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Politimester
Visepolitimester

Stab for kommunikasjon

Stab for HR og HMS

Stab for virksomhetsstyring

Felles enhet for 
etterretning og 
etterforskning

Felles enhet for 
sivil rettspleie

Felles enhet for 
forebygging

Felles enhet for 
påtale

Felles enhet for 
utlending og 
forvaltning

Felles enhet for 
operativ tjenestePST

Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter

Geografiske 
driftsenheter

Funksjoner
• Operasjonssentral
• Tjenestekontor
• Sentralbord
• Stabssjef
• Øvings-	og	beredskaps-

planlegging
• Innstatsledelse*
• Hundetjenesten*
• Arbeid	med	

trusselutsatte

Funksjoner
• Politipatrulje	(A)
• Øvings-	og	beredskaps-

planlegging	(Operativ	
planlegger	–	rolle)	(A)

• Arrest	(A)
• Politråd	(B)
• Politikontakt	(B)
• Etterforskning	av	vold	i	nære	

relasjoner*	(C)
• Etterforskning	ved	geografiske	

driftsenheter	(C)
• UEH	(A)
• Etterretning	(B)
• Forebygging	(B)
• Sivil	rettspleie	(D)
• Etterforskning	av	vold	og	

seksuallovbrudd	mot	barn*	(C)

Funksjoner
• Forebygging
• Radikaliseringskontakt
• Næringslivskontakt

Funksjoner
• Grensekontroll
• Utlending
• Forvaltning

Funksjoner
• Felles	straffesaksinntak
• Felles	etterforskning
• Etterretning
• Menneskehandel
• Digitalt	politiarbeid
• Økonomisk	kriminalitet
• Kriminaltekniske	

tjenester
• Etterforskning	av	

seksuallovbrudd
• Barnehus
• Etterforskning	av	vold	

seksuallovbrudd	mot	
barn*

Funksjoner
• Sivil	rettspleie

Funksjoner
• Juridisk	funksjon
• Sikkerhet
• IKT-rådgivning
• Dokumentforvaltning	og	arkiv
• Strategisk	rådgivning	innen	EBA,	materiell	

og	anskaffelser
• Økonomi
• Virksomhetsstyring

Funksjoner
• HR •				HMS

Funksjoner
• Kommunikasjon

Sort:	Funksjonelt	organisert	og	plassert	ved	
administrasjonsstedet
Rød:	Geografisk	organisert	og	plassert
Lilla:	Funksjonelt	organisert,	men	kan	helt	eller	delvis	plasseres	
andre	steder	enn	administrasjonsstedet
Turkis:	Funksjonell	organisering	av	fagansvar
*	Åpning	for	annen	organisering	hvis	hensiktsmessig

(A)	=	fagansvar	ligger	ved	Felles	enhet	for	operativ	tjeneste
(B)	=	fagansvar	ligger	ved	Felles	enhet	for	forebygging
(C)	=	fagansvar	ligger	ved	Felles	enhet	for	etterforskning	og	
etterretning
(D)	=	fagansvar	ligger	ved	Felles	enhet	for	sivil	rettspleie
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Felles enhet for 
forebygging
Kari Marie Kjellstad

Statens barnehus Seksjon for 
forebygging

Arbeid med trusselutsette personar
Kriminalitetsførebygging
Radikaliseringskontakt
Næringslivskontakt
Fagleder politikontakt



Driftsenhet 
Bergen, Sotra, 

Askøy og 
Øygarden

Bergen Vest 
politistasjonsdistrikt

Seksjon for forebygging, 
patrulje og generell 

etterforsking

Avsnitt for 
politipatrulje

Avsnitt for 
etterforsking

Seksjon for  
etterretning og 
koordinering 
forebygging

Bergen Sør 
politistasjonsdistrikt

Seksjon for forebygging, 
patrulje og generell 

etterforsking, inkl Bergen 
lufthavn

Avsnitt for 
politipatrulje

Avsnitt for 
etterforsking

Bergen Nord 
politistasjonsdistrikt

Seksjon for forebygging, 
patrulje og generell 

etterforsking

Avsnitt for 
politipatrulje

Avsnitt for 
etterforsking

Seksjon for personrettet  EF
(GDE)

Sotra, Askøy og 
Øygarden 

lensmannsdistrikt

Seksjon for forebygging, 
patrulje og generell 

etterforsking

Avsnitt for 
politipatrulje

Avsnitt for 
etterforsking

Trafikkseksjon
(Ef og operativt)

(GDE)

Bergen sentrum 
politistasjonsdistrikt

Seksjon for forebygging, 
patrulje og generell 

etterforsking

Avsnitt for 
etterforsking

Avsnitt 2 
politipatrulje

Avsnitt for 
kriminalitetsforebygging

Avsnitt 1 
politipatrulje

Avsnitt  3 
politipatrulje

Avsnitt 4 
politipatrulje

Avsnitt  5 
politipatrulje

Seksjon for ef av vold og 
sedelighetsovertredelser

(GDE)

Avsnitt for ef av 
sedelighetsovertredels

er

Avsnitt for ef av 
voldsovertredelser

Seksjon for operativ ledelse

Adm støtte
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HVA ER FOREBYGGING?
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Strategi

Politiloven §§ 1 og 2
«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats 
for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig».
«Politiet skal;… forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet».
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DE 6 PRIORITERTE FUNKSJONENE
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NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

Nye arbeidsprosesser – gir kvalitet og effektivitet på polititjenesten

Politipatruljen

Operasjonssentralen

Felles	
straffesaks
inntak

Etterforskningsleder 
og etterforsker

Påtalejurist/
Jourhavene

Admin. 
støtte

Etterretning

Tjenestekontor

Utlend.	kompetanse

Krim.	teknikker

SAMHANDLING 
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Funksjonelle 
enheter
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OPS

Akutte prioriterte oppdrag kan 
overstyre de planlagte  oppdragene 
til politipatruljen

Geografiske enheter 
(lensmannskontorer og 

politistasjoner)

FSI

Tjeneste-
kontor

Politiråd

Etterforsking

Beredskap
splaner

Beredskaps
planer

Etterforsking

Politikontakter

Patruljen styres av GDE-ene 
på planlagte oppdrag

Etterretning
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Innebærer at patruljene i større grad 
baserer sitt arbeid på oppdatert 
situasjonsforståelse basert på 
etterretning, i tråd med distriktets 
prioriteringer

Innebærer å utvide dagens 
tilbakemeldingsmøte til å inkludere hele 
politipatruljens tjenestesett

Systematisk evaluering og tilbakemelding 
på oppdragKunnskapsbasert politipatrulje
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• Dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging. Sørge for oppfølging av 
kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle

• Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner

• Være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike 
aktørene i den enkelte kommune, også kommuner der politiet ikke har eget 
tjenestested

• Bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og 
erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen

• Følge med i kriminalitetsbildet og trendutvikling, og gi råd om og følge opp 
riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak

Politikontaktens hovedoppgaver
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Politirådets hovedoppgaver

• inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling 

• utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig forebyggende 
tjeneste i sitt lokalsamfunn

• bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta forebygging og trygge 
lokalsamfunn

• gjennomføre årlig revisjon av kommunens politivedtekter 
• sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner
• sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet, felles 

forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og målrettede forebyggende tiltak 
knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet

• samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, beredskap og 
samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse temaene
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Politiarbeid	
på	stedet

Påtaleavgjøre	saken

He
nd

el
se

Sak	avsluttet

Utføre	de	siste	
etterforskningsskritt	for	å	

ferdigstille

Anmeldelse

Vurder	og	
prioriter	
hendelse

Varsle	iht.	beredskapsplan

Operasjons-
sentral

Annet

Stab		eller	stor	
sak	etablert	

Ivareta	midlertidig	
etterforskningsledelse

Fordele	sak		- sette	til	ordinær	
etterforskning

Utføre	straksetterforskning

Sak	
etterforskes	i	
annen	etter-
forsknings-
instans	

Særskilt 
kritisk 

hendelse

Sak krever 
etter-

forskning i 
GDE/FDE

Sak kan 
ferdigstille

s i FSI

Løpende	samhandling,	tilrettelegging,	
kvalitetssikring	og	støtte

Analyse	og	sammenstille	data	(etterretning	og	
forebygging)

Forberede	fengsling

Løpende		straffesaksbehandling

Førstelinje	
(handlingsrom)
"Kompetanserom"
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Innsikt i politikulturen(e) gir mulighet for tiltak 

• mange forskjellige kulturer, også 
innenfor samme distrikt

• sterk linjestyrt kommando- og 
lojalitetskultur

• operativ kultur med stor 
individuell frihet

• adm. planleggingskultur vs. 
operativ handlingskultur i 1.linjen

• politiansatte har et noe annet 
bilde av kultur, holdninger og 
ledelse enn de som står utenfor 
etaten

• uklare mål for hvordan kulturen 
skal utvikles

Politikulturen er 
sammensatt

• viktig å gjennomføre planlagte / 
igangsatte tiltak

• politimestrene må sette kultur og 
ledelse på dagsordenen lokalt

• ledere på alle nivåer må ta ansvar for 
å fremme ønsket kultur

• særlig oppmerksomhet må rettes mot 
risikoområdene: 

- geografiske kulturforskjeller fra de  
tidligere distriktene 

- spennet mellom den adm. 
planleggingskulturen og den operative 
handlingskulturen må håndteres

- profesjonskamper og –konflikter må 
løses opp i

- avstandsledelse må settes på 
dagsorden

Tiltak (fra Difi)
• kulturendringer er mulig, men det 

krever innsats og tid
• ledelse på alle nivåer må være 

rollemodeller
• medarbeidere, arbeidsprosesser 

og struktur er viktige elementer 
når det gjelder nye måter å 
utføre oppgaver og samhandle på

Kulturendringer tar tid
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