Meråker og Stjørdal. Fra 01.04.16 ble ansatte ved Malvik lensmannskontor 

innlemmet i driftsenhet Sør sin organisering og lederstruktur. I tillegg er det 

vaktsamarbeid med Selbu og Tydal lensmannskontor, som tilhører samarbeidsregion 1 i 

tidligere Sør-Trøndelag. Lensmannen i Stjørdal er driftsenhetsleder. Lensmannen i 

Stjørdal er også konstituert lensmann i Malvik, og Lensmannen i Selbu og Tydal er 

konstituert lensmann i Meråker. 

 

Ressurssituasjonen gir utfordringer med hensyn til åpningstid for publikum ved noen av 

tjenestestedene. Stjørdal lensmannskontor har åpent for publikum på hverdager. Frosta 

lensmannskontor har egen lensmann som holder kontoret åpent for publikum på 

hverdager. I og med at det er samme lensmann som bestyrer flere kontor, har de øvrige 

kontorene i Værnesregionen redusert åpningstid. Meråker har åpnet to dager i uka, mens 

Malvik og Selbu og Tydal har åpent tre dager i uka. 

 

Alle kontorene i Værnes regionen ligger innenfor en kjøreavstand til ytre kommunegrense 

på 45 minutter. 

 

Det er i dag to passkiosker ved Stjørdal. 

 

Politiet i Værnesregionen har siden 1995 arbeidet etter prinsippet om vaktsamarbeid 

mellom flere lensmannskontorer, da Stjørdal og Meråker etablerte et samarbeid med 

felles oppmøtested på Stjørdal. Etter hvert gikk også Frosta og Selbu og Tydal inn i dette 

samarbeidet, og fra 2015 ble også Malvik innlemmet i samarbeidet. Værnesregionen er 
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organisert i fire funksjoner: Vakt og patrulje, etterforskning, grensekontroll/Trondheim 

lufthavn, samt sivil/forvaltningsfunksjonen. 

 

Alle operative mannskaper utfører turnusarbeid som innebærer vakt hver tredje helg. I 

tillegg er helgevaktene styrket opp med annet operativt mannskap/etterforskere som 

arbeider hver tredje helg, men som ikke deltar i operativ tjeneste. 

 

Trondheim lufthavn genererer mange arbeidsoppgaver, og til tross for at det er både 

politiansatte og sivile grensekontrollører som har lufthavntjeneste som sin 

primæroppgave, må ansatte på funksjon Vakt og patrulje dekke opp på pass-

/sikkerhetskontroller når fast ansatte på grensekontroll ikke er på jobb. I helgene og på 

kveld/natt utgjør dette en betydelig arbeidsmengde for ansatte på vakt- og patrulje 

seksjonen. 

 

Driftsenheten samhandler for å gi en best mulig publikumsservice i pass-sesongen. Det 

settes opp en arbeidsplan hvor alle sivilt ansatte jobber en lørdag og holder lengre åpent 

på ukedager. De ansatte på Malvik og i Selbu møter da på Stjørdal lensmannskontor. 

 

Samarbeidet i SLT-modellen er ulik i de 6 kommunene. De siste to årene har det blitt 

gjennomført interkommunale politiråd for de seks kommunene i Værnesregionen. En 

arena som er egnet for å samkjøre lokalforebyggende tiltak på tvers av 

kommunegrensene, samt viktig arena i reformarbeidet. Politirådene er ulikt utviklet i de 

seks kommunene. Spennet går fra Stjørdal som har et bredt sammensatt politiråd med 

næringsliv, ungdomsråd, kommunens jurist, ordfører, rådmann, SLT-koordinator, 

lensmann, etatssjef oppvekst, til Malvik som får sitt første politiråd igangsatt i 2016.  

Stjørdal har en 3 nivå modell med politiråd som strategisk arena, SLT-fora som 

tiltaksarena, og STYK – møter der man diskuterer konkrete personer/utfordringer. 

 

 

Av andre samarbeidsarenaer kan nevnes faste månedlige møter i Stjørdal kommune sin 

kriseledelse, systematisert samarbeid med henholdsvis barnevern, 

barnevernsinstitusjoner og asylmottak. 

 

Den største utfordringen for regionen har vært å ha rett kompetanse til å dekke 

tjenesten ved Trondheim lufthavn ut fra de krav som stilles av Schengenregler på 

samtlige lovpålagte passkontroller. Organiseringen og ressursene til rådighet skaper 

utfordringer tilknyttet kompetanse i kontrollsituasjonen. Førstelinjekontroller uten 

mannskap med riktig kompetanse kan defineres som "ingen reell kontroll". 

 

3.2.4 Region 1 (Sør-Trøndelag) 

Region 1 i tidligere Sør-Trøndelag politidistrikt består av lensmanns- og 

politistasjonsdistriktene Heimdal, Klæbu, Melhus og Sentrum.   Heimdal politistasjon og 

Klæbu og Melhus lensmannskontorer samarbeider under benevnelsen Stasjon Sør, noe 

som har sammenheng med at det er igangsatt et byggeprosjekt for å samle de tre 

enhetene under samme tak. De tre kontorene har en kjøreavstand på 10-15 minutter 

mellom seg. 

 

Heimdal politistasjon har åpent for publikum alle hverdager mellom 0800 og 1500. Det 

samme har Melhus lensmannskontor, mens Klæbu lensmannskontor har åpent for 

publikum tirsdag og onsdag. Det er i dag kriminalvakt både på Heimdal og Melhus. 
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Alle kontorene i region 1 ligger godt innenfor en kjøreavstand til ytre kommunegrense på 

45 minutter. 

 

I tillegg til bemanning av egne enheter avgir Stasjon Sør to personer til bemanning av 

kriminalvakt ved Sentrum politistasjon hver helg. Heimdal, Melhus og Klæbu har 

helkontinuerlig vakt- og beredskapstjeneste og bemanner en patrulje hele døgnet. I 

tillegg har de mannskaper på oppstyrkerlister helg og natt. 

 

Det samarbeides med kommuner og andre lokale aktører ved alle enhetene, men med 

stor grad av ulikhet. Politiråd er etablert i samtlige kommuner. Det er ingen felles mal for 

samarbeidet med skoler, noe som fører til at det er noe tilfeldig hva som gjøres, og 

innsatsen rettes inn der det har oppstått problemer. Både stasjonssjefen ved Heimdal 

politistasjon og stasjonssjefen ved Sentrum politistasjon møter i politiråd i Trondheim. 

Det kunne med fordel ha vært en representant for politiet i dette rådet. Det er viktigere 

med kontakt med det utøvende ledd lokalt. 

 

Det oppleves litt for ofte at patruljer utgått fra Stasjon Sør trekkes inn mot Trondheim 

sentrum for å dekke beredskapen der som et supplement til Sentrum sine egne patruljer. 

Patruljene i de geografiske enhetene må primært drive sin tjeneste innenfor sitt område. 

 

Sentrum politistasjon 

Faggruppe bevilling 

Telefontid: Førerkort / våpen: onsdager kl. 13:00 til 15:00 

Hittegods: Mandag og onsdag fra kl. 08:15 til 10:00 

Åpningstider skranke: mandag-tirsdag- onsdag og fredag fra 08:15 til 14:45 

Torsdag fra 15:00 til 18:00 

 

Åpningstidene på tlf. /skranke fungerer bra slik den er i dag. 

Bedre informasjon på internett vedrørende avhenting av hittegods. 

Brukervennligheten på timebestilling pass er alt for dårlig. (mange tilbakemeldinger fra 

passkunder om dette) 

Taushetsplikten blir ikke ivaretatt da det ikke er avskjerming mellom hver enkelte pass- 

skranke. 

 

 

Utlendingsforvaltning 

Det er ett stort distrikt, med lang reisevei for mange av kundene. Alle booker en 

timeavtale, og møter til avtalt time. Dette fungerer godt med. Søker slipper ventetid for 

å bli ekspedert til avtalt time.  

 

Det må være ett godt tilbud også til de som bor i distriktet. Det er mange som trenger 

veiledning og har spørsmål. Åpningstid på telefonvakt på faggruppe Utlending er mandag 

– torsdag 0900-1100. Her er det kun en person som bemanner telefonen, og det blir for 

dårlig tilbud til publikum. Det er ikke nok medarbeidere til å betjene telefonvakt på en 

tilfredsstillende måte. Det er så mange andre oppgaver som skal betjenes, og da har det 

blitt kuttet i telefonvakt. 

 

Tilgjengelighet og åpningstid for publikum kan bli bedre, men da trengs det flere 

medarbeidere. Få medarbeidere over tid har resultert i lang ventetid på timeavtaler. 

 

Etterforsking 

Kriminalvakta har 24/7 tjeneste, og skal registrere alle mottatte og avgitte anmeldelser 

og iverksette umiddelbar etterforsking i alle saker der etterforsking besluttes. Dette 
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begrenses pr. dags dato i all hovedsak til å gjelde for Sør-Trøndelag. Kriminalvakta skal, i 

samråd med jourhavende jurist, foreta de riktige grep for å sikre at hendelser blir 

avdekket, og at de impliserte parter og åsted blir riktig ivaretatt. Kriminalvakta har 

ansvaret for etterforskingen av sakene inntil saken er avgjort, eller blir besluttet overført 

til andre enheter. Kriminalvakta har følgende oppgaver: 

 

 Vurdere iverksettelse av etterforsking på bakgrunn av kunnskap om straffbare 

forhold 

 Avhøre vitner, mistenkte/siktede 

 Gjennomføre åstedsarbeid som følge av mottatte/avgitte anmeldelser 

 Vurdere ransaking, beslag og pågripelse 

 Mottak av anmeldelser 

 Ta i mot henvendelser til kriminalvakta, enten direkte eller pr. telefon 

 Ferdigstille saker så langt råd er 

 Vurdere bistandsanmodninger 

 Oppfølging av arrestanter i Sentralarresten 

 Håndtere beslag etter gjeldende instruks 

 

Kriminalvakta fungerer i dag godt, selv om det fortsatt er forbedringsmuligheter. Vi 

mener det er viktig å videreføre kriminalvakta i en tilsvarende form i ny organisasjon og 

mener bestemt at det er formålseffektivt å prioritere etterforsking i initialfasen. Vi tror at 

styrkingen av Kriminalvakta og endringen i arbeidsprosesser har hatt en medvirkende 

årsak til reduksjon av restanser, saksbehandlingstid og økt oppklaring. Å ha en sterk 

kriminalvakt 24/7 er ressurskrevende, og dersom den i fremtiden skal dekke hele 

Trøndelag vil det være nødvendig at flere driftsenheter bidrar med ressurser. 

 

Foruten Kriminalvakt har vi i tillegg 5 spesialiserte team, hvor vi på flere områder har et 

distriktsovergripende ansvar, bla. annet på økonomi, miljø, IKT, voldtekt, organisert 

kriminalitet, dyrevelferd, menneskehandel og arbeidsmarkedskriminalitet. I tillegg bistår 

vi andre driftsenheter på anmodning. 

 

Vakt- og beredskapsordninger 

Det er seks divisjoner som dekker en 24/7 beredskap. I nær 90 % av vaktsettene er det 

en Ekko-patrulje (UEH-mannskaper), og det er god måloppnåelse på responstid. 

Hundetjenesten er etablert på stasjonen, og den yter bistand ved planlagte hendelser og 

ved akutte behov. Tidvis er det mange avgivelser og distriktsovergripende oppgaver med 

bl.a. transporter, fremstillinger og vakthold ved vakt- og beredskapsseksjonen. 

 

I daglig drift avtales bruk av ressurser mellom enheter på samme nivå i nærheten av 

hverandre, eksempelvis arrest, vakt og beredskap, operasjonssentral, kriminalvakt og 

etterforskning. Det brukes en del tid på å sy sammen dette.  

 

Vi har utstrakt samarbeid med sivile partnere hva angår bredtransporter, vakthold på 

arrangement, etc. Dette er aktiviteter som godt kunne ha vært koordinert eksempelvis 

fra et tjenestekontor. 

 

Samarbeid med kommune og andre lokale aktører 

Sentrum politistasjon har et meget godt samarbeid med Trondheim kommune, både på 

politisk, administrativt og utførende nivå. Det gjennomføres to politiråd i året, og har 

samarbeidsprosjekter på flere områder, bl.a. 

 

 Støttesenteret for kriminalitetsoffer 

 Gjengangerteamet 
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 Vold i midtbyen 

 Vold i nære relasjoner 

 SLT-koordinator 

 SARA 

 Rus og bolig 

 Unge voldsgjengangere 

 Åpne rusmiljø 

 Lokalt beredskapsråd 

 Trafikk 

 Byutvikling 

 Arrangement 

 Barn og familietjenesten 

 Utekontakten 

 Ansvarlig vertskap 

 SNOK – bekjempe narkotika i utelivet 

 

I tillegg er det samarbeid med en rekke andre aktører, som Skatt, NAV, Arbeidstilsynet, 

Tollvesenet, Utelivsbransjen, Næringsforeningen, Natteravnene mm. 

 

3.2.5 Region 2 (Sør-Trøndelag) 

Region 2 i tidligere Sør-Trøndelag politidistrikt består av lensmannsdistriktene Frøya, 

Hemne og Snillfjord, Frøya, Meldal, Orkdal og Agdenes og Skaun. Lensmannen i Skaun er 

også konstituert lensmann i Orkdal og Agdenes. Lensmannen i Hitra er også konstituert 

lensmann i Frøya. 

 

Orkdal og Agdenes og Hemne og Snillfjord har åpent for publikum på hverdager. Meldal 

har åpent mandag, onsdag og torsdag. Skaun har åpent tirsdag, onsdag og torsdag. 

Frøya lensmannskontor har åpent tirsdag og torsdag, mens Hitra lensmannskontor har 

åpent mandag, onsdag (til kl. 1700) og fredag. 

 

Alle tjenestestedene ligger i dag innenfor en kjøreavstand på 45 minutter med noen 

unntak for ytre deler av Agdenes. Her nås derimot Brekstad innenfor 45 minutter. 

 

Det er i dag passkiosk ved Orkdal og Agdenes og Hitra. 

 

Det er etablert et vaktsamarbeid mellom Orkdal og Agdenes, Meldal, Skaun og Hemne og 

Snillfjord med en patrulje hele døgnet. Hitra og Frøya har et eget vaktsamarbeid som 

dekker deler av døgnet, men som i tillegg støtter seg på vaktsamarbeidet i 

Orkdalsregionen. Det er lensmannen i Orkdal og Agdenes som koordinerer det meste av 

tjenesteproduksjonen i samarbeidsregionen, og møter på vegne av de andre 

lensmennene i politimesterens ledergruppe. 

 

Både Meldal og Skaun har personell som ikke er operativt godkjent, og disse jobber 

hovedsakelig med etterforskning samtidig med at de holder eget tjenestestedåpent for 

publikum. Orkdal og Agdenes, Meldal og Skaun har felles etterforskningsleder. Hemne og 

Snillfjord har egen etterforskningsleder, mens Hitra og Frøya har en etterforskningsleder. 

Det meste av ressursen ved Skaun lensmannskontor er overflyttet ti Orkdal og Agdenes, 

og mesteparten av ressursen ved Frøya er overflyttet til Hitra. 

 

Utrykningspolitiet har stedsplassert en patrulje i regionen som bemannes av to betjenter 

fra Orkdal og Agdenes lensmannskontor. 
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Oppgaver innenfor sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver er fordelt mellom kontorene i 

regionen for å få utnyttet ressursen best mulig og saksbehandlingstiden så kort som 

mulig. 

 

Orkdal kommune er SLT-kommune og har etablert politiråd. Meldal og Skaun kommuner 

har ingen slik ordning, verken med SLT eller politiråd. Lensmannen i Hitra, som også er 

fungerende lensmann i Frøya, har tatt initiativ overfor de to kommunene med tanke på 

et felles politiråd, men felles politiråd er ennå ikke etablert. Hemne kommune har både 

politiråd og SLT-samarbeid. 

 

3.2.6 Region 3 (Sør-Trøndelag) 

Region 3 i tidligere Sør-Trøndelag politidistrikt består av lensmannsdistriktene Holtålen, 

Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Lensmannen i Røros er konstituert lensmann 

i Holtålen, og alt personell er overflyttet til Røros. Lensmannen i Rennebu er også 

konstituert lensmann i Oppdal. 

 

Region 3 har følgende åpningstider: 

Oppdal: Mandag-tirsdag-torsdag-fredag 09-14 (stengt onsdag) 

Røros: Mandag-tirsdag-torsdag-fredag 09-14 (stengt onsdag) 

Midtre Gauldal: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag-fredag 09-14 

Holtålen: Lensmannen har kontordag onsdag 10-14 

Rennebu: Sporadisk åpnet for publikum/etter avtale – i hovedsak ubetjent. 

 

Det er passkiosk ved Rørs og Oppdal. 

 

Kjøreavstander:  

Midtre Gauldal til Røros er ca. 70-75 minutter (90 km) – Røros til Holtålen ca. 35 min (40 

km) 

Midtre Gauldal til Oppdal ca. 60 minutter (70 km) – Rennebu midt i mellom ca. 30 min 

(35 km begge veier)  

Røros til Oppdal ca. 120-130 minutter (160 km) – kjører da korteste vei via Tynset i 

Hedmark 

 

Alle mannskaper i regionen jobber på vakt- og beredskap. Vaktlisten bemannes per i dag 

med 21 IP4 mannskaper, hvorav 8 Røros, 5 Midtre Gauldal og 8 Oppdal (inkl. en betjent 

fra Rennebu). I tillegg bistår lensmennene ved Midtre Gauldal og Oppdal på vaktlista ved 

behov. Regionen har ingen dedikerte etterforsker/-ere på egen liste – alle er generalister 

på samme vakt- og beredskapsliste. Dette gir dager i uken der et lensmannsdistrikt kan 

være uten operative mannskaper på jobb.   

 

Region 3 har en tilnærmet 24/7 vakt- og beredskapsliste med vakt hver tredje helg for 

mannskapet. Gjennom ukedagene er det ikke mannskaper på vakt kl. 0500-0800 

(mandag-fredag) og ingen på vakt 0700-1500 lørdag og søndag. Da dekkes beredskapen 

av øvrige ressurser i politidistriktet. 

 

Utrykningspolitiet har stedsplassert en patrulje i regionen som bemannes av to betjenter 

fra Oppdal lensmannskontor. 
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Det samarbeides internt på tvers av enhetene i spesielle etterforskningssaker, som for 

eksempel overgrepssaker mot barn. Det er også etablerte gode samarbeidsordninger 

innenfor sivile oppgaver. 

 

Det oppleves at det er et godt og adekvat samarbeid med de respektive kommuner, og 

en løpende dialog, både formelle og mindre formelle. Det er etablert politiråd i Røros og 

Midtre Gauldal. I Oppdal og Rennebu arbeides det med formell etablering av politiråd. 

 

 

3.2.7 Region 4 (Sør-Trøndelag) (Fosen lensmannsdistrikt)  

Region 4 i tidligere Sør-Trøndelag politidistrikt består av Fosen lensmannsdistrikt med 

tjenestestedene Rissa, Ørland og Åfjord med driftsenhetsleder plassert i Ørland. 

 

Hovedkontoret på Brekstad og tjenestekontoret i Rissa har åpent for publikum hverdager 

mellom 0800-1500. Tjenestekontoret i Åfjord har åpent for publikum en gang i uken 

mellom 0800-1500. 

 

Det er passkiosk på Brekstad. 

    

Fosen har felles tjenesteliste for den operative politistyrken. Tjenestelista er satt opp 

med helkontinuerlig tjeneste, med unntak av tidsrommet fra kl. 0000-0800 på 

hverdager, hvor vakta dekkes opp med beredskapsvakt (hjemmevakt). 

 

Utrykningspolitiet har stedsplassert en egen patrulje på Fosen som bemannes av to 

betjenter fra Fosen lensmannsdistrikt. 

 

Alle tjenestestedene ligger i dag innenfor en kjøreavstand på 45 minutter. Mellom 

Brekstad og Åfjord er det 58 kilometer, mens det mellom Brekstad og Rissa er 70 

kilometer. Mellom Rissa og Åfjord er det 54 kilometer. Det er nylig etablert et 

interkommunalt politiråd som følger Fosen regionråd sine grenser. Lensmannen på Fosen 

har ansvaret for fire av kommunene som inngår i dette politirådet. 

 

3.2.8 Responstid 

Responstid blir kun målt på hasteoppdrag hvor det er behov for øyeblikkelig politibistand. 

Responstiden er den tiden det tar før politiet mottar melding om en hendelse til første 

enhet er fremme på stedet. Målingene blir generert automatisk gjennom data fra ICCS 

(Telefon og sambandssentralen på Operasjonssentralene), Nødnett, PO og GPS montert i 

patruljebilene.  

 

Jfr. Responstidsmålingene i PAL for PO har det i løpet av årets 8 første måneder vært 

471 hasteoppdrag i Trøndelag, 331 i Sør-Trøndelag (hvorav 2 i Hedmark) og 140 i Nord-

Trøndelag.  Dette innebærer at vi i gjennomsnitt har 2 hasteoppdrag pr. døgn i 

politidistriktet.  

 

Det er målt responstid på 308 av de 471 hasteoppdragene, noe som utgjør 65 % av 

oppdragene. Responstidsmålingene viser at vi pr 31.8 er innenfor på 5 av de 6 kravene 

som stilles til responstid.   

 

Vi har ikke måloppnåelse på 80 % kravet i kategorien mindre enn 2000 innbyggere. Vi 

har ikke hatt måloppnåelse på dette krevet siden april. For å ha måloppnåelse i denne 
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kategorien "mangler" vi 5 hasteoppdrag med en responstid på under 40 minutter.  Det 

må også bemerkes at 30 av oppdragene i kategorien mindre enn 2000 innbyggere er ved 

Sentrum eller Heimdal politistasjon. Av disse 30 oppdragene har 29 en responstid på 

under kravet til median (20 minutter). Uten disse 30 "sentrumsoppdragene" ville vi vært 

enda lengre unna måloppnåelse i denne kategorien.  

 

Responstidsmålinger 1.1-31.8.16 Fordeling pr. vaktregion 

Region 

Driftsenhet 

Antall 

hasteoppdrag 

Med målt 

responstid 

Responstids-

intervall 

Median 80 % Gj.snittlig 

responstid 

Reg 1 42 25 3,1 – 72,7  10 14 12,9 

Reg 2 42 26 3,5 - 178,7 37 58 40,8 

Reg 3 28 16 7,4 - 91,7 25,8 52,8 34,9 

Reg 4 16 10 2,7 – 56,3 29 39,8 28,8 

Sentrum 168 117 1,8 – 66,8 7,5 11,5 9,5 

Nord 35 22 3,8 – 87,4 19,1 37,3 27,5 

Midt 81 52 2,9 – 93,3 10,7 23,4 17,7 

Sør 57 38 5,1 – 113,1 17,5 30,8 23,5 

 

 

3.2.9 Kriminalitetsbildet 

I Trøndelag politidistrikt bor 445 785 (2015 tall – Her har du sikkert tall fra 2016) 

innbyggere. Dette utgjør i underkant av 9 prosent av Norges befolkning. Distriktet utgjør 

11 prosent av landarealet. Befolkningstettheten i distriktet er lav, og 58 prosent av 

befolkningen bor i Trondheimsregionen (Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 

Skaun og Orkdal) og 14 prosent av befolkningen bor i Innherredskommunene Levanger, 

Verdal, Inderøy og Steinkjer. Av distriktets 49 kommuner har 8 under 1000 innbyggere. 

 

Straffesakskjeden preges av at den registrerte kriminaliteten synker, samtidig som at 

kompleksiteten øker som følge av økte krav og nye metoder i straffesaksbehandlingen, 

økt mobilitet og at utvikling innen IKT-området gir nye muligheter til å begå kriminalitet.  

 

Antall registrerte lovbrudd i Trøndelag er redusert med 9 % prosent fra 2005 til 2015, fra 

28 828 i 2005 til  

24 491 i 2015.  

 

I Trøndelag har vi store miljøverdier og med det et ansvar for å ta vare på disse. 

Samtidig er mye av verdiskapningen basert på naturressurser. Dette vil kunne føre til 

konflikter.  

 

Alle trønderske kommuner har utfordringer med illegale rusmidler. Særlig gjelder dette 

cannabis og (met)amfetamin. Tilgangen til disse to stofftypene er høy i Trøndelag, mens 

tilgang og utbredelse av heroin og kokain er lavere. I de siste årene har utbredelsen av 

benzodiazepiner, NPS (nye psykoaktive stoffer) og syntetisk cannabis økt markant.  

 

Alkohol er katalysator for vold og mer enn halvparten av volden skjer natt til lørdag og 

natt til søndag. Trøndere under 18 år drikker seg oftere beruset enn ungdom i landet for 

øvrig. Mørketallene innenfor vold i nære i nære relasjoner er fortsatt for høy. 

 

Antall registrerte seksualforbrytelser har økt kraftig de siste årene. Økningen kommer av 

flere anmeldte overgrep mot barn, flere fildelingssaker og flere saker med krenkelser på 

nett.  IKT-utviklingen i samfunnet i ferd med å endre seksuallovbruddsfeltet totalt.  

-�34�-



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder  

Trøndelag politidistrikt 

Skrevet av: PNP Trøndelag Dato: 21.09.16 Versjon: 0.8 Status:  Side 19 av 37 

 

 

 

 

 

Den registrerte vinningskriminaliteten er redusert de siste årene. Grove tyverier er 

redusert med 24 prosent i løpet av de siste 5 år. En stadig større andel av 

vinningskriminalitet som rammer trøndere blir begått i utlandet eller via Internett. 

Knytningen mellom vinning og befolkningstetthet vil derfor reduseres de kommende år. 

Vinning utgjør mer enn halvparten av all registrert kriminalitet i distriktet, men andelen 

er synkende. Antall saker knyttet til økonomisk kriminalitet øker. Bedragerier utgjør i 

2016 nær 10 % av lovbruddene i distriktet  

 

Økt mobilitet og utvikling innen IKT vil føre til at organisert kriminalitet vil ramme stadig 

flere trøndere og samfunnet. Organisert kriminalitet er aktuelt innenfor alle 

kriminalitetsområder, fra sykkeltyveri til menneskehandel. Organisert kriminalitet og 

arbeidsmarkedskriminalitet er en utfordring for lovlig virksomhet og velferdsstaten. 

Næringsaktører hvor den illegale og legale økonomien glir over i hverandre får et 

konkurransefortrinn og vil kunne presse legale aktører ut av markedet.  

 
Trøndelag politidistrikt er på mange måter et Norge i miniatyr, så også innen 

kriminalitetsfeltet. Vi har ingen kriminalitetsutfordringer i Trøndelag som skiller seg 

særskilt ut fra landet for øvrig.  

 

På miljøfeltet har vi imidlertid et stort ansvar pga. de store miljøverdiene og 

miljøressursene distriktet forvalter. Vi har en liten overvekt av seksuallovbrudd og 

sannsynligvis er Trøndelag en inngangsport for amfetamin til deler av Norge. Trøndelag 

skiller seg ut fra sammenlignbare regioner ved å ha et lavt antall anmeldte saker 

innenfor menneskehandel og arbeidsmarkedskriminalitet.  

 

Innenfor asylkjeden vil det i de nærmeste årene være stor usikkerhet med tanke på hvor 

stor tilstrømmingen av flyktninger vil være. Norges velstand gjør landet til et attraktivt 

sted for personer som ikke har lovlig opphold i Schengen. Ulovlig opphold er straffbart i 

seg selv og vil ofte føre til andre lovbrudd. Ulovlige innvandrer er også sårbare for å bli 

utnyttet eller utsatt for kriminalitet.  

 

På samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet er det en utfordring å dekke et stort 

geografisk område. I Trøndelag har vi i 2016 gjennomsnitt to hasteoppdrag i døgnet, 

hvorav mange av hendelser som ikke er relatert til kriminalitet. Sannsynligheten for 

oppdrag som krever umiddelbar respons fra politiet følger i all hovedsak 

befolkningsmønsteret. Økt befolkningstetthet gir økt sannsynlighet for hasteoppdrag. 

Men av og til skjer det usannsynlige og vi får hendelser på tid og sted hvor det er lite 

sannsynlig. Da har vi store utfordringer med å respondere raskt nok.  

 

Økt forekomst av ekstremvær vil føre til flere naturhendelser med alvorlige 

konsekvenser. Trusselsituasjonen fra hjemvendte fremmedkrigere og enkeltpersoner som 

kan være påvirket av oppfordringer fra terrorgrupper i utlandet vil være på samme nivå i 

2016. Oppbygning av  

Ørlandet hovedflystasjon kan medføre øke utenlandsk etterretningsaktivitet i Trøndelag.  

 

Teknologiske endringer innen kommunikasjonsteknologi har endret kriminaliteten de 

siste årene. Dette gjelder særlig innen seksualforbrytelser og vinning samt den 

økonomiske og organiserte kriminaliteten. Denne utviklingen vil fortsette. Politiets 

arbeidsmetoder og ressursbruk har også endret seg, men ikke i takt med og i 

tilstrekkelig stor nok grad til å følge utviklingen.  
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Strengere krav til straffesakshåndteringen og økt kompleksitet vil føre til økt behov for 

spesialisering og egne dedikerte miljøer for prioriterte fagfelt/lovbrudd.  

 

Innenfor samfunnssikkerhet og beredskapsområdet blir vi i stor grad målt på hvordan vi 

løser de mest akutte oppdragene. Kriminaliteten som rammer folk flest, f.eks. vinning, 

skadeverk, offentlig ro og orden, ordinær vold og trafikk er ikke blant de prioriterte 

sakene innen straffesakshåndteringen.  For folks trygghet og for tilliten til politiet er det 

imidlertid viktig at også “hverdagskriminaliteten” bekjempes. Innenfor både 

straffesakskjeden og samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet er det derfor viktig å 

finne en balanse mellom spesialisering, responstidskrav og nærpolitiet som håndterer 

lovbruddene som folk flest er opptatt av.  

 

Forebygging er politiets fremste oppgave. Politiet skal vie sin oppmerksomhet mot 

forebygging innenfor alle områder av virksomheten. Politiet er imidlertid bare en av en 

rekke aktører som forebygger kriminalitet og uønskede hendelser. Samarbeid og 

samhandling med andre aktører er derfor essensielt for å lykkes med forebyggingen og 

skape trygghet for befolkningen.  

 

3.3 Behov og erfaringer med dagens organisering 

Dagens organisering er ikke egnet til å holde tritt med endringene innen 

kommunikasjonsteknologi som igjen har endret kriminalitetsbildet. Dette gjelder spesielt 

seksualforbrytelser, vinningskriminalitet, økonomisk kriminalitet og organisert 

kriminalitet. Denne utviklingen sammen med strengere krav til straffesakshåndteringen 

og mer komplekse saker har økt behovet for spesialisering og egne kompetente 

fagmiljøer. Dagens organisering med mange relativt små enheter vil i stor grad være et 

hinder for blant etablering av slike spesialistmiljøer. Politidistriktet har behov for å endre 

seg i takt med samfunnsutviklingen for øvrig. 

 

I det følgende beskrives behov og erfaringer med dagens organisering ved de forskjellige 

driftsenheter og samarbeidsregioner. 

3.3.1 Driftsenhet Nord 

For at driftsenheten skal oppnå en tilfredsstillende beredskap og responstid må det 

gjøres noe med strukturen for frigjøre ressurs. Skal man kunne gjøre noen forbedringer 

på dette område med den ressursen som er tilgjengelig i dag, vil en endring i strukturen 

gi noen muligheter. Det er for mange små enheter i dag som krever uforholdsmessig 

mye ressurs for at de skal kunne holdes åpne for publikum. Færre tjenestesteder vil 

frigjøre ressurs som kan omsettes i økt patruljevirksomhet. Dette i en kombinasjon med 

at mer av den publikumsrettede virksomheten skal løses av patruljerende enheter vil 

kunne gi en bedre publikumstjeneste og kortere responstid.  

3.3.2 Driftsenhet Midt 

På grunn av rekrutteringsstopp for sivil ressurs er det i dag utfordrende å ha tjenestested 

åpent med riktig kompetanse. Sivil ressurs er av stor betydning for hvor mange 

tjenestesteder det er kapasitet til å holde åpent med riktig service og kompetanse. Her 

vil færre enheter gi rom for å yte publikum en fullverdig tjeneste ved de fremtidige 

enhetene. Det vil være viktig å beholde fagmiljø ved de tjenestestedene som blir valgt i 

fremtiden. Lik leveranse til befolkningen er et viktig moment ved val av struktur. 
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De siste årene har ressursen blitt samlet i Steinkjer og på Verdal. Fr få år siden var det 

fullskala tjenestetilbud både i Leksvik, Inderøy, Verran og Levanger i tillegg til Steinkjer 

og Verdal. Noe er mistet på vegen i forhold til daglig kontakt med lokalbefolkningen. 

Dette er til en viss grad kompensert med systembygging, andre arbeidsmetoder, samt 

styrket satsing på prioriterte områder.  

 

Samfunnskontakten vil bli en viktig rolle for å beholde nærheten til den enkelte 

kommune. Det må være en rolle som forplikter politiet, og innehaverens kompetanse og 

fullmakter vil være viktig for å være en reell samarbeidspartner på strategisk nivå.  

 

Hvordan vi møter mennesker i arbeidshverdagen er avgjørende for vår tillit hos 

befolkningen. Velfungerende tjenesteordninger skal videreføres i utviklingen av et nytt 

politidistrikt. Satsing ved å samle fagmiljø, kompetanse og kapasitet i jobbing med vold 

mot barn og familievold har gitt uttelling på kvalitet og tempo. Det er ett av flere 

eksempler på fagmiljø som vi må bevare desentralisert i fremtiden for å lykkes med 

nærpolitireformen.  

3.3.3 Driftsenhet Sør 

Den største utfordringen for regionen har vært å ha rett kompetanse til å dekke 

tjenesten, ut fra de krav som stilles av Schengenregler på samtlige lovpålagte 

passkontroller. Schengenregelverket krever fullverdig 1. og 2. linjekontroll med riktig 

kompetanse, noe som i utgangspunktet krever minimum 4 ansatte på en hver 

ankomst/avgang. 

 

Kravene fra sentrale hold presiserer at kvalitet og tilstedeværelse er absolutter. Ved 

grensekontroll er det ikke nok å være tilstede, men man må kunne påberegne at det 

avdekkes uregelmessigheter. Da trengs det en 2. linje som tar hand om de utfordringer 

som dukker opp, mens 1. linje fortsetter kontrollen uten forsinkelser til de øvrige 

reisende. Dette er en stor utfordring i dagens bemanningssituasjon. Et fåtall kontroller i 

løpet av ett år foretas i henhold til dette kravet. 

 

Samarbeidet med etterforskningsgrupper i Trondheim har økt. Vi ser at ansatte ved 

flyplassen blir med tiden dyktigere i etterforskning av disse typer straffesaker. De 

ansatte har også økt sin kompetanse innenfor forvaltningssporet v/ bort/utvisninger, noe 

som henger sammen med straffesakssporet.  Ser man forvaltningsressursen og 

utlendingskompetansen i sin helhet i Trøndelag, bør det bygges en tjenesteordning som 

kan være distriktsovergripende når det gjelder utvisnings/bortvisningssaker.  

 

Organiseringen og ressursene til rådighet skaper utfordringer tilknyttet kompetanse i 

kontrollsituasjonen. Førstelinjekontroller uten mannskap med riktig kompetanse kan 

defineres som "ingen reell kontroll". Ved å utnytte ansatte på utlendingsfaget bedre og 

mer målrettet, ville kvaliteten økt. Konsekvensen er at turnusene/tjenestelistene for 

øvrig tjeneste hadde blitt for sårbar. 

 

Grensekontrollfunksjonen må på sikt tas ut av den planlagte vakt- og patruljetjenesten i 

politidistriktet. Dette vil skape tid til egenutvikling rettet mot faget grensekontroll og økt 

mulighet for kontrollvirksomhet. Videreutvikling av samarbeidet med toll vil også gi 

større grad av effekt. Kompetansen og tryggheten vil øke og dermed blir ansatte en 

større ressurs for distriktet i sin helhet.  

 

Samlet fagmiljø på grensekontroll vil kunne øke kompetansen ved denne type kontroller 

og tjeneste. Ved samarbeid innenfor det operative og forvaltningsmessige, vil dette 
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medføre hyppigere kontroller, deling av kunnskap, helhetlig utvikling og garantert 

avdekke flere uregelmessigheter, samt at tidsbruken på hver sak ville ha blitt redusert. 

 

Oppsummering av mulige tiltak: 

 Samling av ressurs og kompetanse ved færre steder enn det vi har i dag i 

Trøndelag 

 Samlokalisere utlendingskontroll og forvaltning, slik at man i høysesong med fly 

kan fleksibelt bruke ressursen 

 Styrke funksjonen med fast påtalekompetanse/jurist, samt faste jurister på 

forvaltning 

 Egen rolle/funksjon som innehar etterretningsoppgaver jfr. etterretningsdoktrinen 

 Kjøretøybehov må tilpasses funksjonens størrelse og oppgaver 

 Større grad av indre-Schengen kontroll, for å imøtekomme de politiske kravene, 

og forebygge kriminell aktivitet  

3.3.4 Region 1 

Det er allerede vedtatt at Heimdal politistasjon og Melhus og Klæbu lensmannskontor 

skal samlokaliseres i en ny enhet benevnt Stasjon Sør. Ingen av dagens tre lokasjoner er 

store nok til å romme alle ansatte, og derfor må alle tre lokasjoner benyttes i dag. Med 

så høy tilgjengelighet for publikum i tidsrommet 0800 – 1500 er det krevende med 

tilstedeværelse og kvalitet på tilbudet til publikum. I krevende tider må det stenges og 

publikum blir da møtt med en lapp på døra. Videre kan publikum bli møtt en lapp om at 

patruljen er ute på oppdrag, og de må kjøre til en annen enhet for å få gjennomført sitt 

ærend. Dagens organisering gir også store utfordringer i forhold til styring og ledelse. 

 

Tilgjengelighet for publikum er et begrep som betyr mer enn det å ha et åpent kontor. 

Det er behov for et lokalt politi i den forstand at de må dele med andre det de kommer til 

kunnskap om, og videre ha evne/kapasitet til å gjøre noe med de forskjellige typer 

utfordringer.  Tilgjengelighet er at beredskapen på alle felt fungerer 24 timer i døgnet. At 

vi har et politi som leverer god kvalitet hele døgnet, og at ting ikke må vente til mandag 

kl. 0800. Tilgjengelighet er at vi kan styre patruljene mot skoler og institusjoner som vi 

skal samarbeide med. 

 

Patruljesammensetningen i den helkontinuerlige tjenesten er lagt opp slik at de som 

jobber sammen starter fra samme tjenestested. Dette betyr at sammensetningen av 

patruljen i noen tilfeller ikke blir optimal. IP3-mannskaper bør kjøre sammen, men i dag 

kan det være stedsplasseringen som vanskeliggjør dette. Videre føler de som jobber med 

vakt og beredskap på at de savner det operative fellesskapet. De som jobber på vakt og 

beredskap brukes mer til å holde kontorene åpne, og ønsker heller og være mer ute 

blant publikum. På Heimdal er det et større operativt fellesskap, og det savnes på de små 

kontorene. Lik informasjon til alle vanskeliggjøres også ved at det operative mannskapet 

er spredt rundt på flere enheter. Viktig utstyr til mannskapene er kostbart, og biler burde 

ha fast installasjon av utstyr. Nå er mange biler halvrigget, mye utstyr på tre steder og 

risikoen for å mangle nødvendig utstyr til å løse oppdraget er åpenbar. Store kostnader 

kunne vært spart om kjøretøyene hadde vært rigget til det bestemte formålet, og 

vedlikehold og ivaretakelse ville blitt bedre enn det er i dag. Nå brukes ressurs på tre 

steder for å holde en noenlunde orden. 

 

Sentrum politistasjon savner en koordinerende enhet som kan se helhet i oppgaver som 

skal utføres av flere driftsenheter og tjenestesteder. Sentrum må bære en for stor bør for 

fellesskapet, og føler at det ikke er god nok bemanning til det. Dette gjelder 
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tjenesteplanlegging både på kort og lang sikt, der ressursen synliggjøres og benyttes for 

felles oppgaver. 

 

3.3.5 Region 2 

Orkdal og Agdenes, Skaun og Meldal lensmannskontorer har samarbeidet tett over lengre 

tid og en del av ressursen fra både Meldal og Skaun har blitt overflyttet til Orkdal og 

Agdenes. Dette har skjedd med utgangspunkt i utfordringer knyttet til både vakt- og 

beredskapstjeneste og etterforskning. Det er ingen god løsning å ha de sivile og politifolk 

sittende på tre forskjellige kontor. Det er lite praktisk og medfører at samarbeidsenheten 

blir litt spredt og ikke samlet som en enhet. Man vil oppnå en bedre ressursutnyttelse og 

et bedre samarbeid og arbeidsmiljø ved å ha alle samlet i en felles enhet under samme 

tak. Uforholdsmessig mye ressurs går med til å holde de tre tjenestestedene åpne for 

publikum. 

 

3.3.6 Region 3 

Dagens organisering av regionen gir utfordringer knyttet til bemanning av samtlige 

tjenestesteder, noe som gjenspeiler seg i at Rennebu har åpent for publikum kun en dag 

i uka, mens kontoret i Holtålen i praksis ikke er åpent for publikum. 

 

Ser man på politiets operative logg, avsluttes ofte oppdrag med "ikke kapasitet", der de 

innmeldte forhold til operasjonssentralen ikke blir tildelt "prioritet". Her stilles det 

selvfølgelig spørsmål lokalt, om hvorfor det ikke ble sendt patrulje på det aktuelle 

oppdrag. Her har vi sannsynligvis en "skjult" mangel på kapasitet. Noen av oppdragene 

kunne med fordel medført respons fra en patrulje, men på grunn av avstander blir det 

ikke satt ressurs på oppdraget. Antall mannskaper på vakt- og beredskapslista og ikke 

fullt ut 24/7 beredskap er også en årsak til en slik "avskriving" av oppdrag.  

 

Det er et åpenbart et problem/utfordring med avstanden mellom Røros langs 

Østerdalsaksen og kontorene langs E6-aksen. Her er det ingen reell "akuttberedskap" når 

oppdraget skjer i motsatt ende av regionen. Fra øst i Røros til lengst sør og vest i Oppdal 

er det en avstand på ca. 250 km (dvs. en avstand på linje med Oppdal-Steinkjer eller 

Oppdal-Lillehammer). Et eventuelt vaktsamarbeid mellom Røros og tjenestesteder i 

Nord-Østerdal ville ha medført en styrking av beredskapen.    

 

3.3.7 Region 4 

Organiseringen med Fosen som eget lensmannsdistrikt ble vedtatt i 2015, og er således 

en relativt fersk organisasjonsmodell. Erfaringer så langt viser at på grunn av dagens 

bemanningssituasjon er det tidvis krevende å holde tjenestestedet i Åfjord åpent for 

publikum. 

 

4 Vurdering av alternativer 
Begge de tidligere politidistriktene har i de senere år gjennomført lokale OU-prosesser 

med stor grad av involvering, både internt og eksternt. 

 

Politimesteren i Nord-Trøndelag etablerte 22.03.07 en ordning med "kontaktlensmenn" 

hvor en lensmann/stasjonssjef representerte et geografisk område ut over eget 

lensmannsdistrikt. Dette var en representant som møtte i ledermøter med 

-�39�-



Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder  

Trøndelag politidistrikt 

Skrevet av: PNP Trøndelag Dato: 21.09.16 Versjon: 0.8 Status:  Side 24 av 37 

 

 

 

 

politimesteren, og etter hvert fikk i oppdrag å utvikle driftskonseptet som vi kjenner i 

dag med tre geografiske driftsenheter. Møter med lensmenn ble fra dette tidspunkt 

begrenset til 3-4 pr år. 

 

I denne endringsprosessen ligger utvikling og etablering av felles planprosess, mål- og 

resultatoppnåelse. De enkelte driftsenhetene og funksjonelle enheter fikk egne 

rammebudsjetter, med forventning om flerårig planlegging. All ressurs innenfor den 

enkelte driftsenhet ble betraktet som felles. Den enkelte driftsenhet etablerte egne 

lederfora og medbestemmelsesarena. 

 

Det ble etablert tilsvarende ny plattform for medbestemmelse og inndeling av 

verneområder i politidistriktet. 

 

Etableringen la til rette for et fundament av ledelse hvor videre utvikling internt i 

driftsenheten og på tvers i politidistriktet var mulig. Utviklingen av tjenestekontoret som 

støtte for lederne i tjenesteplanlegging var en styrke i denne prosessen, spesielt med 

tanke på en helhetlig effektiv ressursutnyttelse. I tillegg ble virksomhetsstyringsmodell, 

lederstruktur og flere fagområder utredet og videreutviklet i et distriktsperspektiv med 

utgangspunkt i forventningene i Resultatreformens fase 2. 

 

Nord-Trøndelag ble formelt etablert ved forhandlinger i POD 22.06.12 med tre 

geografiske driftsenheter, hvor driftsenhetsleder har som oppgave å "samordne 

administrative oppgaver på vegne av flere lensmenn". Driftsenhetslederne er rekruttert 

inn i rollen med utgangspunkt i funksjonsbeskrivelser fremforhandlet i dette møtet. 

Driftsenhetsleder har ansvar for ressursstyring, budsjett og personalansvar, 

virksomhetsplanlegging og den samlede resultatoppnåelsen i regionen. 

Driftsenhetslederne har ikke personalansvar for lensmennene, disse er forankret til 

politimesteren. 

 

I Sør-Trøndelag politidistrikt ble det i forbindelse med politireform 2000 foretatt 

organisatoriske endringer ved at distriktet ble inndelt i fire samarbeidsregioner, hvor hver 

region valgte en lensmann som representant inn i politimesterens ledergruppe. 

Ressursen i hver region ble sett på som en helhet og det ble etablert samarbeidsforum 

bestående av både ledere og tillitsvalgte. I samarbeidsregionene har det over tid blitt 

etablert konkrete samarbeid innenfor alle saksområder. Blant annet har dette 

samarbeidet vært avgjørende for overgangen til helkontinuerlig patruljetjeneste i hele 

politidistriktet. Også innenfor etterforskning og sivile oppgaver har det utviklet seg 

samarbeidsordninger. Ansvaret for å styre ressurs og økonomi har også i stor grad vært 

tillagt en driftsenhetsleder i samarbeidsregionen. Endringene har også utfordret 

ledelsesstrukturene gjennom å se samarbeidsregionen som en helhet, samtidig med 

behovet for samarbeid og utvikling på tvers av regionene. 

 

Som et resultat av regionsamarbeidet har også personellressursen blitt flyttet internt i 

regionene for å utnytte ressursen på en mest mulig effektiv måte. Allerede i 2008/2009 

ble det igangsatt konkret arbeid med tanke på omorganisering av regionene. I 2010 ble 

det etablert arbeidsgrupper med representanter fra berørte kommuner, 

arbeidstakerorganisasjonene og ledelsen i regionene 2 og 3. Mandatet for dette arbeidet 

var å utrede og komme med forslag til endringer av driftsenhetsstrukturen i regionene 

som skulle bidra til en bedre utnyttelse av ressursene og mer aktiv polititjeneste, 

herunder ivaretakelse av servicetilbudet til kommunenes innbyggere.  

 

I region 4 (Fosen) ble det allerede i 2005 igangsatt en prosess med tanke på en 

sammenslåing av Ørland og Bjugn lensmannsdistrikter, og formell sammenslåing ble 
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gjennomført fra 01.01.08. Arbeidet ble videreført og ved kongelig resolusjon av 25.05.13 

ble Ørland og Bjugn, Rissa og Åfjord lensmannsdistrikter sammenslått til Fosen 

lensmannsdistrikt. I de to andre regionene ble det også foreslått sammenslåing av 

lensmannsdistrikter, men på grunn av manglende enighet med berørte kommuner lot 

sammenslåingen seg ikke gjennomføre. 

 

I 2013/2014 ble på nytt etablert prosjekter i region 2 og 3 med tanke på å organisere 

regionene som administrative driftsenheter under ledelse av en regionlensmann med fullt 

personal-, budsjett- og resultatansvar. Arbeidet ble gjennomført med involvering av egne 

ansatte og berørte kommuner. Ny organisasjonsmodell ble foreslått, men ikke 

gjennomført da man fra Politidirektoratet mottok signaler om at ny organisering måtte 

ses i sammenheng med nærpolitireformen. 

 

Samarbeidsformen internt i regionene har blitt utviklet over tid, og ressurs har blitt 

flyttet mellom driftsenhetene. Det har medført at flere driftsenheter har lite eller ingen 

ressurs, mens noen større enheter har blitt ytterligere styrket. Dette har gjort det mulig 

å etablere fagmiljøer innfor flere saksområder med de fordeler det har. I tillegg har det 

vært mulig å effektivisere vakt- og patruljeberedskapen ved at den operative styrken har 

fått færre oppmøtesteder, som igjen har medført at man har brukt mindre tid på at få 

samlet patruljen og tjenesten har blitt mer effektiv. 

 

I 2014 ble det også igangsatt et prosjekt som skulle se på organiseringen av region 1 sør 

for Trondheim. I første omgang omfattet dette arbeidet Heimdal politistasjon og Melhus 

og Klæbu lensmannskontorer med mandat om å vurdere en sammenslåing og etablering 

i en politistasjon Sør som en administrativ driftsenhet under ledelse av en 

lensmann/politistasjonssjef med fullt personal-, budsjett- og resultatansvar. Midtre 

Gauldal lensmannskontor ble også vurdert med tanke på en eventuell innlemming i den 

nye stasjonen. Her ble det foreslått en administrativ driftsenhet bestående av Heimdal 

politistasjon og Klæbu og Melhus lensmannsdistrikter med en samlokalisering i nye 

lokaler. Også dette arbeidet ble stanset som en følge av arbeidet med nærpolitireformen, 

men prosjektet medførte at det ble etablert et eget byggeprosjekt for en ny politistasjon 

Sør. 

 

Med utgangspunkt i denne beskrivelsen av interne prosesser og de utfordringer og behov 

knyttet til dagens struktur beskrevet under punkt 3.3 sammen med kravene i 

nærpolitireformen, la politimesteren i Trøndelag i midten av juni i år fram et 

diskusjonsgrunnlag som skulle danne utgangspunkt for en åpen prosess på veien mot en 

ny organisasjonsstruktur for politidistriktets geografiske enheter. Selve prosessen er 

nærmere beskrevet under punkt 2.3. I beskrivelsen av utfordringer knyttet til dagens 

organisering pekes det i stor grad på utfordringer knyttet til bemanning av det store 

antallet tjenestesteder. Dette er ressurskrevende, og resultatet blir ofte at publikum 

møter stengt dør. 

 

4.1 Alternative tjenestestedsstrukturer 

I det følgende beskrives to alternative forslag til ny tjenesteenhetsstruktur for Trøndelag 

politidistrikt. Begge alternativene bygger på de kriteriene som er beskrevet i avsnitt 2 – 

bakgrunn og formål.  

 

Alternativ 1 er identisk med politimesterens diskusjonsgrunnlag som ble presentert i 

midten av juni 2016.  
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Alternativ 2 er basert på innspill på politimesterens diskusjonsgrunnlag. Det handler da 

om innspill fra kommuner, interne workshops, driftsenheter og fra enkeltansatte. 

 

4.1.1 Alternativ 1 

Alternativ 1 er det forslaget som ble presentert i politimesterens diskusjonsgrunnlag.  

Dette forslaget ble utarbeidet med bakgrunn i den organisering de to politidistriktene 

hadde før sammenslåingen og erfaringer med disse modellene. I tillegg ble det tatt 

hensyn til demografi, oppdragsfordeling og kriminalitetsbildet. I dette alternativet 

foreslås det 7 tjenesteenheter med til sammen 13 tjenestesteder. 

 

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, 

Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, 

Namdalseid og Flatanger med tjenestestedene Nærøy, Namsos og Grong. 

 

Muligheter for å bruke virkemidler for å få tjenestepersonell til å bosette seg i Lierne. 

 

Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, 

Rissa og Leksvik med tjenestested Ørland. 

 

  

Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, 

Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal. 

 

Om tjenestestedet skal plassers i Levanger eller Verdal må besluttes ut fra det 

som er mest hensiktsmessig. 

 

Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, 

Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal. 

 

Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med 

tjenestested Trondheim Sentrum. 

 

Tjenesteenhet Gauldal bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), 

Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene 

Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros og Oppdal. 

 

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, 

Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal og Hitra. 

Et alternativ er at det også er et tjenestested i Hemne. 

 

Politimesteren presenterte diskusjonsgrunnlaget for representanter for kommunene i 

Nord-Trøndelag på Steinkjer den 15. juni og for tilsvarende for Sør-Trøndelag i 

Trondheim den 17. juni. Kommunene ble i disse møtene invitert til å komme med 

foreløpige synspunkter med frist 5. september. Samtidig ble diskusjonsgrunnlaget 

presentert for politidistriktets ledere med anmodning om å gjøre det kjent for ansatte 

ved sine respektive enheter. Diskusjonsgrunnlaget ble også meddelt 

arbeidstakerorganisasjonene. 

 

Flere kommuner og regionråd både i Nord- og Sør-Trøndelag har kommet med innspill på 

diskusjonsgrunnlaget. Det samme har også enkeltansatte og tjenestesteder. Innspillene 

blir beskrevet i tilrådningens punkt 4.2. 
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4.1.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 er utarbeidet med utgangspunkt i alternativ 1 og en nærmere vurdering av 

dette alternativet sammenholdt med mottatte innspill på diskusjonsgrunnlaget.  

 

Det har kommet mange innspill som berører Lierne, både fra kommuner i Nord-Trøndelag 

og etatens egne ansatte. Samtlige går for ar Lierne opprettholdes som eget tjenestested 

blant annet på grunn av beliggenhet med store avstander og flere grenseoverganger. 

Samarbeidet med svensk politi er også vurdert i denne sammenheng. Det har 

fremkommet flere momenter som tilsier at Lierne opprettholdes som tjenestested i ny 

organisasjonsstruktur. 

 

Forslaget om en endring av strukturen for Fosen har også medført mange innspill både 

politiske og interne. Fosen lensmannsdistrikt med hovedkontor på Brekstad og 

tjenestekontor i Åfjord og Rissa ble etablert i 2015. Innspill fra politisk hold anfører at 

dette er en organisering som fungerer godt. En sammenslåing av Rissa og Leksvik 

kommuner med i overkant av 10 000 innbyggere og relativt store avstander på Fosen 

gjør at Rissa foreslås videreført som tjenestested. Beskrivelse Osen. 

 

Alternativ 1 inneholdt en åpning for å vurdere Hemne og Snillfjord som eget 

tjenestested. Både Hemne kommune og ansatte ved Hemne og Snillfjord 

lensmannskontor har pekt på flere forhold som tilsier å opprettholde dagens 

lensmannskontor som et tjenestested under tjenesteenhet Orkdal. Hemne kommune er i 

likhet med flere kommuner inne i en prosess med mulig sammenslåing med andre 

kommuner. For Hemne gjelder dette i første omgang Halsa kommune i Møre og Romsdal. 

Inntil ny kommunestruktur er endelig vedtatt vil det derfor være mest hensiktsmessig å 

opprettholde tjenestestedet. 

 

Tjenesteenheten bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, 

Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu ble i diskusjonsgrunnlaget 

benevnt som tjenesteenhet Gauldal. Det har blant annet kommet innspill fra enheter sør i 

denne tjenesteenheten om at dette er en benevnelse de har vanskelig for å identifisere 

seg med. Derfor er det foreslått å endre navnet til tjenesteenhet Sør. 

 

Alternativ 2 består av 7 tjenesteenheter med 16 tjenestesteder. 

 

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, 

Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, 

Namdalseid og Flatanger med tjenestestedene Nærøy, Namsos, Grong og Lierne.  

 

Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, 

Rissa og Leksvik med tjenestestedene Ørland og Rissa.  

 

Med utgangspunkt i dagens organisering og store avstander på Fosen kan det være 

aktuelt å vurdere en plassering av Osen kommune i tjenesteenhet Namdal, mens Roan 

kommune organiseres under tjenesteenhet Fosen. Dette blant annet på grunn av avstand 

til nærmeste tjenestested. Avstanden mellom Osen og Brekstad er ca. 120 kilometer, 

mens avstanden mellom Osen og Namsos er ca. 80 kilometer. 

  

Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, 

Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal. 
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Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, 

Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal. 

 

Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med 

tjenestested Trondheim Sentrum. 

 

Tjenesteenhet Sør bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, 

Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene 

Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros og Oppdal. 

 

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, 

Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal, Hitra og Hemne. 

 

Nærmere beskrivelse av alternativ 2 fremkommer under pkt. 4.2. 

 

Det fremstår ikke som hensiktsmessig å vurdere flere alternativer. 

4.2 Analyse av de aktuelle alternativene 

 

Analysen er basert på kunnskap om dagens organisasjon. Samme kunnskapsgrunnlag er 

benyttet for å beskrive antatte økonomiske og administrative effekter ved gjennomføring 

av fremlagte diskusjonsgrunnlag(forslag 1), samt et forslag hvor det i tillegg videreføres 

tilstedeværelse i Lierne, Rissa, samt Hemne og Snillfjord(forslag 2). 

 

Analysen vil være en enkel oppstilling over fordeler og ulemper ved de ulike 

strukturvalgene og tar utgangspunkt i nå-situasjonen i politidistriktet, jfr. pkt. 3. 

 

Konsekvensene vil bli beskrevet ut fra en antatt direkte effekt for virksomheten og en 

antatt påfølgende effekt for tjenestetilbudet. Dette med utgangspunkt i målene for 

nærpolitireformen og oppdragsdokumentet fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Organisasjonsstruktur 

Tilstedeværelsen i de ulike lokalene har ulikt innhold og kan for denne analysen deles 

mellom de to ytterlighetene forebyggende- og beredskapsressurs. Med forebyggende 

menes publikumsmottak og begrenset tilstedeværelse av politi, for beredskap menes 

tilstedeværelse av døgnkontinuerlig beredskapsressurs. Det oppleves at det er en sterk 

grad av interne innbyrdes avhengigheter mellom de to ulike valgene. En økning i antall 

enheter hvor politiet skal være tilstede med kompetanse vil direkte svekke de 

desentraliserte fagmiljøene(geografisk driftsenhet) og kunne medføre at sentrale 

funksjonelle enheter må styrkes for å opprettholde tilstrekkelig faglig kompetanse i 

politidistriktet. Dette med utgangspunkt i dagens ressurstilgang og beskrevet tilførsel 

frem til 2020. 

 

Lederstruktur 

Politidistriktet har delvis etablert en regionordning med lensmenn som driftsenhetsledere 

hvor disse har mål- og resultatansvar for flere lensmannsdistrikter. Hensikten med dette 

tiltaket er å gi en tydeligere strategisk ledelse for distriktet, hvor aktørene kan fungere 

som støtte til politimesteren i utvikling og drift av politidistriktet. Strukturen gir et 

mellomnivå i organisasjonen som rydder i lederspennet for politimesteren. Dette kan 

igjen sikre bedre ivaretakelse av den enkelte mellomleder og ansatt. 

Fagledelse har betydning for kvaliteten i oppgaveutførelsen av samfunnsoppdraget. 
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Alternativ 1 er vurdert opp mot dagens struktur. 

 

4.2.1 Alternativ 1 

Styrker: 

Styrket nærhet gjennom politikontaktordningen. 

Grunnlag for flere operative patruljer 

Grunnlag for styrket etterforskning 

Reduserte kostander til EBA (Eiendom, bygg og anlegg) ved leie av færre bygninger 

Redusert lederspenn og tydeligere strategisk styring og ledelse igjennom tre geografiske 

driftsenheter(GDE) 

Tydeligere strategisk styring og utførelse av virksomhetsstyringen 

Sterkere fagmiljøer i geografiske driftsenheter 

En større del av oppgaven utføres nærmere der innbyggerne bor 

 

 

Svakheter: 

Risiko for å miste noe av lokalkunnskapen 

Store avstander mellom strategisk ledelse og operasjonelt nivå 

Etableringen vil utløse omstillingskostnader 

Økte interne reiseavstander 

 

Indirekte effekt for tjenestetilbudet 

Styrker: 

Mer robuste og kompetente patruljer og fagmiljøer i møte med innbyggerne 

Det utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti 

 

Svakheter: 

Samarbeidet mellom politiet og kommunene må etableres i ny form (Politikontakten) 

Fysisk avstand mellom flere av samarbeidspartnerne økes 

Redusert tilstedeværelse av bosatte polititjenestepersonell utenom sentrale områder 

 

 

4.2.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 er vurdert opp mot alternativ 1 

 

Styrker: 

Reduserte avstander mellom strategisk ledelse og operasjonelt nivå 

Etableringen vil utløse noe reduserte omstillingskostnader 

Kortere reiseavstander for innbyggerne til nærmeste publikumsmottak 

Sterkere tilstedeværelse av bosatte polititjenestepersonell utenom sentrale områder 

 

Svakheter: 

Noe redusert økonomisk handlingsrom for utvikling av polititilbudet 

Noe redusert effekt av EBA innsparing 

Etableringen krever kompetanseheving for flere ansatte i nye roller/fag 

Økt antall kjøretøyer 

 

Indirekte effekt for tjenestetilbudet 
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Styrker: 

Tettere fysisk nærhet med samarbeidspartnerne omkring i Trøndelag 

Innbyggernes følte trygghet vil styrkes 

Responsmuligheten vil forsterkes for enkelte områder, dog utfordres kapasiteten. 

Sterke kompetente fagmiljøer vil bli etablert sentralt i politidistriktet. 

 

Svakheter: 

Svakere fagmiljø i den enkelte enhet. Som igjen gir redusert kvalitet og kapasitet. 

Reduserer handlefriheten til utvikling av polititjenesten 

 

 

Konsekvenser 

 

 Alternativ 1 Alternativ 2 

 

 

Økonomiske 

konsekvenser 

I forhold til dagens kostnader vil 

en reduksjon i antall 

tjenesteenheter redusere 

kostnadene til EBA for hver enhet 

med ca. 100.000,-. Dette utgjør 

ca. 2,7 mill. som årlig kostnad. 

Innsparingen er større for 

lønnsmessige bindinger til ansatte 

som frigjøres fra tjenesteenheten 

og kan omfordeles. 

 

Årlig reduksjon i 

investeringskostnad for kjøretøy 

tar utgangspunkt i en viss 

reduksjon i kjøretøyparken som 

følge av strukturendringene. Nye 

arbeidsmetoder og 

samarbeidsformer setter imidlertid 

nye kjøretøykrav. Enheter som 

ikke foreslås videreført disponerer 

20 uniformerte og 10 sivile 

kjøretøy. Årlig investeringskostnad 

for 30 kjøretøy vil være ca. 5 mill. 

(Investeringskostnad pr bil, 

uniformert 1,5 mill. og sivil 1 mill.) 

I tillegg kommer driftskostnadene. 

 

Endringen i lederstrukturer vil 

redusere direkte rapporterende 

ledere til politimesteren fra 44 til 

13. 31 lederlønninger videreført på 

nivå tre i organisasjonen vil kunne 

gi en årlig kostnadsbesparelse på 

ca. 3,1 mill. 

Ny struktur utløser imidlertid noen 

nye lederstrukturer som i en 

overgangsperiode kan medføre 

økte lederlønnskostnader. 

 

I forhold til dagens 

kostnader vil en reduksjon i 

antall tjenesteenheter 

redusere kostnadene til EBA 

for hver enhet med ca. 

100.000,-. Dette utgjør ca. 

NOK 2,4 mill. som årlig 

kostnad.  

Enheter som omfatter 

beredskapsressurser har 

betydelig høyere årlig 

leiekostnad pr enhet. 

 

Innsparingspotensialet er 

større for lønnsmessige 

bindinger til ansatte som 

frigjøres fra 

tjenesteenheten og kan 

omfordeles til andre 

oppgaver i virksomheten. 

 

Årlig reduksjon i 

investeringskostnad for 

kjøretøy tar utgangspunkt i 

en viss reduksjon i 

kjøretøyparken som følge 

av strukturendringene. Nye 

arbeidsmetoder og 

samarbeidsformer setter 

imidlertid nye kjøretøykrav. 

Enheter som ikke foreslås 

videreført disponerer 17 

uniformerte og 8 sivile 

kjøretøy. Årlig 

investeringskostnad for 25 

kjøretøy vil være ca. 4 mill. 

(Investeringskostnad pr bil, 

uniformert 1,5 mill. og sivil 
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1 mill.) I tillegg kommer 

driftskostnadene. 

 

Endringen i lederstrukturer 

vil redusere direkte 

rapporterende ledere til 

politimesteren fra 44 til 16. 

28 lederlønninger videreført 

på nivå tre i organisasjonen 

vil kunne gi en årlig 

kostnadsbesparelse på NOK 

2,8 mill. 

Ny struktur utløser 

imidlertid noen nye 

lederstrukturer som i en 

overgangsperiode kan 

medføre økte 

lederlønnskostnader. 

 

 

 

Administrative 

konsekvenser 

Antallet administrative ledere vil bli 

redusert som følge av 

strukturendringene.  

Administrative oppfølginger bør 

som resultat bli forenklet og 

knyttes til tydeligere strukturer. 

Behovet for oppfølging og støtte til 

administrative rutiner bør bli 

redusert. 

Kvaliteten på administrative rutiner 

vil bli høyere ut fra en tanke om at 

større mengde gir økt kompetanse 

og høyere kvalitet. 

 

Antallet administrative 

ledere vil bli redusert som 

følge av 

strukturendringene.  

Administrative oppfølginger 

bør som resultat bli 

forenklet og knyttes til 

tydeligere strukturer. 

Behovet for oppfølging og 

støtte til administrative 

rutiner bør bli redusert. 

Kvaliteten på administrative 

rutiner vi bli høyere ut fra 

en tanke om at større 

mengde gir økt kompetanse 

og høyere kvalitet. 

 

 

 

 

 

Administrative 

årsverk 

Det vil være opp til 22 sivilt 

ansatte ved ulike tjenestesteder 

som kan omfordeles. 

Saksbehandlingsoppgavene til 

disse ansatte må videreføres. 

Dersom en reduksjon i strukturen 

frigir 30 % av disse stillingene til 

omfordeling vil dette kunne utgjøre 

7 stillinger. 

 

Etableringen av politidistriktet gir 

noen nye stordriftsfordeler som 

kan redusere behovet for sivilt 

tilsatte i administrative roller. 

Plassering av administrative 

gjøremål i organisasjonen, sentralt 

Det vil være opp til 19 sivilt 

ansatte ved ulike 

tjenestesteder som kan 

omfordeles. 

Saksbehandlingsoppgavene 

til disse ansatte må 

videreføres. Dersom en 

reduksjon i strukturen frigir 

30 % av disse stillingene til 

omfordeling vil dette kunne 

utgjøre 6 stillinger. 

 

Etableringen av 

politidistriktet gir noen nye 

stordriftsfordeler som kan 

redusere behovet for sivilt 

tilsatte i administrative 
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eller desentralt kan også påvirke 

ressursbehovet. 

 

Nye arbeidsmetoder kan trenge 

ytterligere administrativ ressurs for 

å fungere optimalt. 

 

Overføring til PFT (Politiets 

Fellestjenester) og PIT (Politiets 

IKT-tjenester). 

Antallet sivile er redusert igjennom 

overføringer til PFT og PIT. 

Etableringen av lønns- og 

regnskapssentralen vil gi et 

overskudd av ansatte uten 

arbeidsoppgaver og lønnsmidler, 

da de sannsynligvis ikke velger å 

følge oppgaven til Kristiansund. 

Årlig distriktkostnad ca. 4 mill. 

 

Betydning for politiårsverk som 

kan omdisponeres. 

Det frigjøres 27 politiledere og 

enkelte mellomledere som følge av 

strukturendringen. 

 

roller. Plassering av 

administrative gjøremål i 

organisasjonen, sentralt 

eller desentralt kan også 

påvirke ressursbehovet. 

 

Nye arbeidsmetoder kan 

trenge ytterligere 

administrativ ressurs for å 

fungere optimalt. 

 

 

 

. 

 

 

4.2.3 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Anbefalingen om tjenesteenheter- og tjenestesteder skal inneholde en ROS-vurdering. 

PNP-Trøndelag har satt sammen en gruppe av HMS-rådgiver, hovedverneombud, vara-

hovedverneombud, to verneombud, OU-ansvarlig PNP-Trøndelag og prosjektstøtte PNP-

Trøndelag. ROS-vurderingen har tatt utgangspunkt i skriftlige interne og eksterne innspill 

samt innspill som er kommet fra Workshop i Trøndelag politidistrikt.  

 

Arbeidsgruppen arbeider fortsatt med en risiko og sårbarhetsvurdering av dagens 

struktur og de to alternative strukturløsninger.  

 

En vurdering vil bli tatt inn i høringsdokumentet som blir sendt ut til kommunene i uke 

40.  

 

4.3 Drøfting av alternative tjenestestedsstrukturer 

 

Begge forslagene til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Trøndelag 

politidistrikt betyr en betydelig reduksjon i antall tjenestesteder i forhold til dagens 

modell. Dette er imidlertid en reduksjon som er nødvendig ut fra kravene til 

nærpolitireformen og erfaringer med dagens struktur. Mange små enheter stiller store 

krav til styring og ledelse samtidig med at det er meget ressurskrevende å holde 
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tjenestestedene åpne for publikum. Utviklingen innen kriminalitetsbildet krever en annen 

organisering for å holde tritt med utviklingen. 

 

I begge forslagene til ny struktur vil 90 % av innbyggerne i Trøndelag politidistrikt ha 

maksimum 45 minutters kjøreavstand til nærmeste tjenestested. 

 

Alternativ 1 er identisk med forslaget i politimesterens diskusjonsgrunnlag. Alternativet 

gir færrest tjenestesteder og bidrar på den måten i størst grad til frigjøring av ressurs 

som kan omdisponeres til andre oppgaver, og gir på den måten størst handlingsrom i 

forhold til å utnytte totalressursen i politidistriktet. Samtidig vil dette forslaget være 

sårbart for enkelte deler av politidistriktet, og da spesielt for indre deler av Namdal. 

Tilgjengeligheten på Fosen vil også bli betydelig redusert i forhold til dagens struktur, og 

da spesielt i forhold til at Leksvik kommune legges under Fosen sitt ansvarsområde. Men 

også for den nordlige delen av Fosen vil tilgjengeligheten for publikum bli dårligere enn i 

dag. 

 

Alternativ 2 tar utgangspunkt i alternativ 1, men med noen justeringer basert på 

eksterne og interne innspill og nærmere vurdering av alternativet. Fortsatt vil antall 

tjenestesteder med publikumsekspedisjon bli betydelig redusert. Derimot vil dette 

alternativet imøtekomme noen av innspillene som har kommet på politimesterens 

diskusjonsgrunnlag. Publikumstilgjengeligheten på Fosen vil fortsatt bli noe redusert i 

forhold til dagens situasjon, men betydelig bedre enn i alternativ 1 i og med at Rissa 

opprettholdes som tjenestested. Dette alternativet vil binde opp noe mer ressurs enn det 

andre, men fortsatt vil det bidra til at ressurs frigjøres i forhold til dagens struktur. 

Forslaget om å opprettholde Lierne som tjenestested ikke vil medføre betydelige 

endringer i forhold til dagens situasjon. At Hemne og Snillfjord foreslås opprettholdt som 

eget tjenestested har sammenheng med den pågående kommunereformen og Hemne 

kommune sin tilknytning til en eller flere kommuner i Møre og Romsdal. I dette tilfellet vil 

det være mest hensiktsmessig å avvente utfallet av kommunereformen før endelig 

tjenestestedsstruktur avgjøres. 

 

4.3.1 Oppsummering - forslag 

Ut fra målene for nærpolitireformen, målene for lokal struktur og de vurderinger som 

fremkommer av denne tilrådningen anbefaler Politimesteren i Trøndelag følgende 

struktur for effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder: 

 

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, 

Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, 

Namdalseid, Flatanger og Osen med tjenestestedene Nærøy, Namsos, Grong og 

Lierne.  

 

Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og 

Leksvik med tjenestestedene Ørland og Rissa.  

  

Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, 

Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal. 

 

Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, 

Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal. 
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Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med 

tjenestested Trondheim Sentrum. 

 

Tjenesteenhet Sør bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, 

Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene 

Heimdal (ny politistasjon Sør), Røros og Oppdal. 

 

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, 

Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal, Hitra og Hemne. 

 

5 Tjenestetilbudet til innbyggerne 
 

[Politimesteren skal utarbeide en skriftlig orientering til kommunene om det 

tjenestetilbudet innbyggerne vil få etter at endringer i tjenestestedsstrukturen er 

etablert. Utkast til en slik orientering skal diskuteres i den lokale prosessen og 

offentliggjøres etter at POD har fattet beslutning.  

Her skal utkast til den skriftlige orienteringen til kommunene kort beskrives, med vekt på 

hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken beredskap som kan forventes 

og hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører.] 

5.1 Politikontakten 

Politikontakten skal være kontakt- og bindeleddet mellom kommunene og politiet. Alle 

kommunene i Trøndelag politidistrikt skal ha en politikontakt. En politikontakt kan få 

ansvaret for flere kommuner. 

 

Nedenfor er noen momenter knyttet til funksjonen som politikontakt: 

 

 Politikontakt er en funksjon som skal være sterk forankret i distriktets og den 

enkelte enhets ledelse 

 

 Politikontakten vil ha et særskilt ansvar i forhold til det kriminalitetsforebyggende 

arbeidet i den enkelte kommune. Dette i samarbeid med kommunen og det øvrige 

kriminalitetsforebyggende arbeidet som utøves i de geografiske enhetene og 

politidistriktet.  

 Politikontakten skal være en pådriver for at anbefalinger i SLT og politiråd følges 

opp i politidistriktet. Det er hensiktsmessig at politikontakten stiller i politiråd 

sammen med stasjonssjef eller lensmann.  

 Politikontaktene i Trøndelag politidistrikt vil danne sin egen faggruppe. Denne 

gruppen vil skape et felles nettverk og en felles forståelse for rollen, dele 

kompetanse og bli en robust gruppe i politidistriktet. Politikontaktene skal i stor 

grad bidra til at Trøndelag politidistrikt når distriktets og nærpolitireformens mål.  

 Politikontakten skal være tilstede i hver kommune en eller flere dager i uken. 

Dette vil sikre en tett oppfølgning og et godt samarbeid med den enkelte 

kommune.  

 

Politikontakten må ha myndighet til å ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde på 

vegne av politiet. Da rollen er ny vil man måtte prøve seg frem for å se hva som fungerer 

best i forhold til politiets samfunnsoppdrag. Utøvelse av rollen vil kontinuerlig evalueres. 

Lederne for de geografiske driftsenhetene vil ha et særskilt ansvar for å sikre 

politikontaktene gode arbeidsvilkår og rammer.  
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Politikontakten får et særskilt ansvar i å sørge for at nærpolitiet får den effekt som man 

ønsker ut av reformen. En politikontakt som er tett på vil med sin lokalkunnskap og sitt 

nettverk i kommunen kunne sørge for at det til enhver tid settes inn ressurs der det er 

påkrevd. Målet er at politiet i størst mulig grad skal kunne ligge i forkant, og at man ved 

å være nær kan forebygge uønskede hendelser  

 

Fordelingen av politikontakter må gjøres ut fra størrelsen på tjenesteenhetenes 

ansvarsområde, befolkningsmengde, geografisk utstrekning og kriminalitetsbildet. 

Driftsenhetsledere og tjenestestedsledere vil bli ansvarlige for etablering og fordeling av 

ansvarsområde. 

 

5.2 Politiarbeid på stedet 

Overordnet mål for Politiarbeid på stedet er bedre polititjenester til publikum. I dette 

ligger bl.a. å få ferdigstilt så mange saker som mulig av patruljer på stedet. For å få til 

dette skal det gjennomføres opplæring, men også tilpasninger i organisasjonen, slik at 

denne i større grad følger opp og støtter oppgaveløsningen til patruljene. 

Tilbakemeldingsmøter som inkluderer påtale, vaktlag og etterforskningsledelse, samt 

utvikling av mer effektive straffesaksinntak vil være en del av dette. Videre skal bedre og 

mer stabile teknologiske løsninger understøtte arbeidet. 

 

5.3 Etterforskningsløftet 

Satsingen på etterforskning innebærer etablering av enhetlig og styrt videreutvikling av 

etterforskningsfaget, årlig obligatorisk opplæring og øvelser, styrking av 

etterforskningsledelsen i distriktene, tydeligere roller og ansvar.  Prosjektet skal gi økt 

kvalitet og effektivitet i etterforskningen ved å styrke etterforskningsområdets posisjon, 

og beholde og kontinuerlig videreutvikle kompetansen og etterforskningsfaget. 

 

6 Geografiske driftsenheter 
Geografiske driftsenheter kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder. 

Driftsenhetslederen er også tjenestestedsleder. Geografisk driftsenhet har det 

overordnede ansvaret for å lede og koordinere ressursene ved de underlagte 

tjenestestedene, samt et særlig ansvar for å ivareta administrative oppgaver for 

tjenestestedene. Lederen av driftsenheten har budsjett-, resultat- og personalansvar. 

 

De geografiske driftsenhetene har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt og beredskap i 

driftsenheten, og at det utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner. De 

koordinerer det forebyggende arbeidet og tilrettelegger for at både patruljetjenesten og 

etterforskningsarbeidet er forankret i en forebyggende strategi. De har ansvaret for at 

underlagte ressurser bidrar effektivt i straffesaksarbeidet, og sørger for tilstrekkelig 

fleksibilitet, slik at ressursene ved behov kan omdisponeres internt eller eksternt i 

distriktet. 

 

Geografiske driftsenheter skal være et geografisk område i politidistriktet, som har 

ansvar for politioppgavene innenfor det geografiske området. Driftsenheten skal i sum 

levere fullverdig polititjeneste, mens administrasjon kan samles i politidistriktet. 

Forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie (forutsatt ny lovgivning som gir hjemmel til det) 

samles i politidistriktet, jfr. overordnet organisasjonsmodell. Det meste av 
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publikumskontakten i politidistriktet ivaretas av tjenestestedene i den geografiske 

driftsenheten. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet beskriver i oppdragsbrev om gjennomføring av 

nærpolitireformen at det tilligger de geografiske driftsenhetene å sørge for at: 

 Alle kommuner har en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i 

kommunen vedkommende er kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpunkt 

mellom politiet, publikum og de ulike aktørene i den enkelte kommune også der 

man ikke har egne tjenestesteder. Politikontaktene skal ha en eller flere dager i 

uken der de er til stede i kommunene der det ikke er tjenestested. 

 Politiet og kommunene utvikler forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er 

sikret en helhetlig forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Kommunens politivedtekter brukes som et aktivt verktøy for å ivareta forebygging 

og trygge lokalsamfunn. 

 Politiråd etableres i alle kommuner. Politiets representanter i politirådene skal ha 

mandat til å forplikte politiet.  

 Frivillige beredskapsorganisasjonene søkes inkludert i kommunens og politiets 

beredskapsplanlegging og evalueringsrutiner. 

 Det etableres minst et årlig møte mellom ordførerne og politiet på geografisk 

driftsenhetsnivå. De som møter på vegne av politiet skal ha mandat til å forplikte 

politiet. Møtene skal blant annet omhandle kriminalitetsbildet og ressursutnyttelse. 
 

6.1 Krav til geografiske driftsenheter 

De geografiske driftsenhetene skal: 

 

 Gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske område 

 Ha tilstrekkelig ressurs med riktig kompetanse for å kunne yte fullverdig 

polititjeneste 

 Kunne bære tildelte oppgaver med tilfredsstillende effektivitet og kvalitet innenfor 

gitte rammer 

 Ha evne til å lede og koordinere forebygging og etterforskning i driftsenhetens 

geografiske område 

 Ha hensiktsmessig vakt- og beredskapsordning med evne til å levere kontinuerlig 

operativ beredskap og fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet 

 Kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse etter behov 

 Ha evne til fleksibel bruk av ressurs 

 Ha tilstrekkelig slagvolum mht. å utvikle og vedlikeholde kompetanse 

 
Administrative tjenester, som ikke er samlet på politidistriktsnivå, skal i størst mulig grad 

samles i den geografiske driftsenheten (minst mulig behov for lokale administrative 

funksjoner ved tjenesteenhetene). Spesialistoppgaver som skal ivaretas i den 

geografiske driftsenheten, kan vurderes samlet ett eller flere steder i den geografiske 

driftsenheten. 
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6.2 Ny struktur for geografiske driftsenheter 

 

Forslaget til ny tjenesteenhetsstruktur medfører at den geografiske 

driftsenhetsstrukturen også må vurderes på nytt. Forslaget tar utgangspunkt i de 

oppgaver som er beskrevet og de krav som stilles til de geografiske driftsenhetene. 

 

Diskusjonsgrunnlag: 

 

Alternativ 1: 

 

GDE 1: Tjenesteenhetene Namdal, Innherred og Fosen. Driftsenhetsleder ved 

tjenestested Steinkjer 

 

GDE 2: Tjenesteenhetene Værnes og Trondheim. Driftsenhetsleder ved tjenestested 

Trondheim Sentrum 

 

GDE 3: Tjenesteenhetene Sør og Orkdal. Driftsenhetsleder ved tjenestested Stasjon Sør 

 

Alternativ 2: 

 

GDE 1: Tjenesteenhetene Namdal og Innherred. Driftsenhetsleder ved tjenestested 

Steinkjer 

 

GDE 2: Tjenesteenhetene Værnes og Trondheim. Driftsenhetsleder ved tjenestested 

Trondheim Sentrum 

 

GDE 3: Tjenesteenhetene Sør, Orkdal og Fosen. Driftsenhetsleder ved tjenestested 

Stasjon Sør 

 

6.3 Forslag til ny geografisk driftsenhetsstruktur 

Det har kommet noen innspill på politimesterens diskusjonsgrunnlag som ble presentert i 

juni 2016. Samtlige innspill har dreid seg om tjenesteenhet Fosen sin plassering i 

driftsenhetsstrukturen, og det anføres at Fosen naturlig hører inn under driftsenhet Sør 

både geografisk og kommunikasjonsmessig. En plassering i driftsenhet Nord anses ikke 

som naturlig. 

 

Med denne bakgrunn foreslår politimesteren følgende driftsenhetsstruktur i Trøndelag 

politidistrikt: 

 

GDE 1: Tjenesteenhetene Namdal og Innherred. Driftsenhetsleder ved tjenestested 

Steinkjer 

 

GDE 2: Tjenesteenhetene Værnes og Trondheim. Driftsenhetsleder ved tjenestested 

Trondheim Sentrum 

 

GDE 3: Tjenesteenhetene Sør, Orkdal og Fosen. Driftsenhetsleder ved tjenestested 

Stasjon Sør 
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv:

Dato:   21.10.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

38/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 27.10.2016

Saksbehandler: Vigdis Bolås

FOSENBRUA AS - OVERKURS PÅ AKSJENE

Vedlegg

1 Vedtekter- stiftelsesdokument Fosenbrua AS

Sakens bakgrunn og innhold:

I sak 28/16 behandlet av fellesnemnda 01.09.2016, ble følgende vedtak fattet:

1. Fellesnemnda for Indre Fosen kommune går inn med aksjekapital på kr 1 mill i 
Fosenbrua AS. 

2. Beløpet finansieres av prosjektmidlene til sammenslåingsprosessen.

Vedtektene var ikke lagt med da forespørselen om aksjekapital kom. Det viser seg at 
vedtektene i Fosenbrua AS sier at aksjonærene må betale overkurs ved kjøp av aksjer. 

I § 9 i vedtektene / stiftelsesdokumentet til Fosenbrua AS står følgende:

Aksjonærene skal betale kr 5.100 for hver aksje hvorav kr 5000 er aksjekapital og kr 100 er 
overkurs som betales for å dekke stiftelsesomkostningene.

Vurdering:

Fellesnemnda har gått inn med kr 1 mill i akjsekapital i Fosenbrua AS. Beløpet tilsvarer 200 
aksjer. Overkursen beregnes til kr 100 x 200 = kr 20.000. Kr 20.000 i overkurs belastes 
prosjektbudsjettet for sammenslåingsprosessen

Prosjektleders innstilling:
1. Overkurs tilsvarende kr 20.000 overføres Fosenbrua AS.
2. Beløpet belastes prosjektbudsjettet for sammenslåingsprosessen.
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        FELLESNEMNDA

     INDRE FOSEN KOMMUNE

Arkiv: C00

Dato:   18.10.2016

SAKSFRAMLEGG

Saksnr Utvalg Møtedato

39/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 27.10.2016

Saksbehandler: Kine Larsen Kimo

KULTURSEKTOREN - VALG AV LEDER OG NESTLEDER I KULTURUTVALGET FOR INDRE 
FOSEN KOMMUNE I PERIODEN 2016 - 2017

Sakens bakgrunn og innhold:

Det ble i sak 34/2016 vedtatt at det «tverrkommunale kulturutvalget i Indre Fosen kommune etableres 
som et utvalg i perioden 01.08.2016 og fram mot 01.01.2018, og tildeles beslutningsmyndighet på 
fagområdet for kultur. Fellesnemnda behandler faglige saksområder der dette er lovregulert». 

På grunn av en permisjonssøknad fra leder/ nestledervervets kandidat Sigurd Saue, ble punkt 3 og 4 
vedtatt utsatt til neste møte. I mellomtiden har komiteen for oppvekst og kultur i Leksvik oppnevnt
Barbro Hølaas Vang som sin nye kandidat til leder/ nestledervervet i kulturutvalget. 

Etter drøfting i kulturutvalgets møte den 12.10.2016 ønsker kulturutvalgets medlemmer å innstille 
Barbro Hølaas Vang som leder i kulturutvalget, og Vegard Heide som nestleder i kulturutvalget i 
perioden 01.08.2016 og fram mot 01.01.2018. 

Kulturutvalgets innstilling:

1. Barbro Hølaas Vang velges som leder i kulturutvalget i perioden 01.08.2016 og fram mot
01.01.2018. 

2. Vegard Heide velges som nestleder i kulturutvalget i perioden 01.08.2016 og fram mot 
01.01.2018.
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