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På en adresse i Lillestrøm sitter 50
tjenestemenn fra ulike politidistrikter, særorgan, Skatteetaten og Nav
sammen og etterforsker Lime-saken. Denne type
samarbeid blir sett på som fremtidens metode for å
komme til bunns i tunge og alvorlige straffesaker.

Portrettet
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Politihøgskolen kan skilte med landets mest fornøyde studenter. I
sjefsstolen finner vi Nina Skarpenes,
pedagog med ekstrem tro på læring. Og fortid i Sosialistisk ungdom og demoer.

Politireformen

38

Mer enn 60 medarbeidere med ulik
kompetanse fra forskjellige deler av
etaten hentes inn for å forme fremtidens politi. 5. mars gikk startskuddet for planleggingen av de nye politidistriktene.

Etablerer situasjonssenter

46

Når POD til høsten flytter inn i sitt
nybygg i Oslo, skal politiets nye situasjonssenter tas i bruk.

Flere helter, takk
LEDER

Kåre M. Hansen,
redaktør

Denne vinteren har ikke vært hyggelig for politiet. Monika-saken har
skapt inntrykk av en etat, som forsiktig sagt, ikke lever opp til de faglige
standarder som gjelder for profesjonell etterforskning. Folk stiller spørsmålstegn ved kvaliteten på politiets
arbeid. Vi kan ikke utelukke at saken
har svekket tilliten til politiet.
Mange mener mye om etterforskningsfaget. Enkelte er urolig for at
pendelen kan ha svingt for langt i
forholdet mellom etterforskning og
beredskap. Det er verdt å reflektere
over om politiet etter 22/7 har brukt

så mye krefter på å styrke blålyssiden
at det har gått ut over forebygging
og etterforskning, men situasjonen
er nok mer sammensatt enn som så.
Heldigvis er politi og påtalemyndighet selv smertelig klar over status i
straffesakskjeden.
Man har erkjent at det må tas grep,
ikke minst innen metode, ressurser,
ledelse og IKT. Og dagens restansebunker er umulig å leve med. Men
like viktig: Det må bli mer stas å være
detektiv. Jeg støtter de som kjemper
for å øke etterforskernes status og
lønn. For et par tiår siden ble flin-

ke etterforskere sett opp til. Leif A.
Lier, Ola Thune og Asbjørn Hansen
var stadig på VGs førstesider. De ble
kjendiser. Kanskje er det ikke slik heltedyrking vi ønsker oss i 2015, men vi
trenger gode rollemodeller som danner skole for ferskingene.
I disse dager står tidenes mulighetsvindu åpent. Etter utallige rapporter og faktainnhenting i nord og
sør ruster vi nå opp eller justerer omtrent alle sider av politiet. Regjeringens forslag til politireform ligger
klar i Stortinget, og POD har lenge
hatt gående prosjekter og tiltak som

skal bedre kvaliteten på politiets arbeid, også etterforskningen. Vi ser
stadig eksempler på nye løsninger.
Ting skjer.
I denne utgaven av Norsk Politi
viser vi litt av mangfoldet på etterforskningssiden. På Romerike er et
tverrfaglig apparat i ferd med å avdekke Lime-saken. I Rogaland har
man satt opp egne patruljer for å sikre at etterforskning er ferskvare. Det
tenkes annerledes. Det MÅ tenkes
annerledes. Politibetjent Endre Hj.
Thue ved Hå lensmannskontor (til
venstre på bildet) har rett når han

sier at politiet ikke er rigget for dagens kriminalitetsbilde.
For som vi vet: Moderne skurker
jobber i stadig mindre grad med
brekkjern. Noen sitter langt utenfor
Norges grenser mens de planlegger
eller gjennomfører sine forbrytelser. De er sofistikerte, velutdannede og kyniske. De legger knapt igjen
spor. Hvordan skal de stoppes? Det
må fremtidens politietterforskere stå
rustet til å finne ut.
Vi kan ikke fravike kravet om at
norsk politi fortsatt skal holde verdensklasse. n
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Det nye politiet
Politiets budsjetter er også i år gjenstand for medieoppmerksomhet. Hvordan vi
forvalter våre milliarder og hvilke resultater vi oppnår, fortjener å bli grundig belyst.
Det tegnes et bilde av en krevende situasjon i politidistriktene som vi er godt kjent med.
Våre økte budsjetter de siste årene følges
av en del øremerking, blant annet til økt bemanning, nasjonale utviklingsprosjekter, helt
nødvendige IKT-satsninger og midler til omstilling av norsk politi. Mer av det som til tidligere har vært initiert og betalt av hvert enkelt politidistrikt og særorgan, finansieres
nå sentralt for å få bedre resultater over det
ganske land. Noe av disse midlene må vi også
skaffe selv ved et spleiselag. Dette gjør at det
blir mindre penger til drift og investeringer
lokalt, enn det som er ønskelig.
Men vi må ikke glemme at vi de tre siste
årene har fått cirka 1500 nye medarbeidere i
etaten, hvorav over 1000 nye politiutdannede
som vi har fått fullt finansiert fra Stortinget.
Det er et historisk løft som også er nødvendig
for å kunne levere bedre polititjenester landet rundt. Regjeringen legger opp til å fortsette bemanningsveksten mot 2020. Det er
kjærkomment i en tid da vi skal være mer tilstede med politifolk landet rundt.
Det viser seg også gjennom analyser at politidistriktene klarer å fornye utstyr og bilparken, selv om budsjettene oppleves som trangere. De to siste årene har distriktene brukt
dobbelt så mye penger (cirka 200 mill.) på nye
kjøretøy, sammenlignet med de tre foregående år. Det er altså mye som går i riktig retning,
selv om budsjettene oppleves som trangere.
Nå er det viktig at vi viser at det lønner seg
å satse på politiet, at vi viser at vi forebygger
og oppklarer mer kriminalitet enn før, og at vi
kommer oftere og raskere når det trengs, slik
publikum forventer. Vi trenger å beholde vår
høye tillit blant folk flest, for å gjennomføre
de store endringene vi skal gjennom de kommende årene på en vellykket måte.
Regjeringens forslag til politireform er
ambisiøst og med gode veivalg. Den offentlige
debatten etter at først avtalen med regjeringspartiene og Venstre ble lagt fram, og deretter
selv proposisjonen, viser at det som forventet
er et stort politisk engasjement for denne saken. Dette gjelder særlig diskusjonen om hvordan det å slå sammen politidistrikt og lensmannskontorer kan gi et bedre nærpoliti som
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kommer når det trengs. Videre er det mange
oppslag lokalt som diskuterer hvor hovedsetet
skal ligge, og om hvem som skal ha myndighet
til å beslutte strukturen i politiet. Også ledelse,
kultur og holdninger får mye oppmerksomhet.

glad for at vi nå har lykkes med å få inn mange kompetente og engasjerte medarbeidere
til å jobbe i ulike reformprosjekter, som bringer inn fersk erfaring fra hvor skoen trykker.
Dette er i sannhet en dugnad.

Jeg skjønner at dette skaper engasjement.
Gjennom diskusjonen fram mot Stortingets
behandling av proposisjonen, og ikke minst i
tiden etterpå når vi har fått oppdragsbrev fra
JD og dermed startsignal for gjennomføring,
er det viktig at vi inviterer samarbeidsaktører lokalt og sentralt til diskusjon og samarbeid om hvordan lokal politistruktur skal bli
for å tjene publikum best mulig. Dette kan
ikke - og skal ikke - politiet gjøre i enerom. Vi
må lytte og interessere oss for omverdenens
synspunkter på hva som gir et moderne politi
i tråd med forventninger i lokalsamfunnet.

Vi er opptatt av at alle medarbeidere skal
få god informasjon om de pågående reformprosesser gjennom sin leder. Derfor jobber
vi for å sikre at ledere alltid har informasjon
om viktige milepæler. I tillegg sender vi ut nyhetsbrev hver 14.dag, og bladet du nå holder
i hånden fire ganger i året. Ikke nøl med å gi
oss tilbakemelding på hvordan du opplever
interninformasjon om reform.

Når det gjelder hvor hovedsetene skal ligge,
så jobber vi nå med kriterier for å komme fram
til beslutninger om dette. Så fort Stortinget har
sagt sitt og vi har fått oppdragsbrevet fra Justisdepartementet, vil dette lande, dersom det
blir slik at vi får fullmakt til dette. Deretter vil
vi lyse ut de nye politimesterstillingene som
noe av det første som må på plass i det videre
arbeidet med å etablere nye politidistrikt.
Noen endringer som ikke er avhengig av
behandling i storting eller regjering, er allerede i gang. Det er nylig besluttet etter omfattende prosesser, at IKT-organiseringen skal
sentraliseres. Politiets IKTtjeneste (PIT) skal
styre og lede IKT-arbeidet i etaten.

Det er ikke uventet at det er bokser og geografi som fort får mest oppmerksomhet når
politireformen nå diskuteres. Likevel er det
viktigste av alt kvaliteten og innholdet i det
arbeidet vi utfører. I dette nummeret av norsk
politi har vi viet etterforskningsfeltet bred oppmerksomhet. Vi er i gang med et omfattende
arbeid som tar tak i de analysene og rapportene som er kommet de senere år, og som beskriver utfordringene for etterforskningsområdet. Politireformen gir oss et nytt momentum
for å diskutere tiltak både på kort og lang sikt.
Idet dette bladet når postkassen din, har
vi gjennomført det første toppmøte om etterforskning der riksadvokat, statsadvokater,
politimestere, sjefer for særorgan og påtaleledere har satt hverandre stevne gjennom to
dager. Resultatet av den samlede innsatsen vil
merkes når vi nå utvikler framtidens politi. ■

Ledelse, kultur og holdninger i politiet er et
tema, som mange trekker opp som hovedutfordringer for politiet i den offentlige debatten. Vi
jobber med dette hver eneste dag, men samtidig
erkjenner jeg at vi ikke har lykkes godt nok med
å forankre arbeidet og sikre det legitimitet i hele
organisasjonen. Derfor vil vi i nå gjennomføre et
arbeid som tydeligere beskriver hva som er problemet slik vi som jobber i politiet ser det, hva vi
allerede har gjort og ikke minst hva vi skal gjøre
framover som en del av politireformen.
Dette er spennende og motiverende utviklingsarbeid, men også krevende tider med
mye usikkerhet for den enkelte. Derfor er jeg
NORSK POLITI 1 2015 5
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TEMA ETTERFORSKNING
Operasjon Lime

På en adresse i Lillestrøm
sitter 50 tjenestemenn fra
ulike politidistrikter,
særorgan, Skatteetaten og
Nav sammen og etterforsker
Lime-saken. Denne type
samarbeid blir sett på som
fremtidens metode for å
komme til bunns i tunge og
alvorlige straffesaker.
TEKST: JAN P. SOLBERG ■ FOTO: JETON KACANIKU

Den nye etterforskningsfamilien. Politiet har trolig aldri jobbet så tett med andre etater for å oppklare en stor kriminalsak.

TEMA ETTERFORSKNING
Operasjon Lime

ETTERFORSKNING PÅGÅR
Det er trangt om plassen når de 50 involverte i etterforskningen av
norgeshistoriens største menneskehandel-sak holder fellesmøte.
Når hele 60 000 saksdokumenter foreligger, er det er ikke rart
at det trengs mange hoder.

E

tterforskningen av Lime-saken er svært
omfattende. I omfang skal det være
bare 22. juli-etterforskningen og Nokas-saken som har hatt flere etterforskere i sving samtidig.
Det unike med Lime-saken er det tette samarbeidet mellom politiet og kontrolletatene. Ansatte fra
Skatteetaten og Nav sitter side om side med politiets
personell i de leide lokalene i Lillestrøm.
Tverretatlig samarbeid mellom politiet og andre offentlige etater startet på slutten av 90-tallet.
Man har utvekslet informasjon og støttet hverandre for å få saker oppklart. Med samlokalisering
har Lime-saken tatt samarbeidet flere skritt videre.
Nav har avgitt to ansatte til etterforskningen, Skatt
Øst har avgitt tre.

ENORM DOKUMENTMENGDE
Fordi lokalene er midlertidig leid og ikke har samme adgangskontroll som politistasjonen noen steinkast unna, får vi ikke skrive hvor bygget ligger eller
fotografere fra utsiden. Det står ingenting på ytterdøren om at politiet holder til her, og vi har problemer med å finne frem.
Prosjektleder Idar Smedsrud slipper oss inn og
viser oss rundt i lokalene. I det største rommet sitter tjue etterforskere i åpent landskap. Halvparten
jobber med siktet- og fornærmede-etterforskning.
Den andre gruppen jobber med økonomi-etterforskning.
Vi blir med på fellesmøtet, som finner sted annenhver onsdag klokken ni. Rundt langbordet er
det trangt om plassen, de aller fleste av de 50 involverte er på plass. To nye medarbeidere presenteres. Etterforskningsleder Werner Male gir et inn8 NORSK POLITI
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blikk i de enorme mengdene dokumenter i saken,
totalt 60 000 filer/dokumenter.
Påtalejurist Anja Perminow Stenersen gir en generell orientering om menneskehandelsaker i rettsapparatet. Dette er en type saker det er vanskelig å
få dom i. Hun snakker også kort om hva rettssystemet legger i definisjonen av tvang.
––Det vesentlige er om man har mulighet til å
komme seg ut av forholdet, og det er der vi må
ha fokus. Hva har hindret arbeiderne i å forlate
a rbeidsforholdet?

GROV MENNESKEHANDEL
Lime-saken er norgeshistoriens største menneskehandel-sak. I tillegg skal det være snakk om økonomisk kriminalitet i stor målestokk. Svindelen skal
ha artet seg på mange vis. Etterforskningslederen
forteller om biler som har kommet om natten og
tømt lokalene for varer etter at Lime-butikker er
blitt slått konkurs.
Kristen Ribe, som har etterforskningsansvaret
for den økonomiske kriminaliteten i saken, orienterer fellesmøtet om sikring av eiendom. Det er
blant annet tatt beslag i 10–12 leiligheter i Norge,
og man jobber med å få oversikt over de siktedes
verdier i Pakistan.
– Vår hensikt er å ta fra dem alt utbytte de har hatt
av straffbare handlinger, sier Ribe.
Til slutt er det prosjektleder Smedsrud som minner om at det er trening i Skedsmohallen fra klokka
tre til fire samme ettermiddag. Forsamlingen reiser seg og går til plassene sine for å jobbe med sitt.
Rettsbehandlingen er ennå ikke datofestet, men
det er ikke sommel og kaffedrikking som preger
forsamlingen. n

Dette er
Lime-saken
■	Etter langvarig arbeid gikk politiet 9. september 2014 til aksjon
mot Lime-nettverket. 14 personer er
varetektsfengslet i saken, som er
norgeshistoriens mest omfattende
menneskehandel-etterforskning.
Elleve er siktet for grov menneskehandel, to er siktet for heleri, én er
siktet for påvirkning av vitner.
■	Påtaleansvarlig jurist Anja Perminow Stenersen sier at siktelsene vil
bli utvidet etter hvert som man gjør
nye funn i saken. Etterforskningen
har også avdekket grovt bedrageri,
svart arbeid og trygdesvindel. Totalt er 21 personer siktet.
■	Minst ti personer antas å være
ofre i menneskehandel-saken. Disse kom til Norge i perioden 2010–
2012. De antatte hovedmennene,
brødrene Sajjad (37) og Sajid Hussain (38), har kriminelle løpebaner
tilbake til 1998.
■	Saken har ennå ikke fått noen
dato for rettsbehandling, men etterforskningen skal i hovedsak
være ferdig 1. juli.

Disse skal løse

SAKEN

Beslag
Dokumentsenteret
Tre medarbeidere tar seg av alt
av dokumenter, legger dem inn
i datasystemer og oppdaterer
kontinuerlig saken. De bistår alle
i prosjektet som ønsker info, og
kjører ut dokumentasjon til forsvarere og rettsinstanser. I startfasen hadde de ekstern bistand
fra Kripos for å lage system og
rutiner. Denne straffesaken er digital, men det blir tatt vare på én
papirutgave av hvert dokument.

Slik jobber siktet/
fornærmedeetterforskning:

Gruppen går igjennom alt av beslag.
Den består av fire tjenestemenn og
driver kontinuerlig siling; ellers blir
mengdene massive, og man mister
oversikten. Særlig mengden databeslag er enorm i denne saken, men
det er også en del fysiske beslag,
som kassaapparater fra butikkene.

Kommunikasjonskontroll
Gruppen går igjennom alt av telefonsamtaler og annet lydmateriale, noe kan være
innhentet ved avlytting. De systematiserer og lager oversikter. Mye informasjon
er på urdu og punjabi, og må tolkes. To er
på heltid. Fire tolker er tilknyttet.

Aktører i saken

Aktører på sidelinjen

■ Etterforskningen ledes av Romerike politidistrikt,
men prosjektet er et samarbeid mellom en rekke politidistrikter, særorgan og andre offentlige etater.
■	Skatteetaten og Nav er tyngst inne. Næringsetaten og Toll er assosierte medlemmer og ikke fysisk
til stede.
■	Romerike politidistrikt stiller med folk fra avsnittet for økonomisk kriminalitet og avsnittet for organisert kriminalitet, samt utlendingsenheten og
lensmannskontorene.
■	Oslo politidistrikt har med folk fra operativ utlendingsenhet, seksjonen for organisert kriminalitet og
seksjonen for finans- og miljøkriminalitet.
■	Økokrim og Kripos bidrar med ansatte, det samme
gjør Vestfold, Follo og Asker og Bærum politidistrikt.
■	Påtaleseksjonen består av folk fra Romerike politidistrikt og Økokrim.

■	Referansegruppen: Består av seks–syv politiledere fra flere distrikter. Dette er en ressursgruppe opprettet for saken, og får oppdatering
annenhver måned. Den tar ingen påtalemessige
avgjørelser, men gir råd og hjelper til med å prioritere. Den kan overta saker/sidespor som Limeetterforskningen graver opp, men har ikke kapasitet til å forfølge selv. Gruppen er også nyttig for
å få ressurser avgitt til etterforskningen.
■ Politidirektoratet: Finansierer store deler av
prosjektet med ekstramidler som er øremerket
store samarbeidsprosjekter.
■ Påtaleleder: Det nasjonale statsadvokatembetet har rollen som påtaleleder.
■ Romerike politidistrikt/politimesteren:
Eier prosjektet.

Slik jobber
analyseg ruppen:

Analysegruppen
Tre medarbeidere har som
oppgave å bryte ned all informasjon til hendelser. Det
er et svært tidkrevende arbeid og viktig for å få oversikt og lage tidslinjer etc.

Etterforskningsledere
Én fra Kripos, én fra Økokrim og én fra
Romerike politidistrikt, holder i hver sitt
fagfelt. Romerikes mann er gruppeleder.

Gruppen har som oppgave
å se hva som er viktig i materialet, trekke det ut og
sette informasjonen i et
system slik at det blir forståelig og man kan se sammenhenger. Det hjelper å
være datakyndig og ha et
overblikk. Man må kjenne
saken godt for å vite hva
som er sentralt. Når et avhør er gjort og skrevet, går
analysegruppen igjennom
det og trekker ut viktige
hendelser. Informasjonen
kan for eksempel brukes
til å lage tidslinjer. Gruppen får ofte bestillinger fra
andre, for eksempel en etterforsker som ønsker en
familieoversikt. Gruppen
setter da sammen biter
med informasjon og lager
et større bilde.

Siktet/fornærmedeetterforskning

Økonomietterforskning
Består av 12,5 medarbeidere og utgjør
den viktigste delen av etterforskningen,
siden det er de økonomiske verdiene
man ønsker å sikre seg. Tre medarbeidere kommer fra Skatteetaten og to fra
Nav. Fire og en halv kommer fra Økokrim
(en politiadvokat i 50 prosents stilling).
Romerike politidistrikt stiller med tre (to
revisorer og en politietterforsker).

Ti tjenestemenn. Tar seg av alt
rundt sakene til de siktede og
de antatt fornærmede. Gruppen driver mye med avhør og
innhenting av dokumentasjon.
Utenlandsetterforskningen er
en del av gruppen.

Påtalegruppen
Har to påtalejurister fra Romerike
politidistrikt, samt en påtalejurist
fra Økokrim i 40 prosents stilling.

Prosjektleder
Har ansvar for den daglige ledelse av prosjektet
og skal sørge for at folk
får gode arbeidshold,
slik at målene nås.

ILLUSTRASJON: JON ARNE BERG/BYHANDS

Gruppen har ansvar for alt av
avhør, både av de siktede, de
fornærmede i saken og svært
mange av vitnene. Første del av
etterforskningen har fokusert
mest på menneskehandel. I økonomietterforskningen er det mye
dokumentasjon som skal gjennomgås før man kan sette i gang
med avhør. De to gruppelederne,
én fra Kripos, den andre fra Romerike politidistrikt, har i oppgave å se helheten og for eksempel prioritere rekkefølgen av folk
som skal avhøres. Hoveddelen
av etterforskere i gruppen er fra
Romerike politidistrikt, én er fra
Vestfold, og resten fra Oslo.

TEMA ETTERFORSKNING

– LIME-SAKEN VAR OVERMODEN
Prosjektleder for Lime-etterforskningen Idar Smedsrud
sier politidistriktene kvier seg for å gå inn i store og
kompliserte saker som krever mye ressurser.

H

– Vi går opp noen løyper for politiet og samfunnet, sier prosjektleder Idar Smedsrud, som føler at jobben han og folkene hans gjør er banebrytende.
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an beskriver Lime-saken som
overmoden da politiet bestemte seg for å ta grep i 2013. 29
av de 32 Lime-butikkene ligger
i Oslo, men det ble Romerike
politidistrikt som tok saken.
––I forkant gjorde vi oppdagelser i andre
straffesaker som viste hvordan kriminelle
nettverk kjøper seg opp i legal virksomhet,
forklarer Smedsrud. – Dette gjøres gjerne for
å hvitvaske penger og skaffe seg logistikk som
kan brukes til narkotikaleveranser eller annen illegal virksomhet.
Romerike politidistrikt tok på seg et koordinerende ansvar mot at Oslo politidistrikt
og særorganene forpliktet seg til å være med.
––Vi uttrykte tydelig at vi måtte gjøre noe
med Lime-nettverket, som vi mente var tuftet på kriminalitet. Det var problematisk at
nettverket fikk vokse videre. Vi så også tidlig
at vi trengte å ha med andre offentlige etater.
Vår tanke var å gå bredt ut. Vi så elementer av
trygdebedrageri, skatteunndragelser og annet, og trengte folk med primærkompetanse
på de områdene, forklarer Smedsrud.
Det ble nedsatt en etterforskningsstab bestående av politi, toll, Skatteetaten og Nav,
som et slags forprosjekt. Man skjønte tidlig
at arbeidet ville bli et maratonløp.
Samordningsorganet i Politidirektoratet
(POD) har vært den største økonomiske bidragsyteren. Ekstramidlene har vært helt
nødvendige, ifølge Smedsrud.
––Har det vært tungt å forklare nødvendigheten av ekstra midler?
––Nei. Jeg tror vi var heldige med timingen;
arbeidsmarkedskriminalitet ble et aktuelt
tema like etter at vi startet saken. Vi traff en
tidsnerve. Jeg tror mange i politiet så at dette
var et prosjekt som var verdt å satse på.
Smedsrud, som ellers leder avsnittet for
organisert kriminalitet i Romerike politidistrikt, mener at Lime-saken har vært et løft for

distriktet som helhet. Når dette magasinet går
i trykken, har Smedsrud & co. blant annet aksjonert i Sverige og vært i Pakistan for å skaffe
oversikt over de siktedes verdier der.

ken ble pågrepet, varetektsfengslet og siktet.
Minst ti ofre skal ha bli lokket til Norge, hvor
de skal ha blitt tvunget til å jobbe for småpenger og til å ta opp lån.

STORSTILT RAZZIA

LOKKET MED FAGLIG PÅFYLL

De to hovedsiktede i Lime-saken er godt kjent
av politiet. Brødrene Hussains kriminelle løpebane startet på slutten av 90-tallet. Blant
annet har de dommer for heleri, hallikvirksomhet og tvangsarbeid.
Brødrene drev fem Joker-butikker, men ble
i 2010 kastet ut av NorgesGruppen, og startet
da Lime-kjeden. Kjeden vokste voldsomt fort,
og mange stusset. Kontrolletatene gjorde enkelte tilslag, forteller Smedsrud, men ingen
gikk tilstrekkelig inn i materialet.
Det gjorde heller ikke politiet, som hadde
utlendingskontroller i flere Lime-butikker.
Ansatte ble anmeldt, men mye tyder på at de
kan ha vært ofre for menneskehandel.
––Det burde absolutt ha ringt noen bjeller
hos politiet, sier Smedsrud. – Man trengte
bare å se på persongalleriet som var involvert,
og den voldsomt hurtige ekspanderingen. Når
man i tillegg møter en ansatt i kassen som
knapt kan norsk, virker helt uintegrert i det
norske samfunnet og samtidig står registrert
som eier av en rekke norske selskaper, bør det
reises en del spørsmål av kontrolløren.
Tidlig om morgenen 9. september 2014 var
280 polititjenestemenn samlet ved Olavsgaard Hotell i Skedsmo. Polititjenestemenn
fra store deler av landet satte seg i bilene og
dro avgårde mot Oslo, Bærum og det sentrale
Romerike til en av de største razziaene i politiets historie. Det ble aksjonert mot 29 Limebutikker samtidig.
Medlemmer av Hussain-familien ble pågrepet. Sajid (38) og Sajjid Hussain (37) anses
som hovedmennene i et svært godt organisert nettverk som skal ha drevet med menneskehandel. Også foreldrene og to yngre søs-

I forkant av den store aksjonen ble det lagt
ned mye arbeid i å rekruttere folk, forteller
Smedsrud. Det trengtes mange for å gjøre et
kontrollert tilslag mot butikkene samtidig.
Smedsrud og kollegene holdt informasjonsmøter rundt omkring, og lokket med en dags
fagseminar i menneskehandel til tjenestemenn som ble med på aksjonsuken. POD
trykket på mot politimesterne for å få dem
til å avgi personell.
I aksjonen deltok polititjenestemenn fra
hele ni politidistrikter: Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Agder, Vestfold, Østfold,
Follo, Asker og Bærum og Romerike.
I kjølvannet av aksjonen var det hovedsakelig etterforskere Smedsrud trengte.
––Vi ønsket oss erfarne folk med kompetanse
innen menneskehandel, organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet, men fikk fra
distriktene svært mange nyutdannede, forteller han. – Først syntes vi det var litt uheldig,
men vi ser nå at det fungerer svært bra. De
unge etterforskerne leverer så det suser. Man
trenger noen erfarne i tillegg, og det har vi fått.
––Hvordan er det å jobbe med folk fra svært
forskjellige kulturer?
––Medarbeiderne i denne etterforskningen
kommer fra vidt forskjellige miljøer. For å
sikre fremdrift og nå målene må vi sørge for
at folk samhandler. Det er om å gjøre at alle
trives. I starten hadde vi mye fokus på det.
Vi har hatt noen sosiale arrangementer, og
hver onsdag ettermiddag har vi fellestrening
i Skedsmohallen. Det er viktig at folk blir fort
kjent og trygge. Folk som er trygge, yter. Det
er et godt tegn når man begynner å spøke og
slenge litt meldinger til hverandre.
NORSK POLITI
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Vi uttrykte tydelig
at vi måtte gjøre
noe med Lime-nettverket,
som vi mente var tuftet på
kriminalitet. Vi så tidlig at
vi trengte å ha med andre
offentlige etater.
IDAR SMEDSRUD PROSJEKTLEDER FOR LIME-SAKEN

SYSTEMSVIKT I ETATENE
Så vidt Smedsrud kjenner til, har politiet aldri
før jobbet så tett med andre offentlige etater i
etterforskningen av en sak. Arbeidet er banebrytende, og det følger det naturlig nok noen
utfordringer med.
––Er de 50 medarbeiderne dine blitt ett team?
––Jeg føler at vi begynner å bli det. Det er
skapt en forståelse for at vi må lykkes. At det
er store forventninger til oss, er det ingen tvil
om. Under aksjonsuken hadde vi møte med
justisministeren, som uttrykte at det ikke var
rom for å mislykkes i denne saken. I avisen fikk
jeg med meg at riksadvokaten skal ha sagt på
det store etatssjefmøtet: «Lykkes vi ikke med
dette, så lykkes vi ikke som kulturnasjon».
Prosjektlederen har et betydelig tidspress
på seg. 1. juli mister han store deler av arbeidsstyrken; det aller meste av jobben må
være gjort innen den tid.
Ifølge Smedsrud er samlokalisering en viktig nøkkel for å lykkes innenfor de korte tidsfristene og med så mange folk involvert.
– Ved å sitte sammen lever man i saken.
Man snapper opp uformelle samtaler som
kan være viktige for det en selv driver med,
og kommunikasjonslinjene er svært korte.
– Hvorfor ble det Romerike politidistrikt som
tok saken?
– Vi fattet interesse for den. Dessuten lå
det fire Lime-butikker i vårt distrikt. Det er
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mulig mange mente at saken var for stor for
oss, men vårt politidistrikt har tradisjon for
å satse. Det er selvfølgelig viktig at vi lykkes,
men vi ser prosessen som like sentral. En slik
sak er svært lærerik. Vi går opp noen løyper
for politiet. Og for samfunnet. De siktede har
lurt det tillitsbaserte systemet massivt, og har
i stor skala drevet utnyttelse av enkeltmennesker og av samfunnet. Vi har gjort oppdagelser som peker mot systemsvikt. Etater
som åpenbart burde snakke sammen, snakker ikke sammen.
– Kan en slik sak endre det?
– Det er det vi håper. Man ønsker ikke en
totalitær stat, der alle etatenes datasystemer
prater sammen. Men siden vi etterforsker
mye av det samme, og har mange felles definerte mål, bør vi kunne utveksle relevant informasjon. Det overordnede målet er å stanse
den kriminelle virksomheten og ta de siktedes verdier. Om det er Skatteetaten, Nav, Næringsetaten, tollvesenet eller politiet som tar
verdiene, er uvesentlig.
– Blir tverretatlig samarbeid enklere etter å
ha jobbet sammen i Lime-saken?
– Ja, det tror jeg. Jeg tror det er som i resten
av samfunnet; har man samarbeidet én gang,
er det lettere å gjøre det neste gang. Samarbeidet har dessuten gjort at vi vet hvilke muligheter Nav og Skatteetaten har, og de vet
hvilke muligheter politiet har. n

Enorme mengder
beslag

Den vanskelige
taushetsplikten

Beskyttelse
av ofrene

Hele tre etterforskningsledere

Håndtering og systematisering av beslag er
et eget håndverk. I Lime-saken jobber fire polititjenestemenn på heltid med oppgavene.
––Da politiet aksjonerte den 9. september,
var det tjenestemenn ute på masse adresser
og butikker samtidig. Mange var involvert, og
beslagene ble håndtert litt forskjellig, forklarer Trond Meland, som er leder av beslagsavdelingen i Lime-saken.
––Noen visste i større grad enn andre hva
de skulle ta og ikke ta. Vi har satt oss inn i totalbildet i saken, og vet hva man skal gå for
påtalemessig, og det er vår jobb å lete og
sortere ut ting som kvalifiserer som bevis i
straffesaken. Vi sitter mye og leser og studerer dokumenter, og vurderer om de har bevisverdi. Underveis jobber vi særlig tett med
etterforskerne. n

Underveis i samarbeidsprosjektet har det vært
nødvendig å gjøre en del avklaringer. Blant annet har man sett på hver enkelt etats taushetsplikt.
––De fleste etatene hegner om taushetsplikten, sier prosjektleder Idar Smedsrud. –Samtidig er det vår erfaring at man har større muligheter til å dele informasjon enn det man faktisk
tror. I vårt prosjekt har vi løst taushetsplikten
ved å definere oss som en etterforskningsgruppe. Taushetsplikten gjelder for gruppen, og det
gjør at vi kan dele informasjon internt.
Påtaleansvarlig jurist Anja Perminow Stenersen sier at man i starten av prosjektet var
usikker på hvor mye informasjon man kunne
dele. Man satt på fellesmøtene og torde nesten ikke si noe. Men det har endret seg. Fordi
samarbeid av denne type er upløyd mark, er
man nødt til å prøve seg frem og bli trygg på
hverandre, sier hun.
Etterforskningsleder Werner Male mener
etatssamarbeidet kan gjøres smidigere ved en
gjennomgang av taushetsplikten i lovverket.
––Vi trenger å kunne bruke hverandres hjemler i slike saker, sier han. – Jeg har forståelse
for at det er personvernhensyn; politiet kan
ikke bare bruke Navs lovhjemler sånn uten videre. Men når man først har identifisert kriminaliteten og de kriminelle, bør man diskutere om det ville være greit å inngå en slags
kontrakt for å kunne jobbe etter hverandres
lovhjemler i den konkrete saken. Slik er det
ikke i dag. Når man jobber sammen over tid,
blir grensene litt mer glidende, og det er også
skummelt. Man må passe på slik at man vet
hvilke hjemler man til enhver tid bruker. n

Prosjektet har også ansvar for oppfølging
av de antatte ofrene i den tiden etterforskningen og rettergangen pågår. Dette er
personer som ikke har hatt lovlig opphold
i Norge, forklarer Tom Abrahamsen, som er
en av de to–tre polititjenestemennene som
jobber med oppfølgingen.
––Vi må legge til rette slik at de antatte ofrene har det bra og trives. Dette er svært viktige
personer for rettssaken. Vi må for eksempel
passe på at de ikke føler press fra noe hold i
ventetiden. Det kan være folk der ute som er
lojale mot dem som sitter i varetekt, og som
er i stand til å utføre oppdrag for de siktede
eller fra familie i hjemlandet. Det er mange
hensyn å ta.
Ca. ti stykker er definert som ofre for menneskehandel i saken. Det er en vanskelig paragraf å forholde seg til, ifølge Abrahamsen.
––Politiet vet ikke i hvilken grad ofrene også
har deltatt i de kriminelle handlingene. Det
som er hevet over enhver tvil, er at de er viktige for bevisførselen i rettssaken. De har vært
tett på hendelsene.
Ofrene som politiet tar seg av, er i landet på
såkalt «refleksjonstid». Det er en ordning som
gjelder for antatte ofre for menneskehandel.
De har også vært vitne til andre forhold som er
viktige for saken, forklarer Abrahamsen.
Etter aksjonene mot Lime-butikkene ble
ofrene samlet på et hotell på Romerike, hvor
politiet stengte av en hel fløy. Nå bor de på
hemmelige adresser. Politiet har i samarbeid
med Nav skaffet ofrene jobb, slik at de har
noe å gjøre mens de venter på at saken skal
rettsbehandles. n

I Lime-saken er det tre etterforskningsledere
som deler på jobben. Siden det er Romerike
politidistrikt som eier saken, er det Romerikes
mann Werner Male som er gruppens leder. Med
seg har han én fra Kripos og én fra Økokrim.
––Å forsøke å drifte en så stor etterforskning
er en svær jobb, med mange fra politiet og flere
etater involvert, sier Male. – At vi er flere som
deler på etterforskningsledelsen, er viktig for
å sikre kontinuitet. Det er viktig når saken er
såpass lang og intensiv. Vi har dessuten ulike
fagområder, og har delt sektorene i etterforskningen mellom oss.
––Er det skummelt å lede et så stort maskineri?
––Ikke skummelt, men man kjenner på kravet
og forventningene fra dem som er høyere oppe i
systemet. Hele politiet, Skatteetaten og Nav har
satset på denne saken. Det er et stort ansvar å
være med og styre.
Male sier at politiet ikke kunne ha satt seg så
høye mål om man ikke hadde klart å få med seg
de andre etatene. Målet er at de pengene som
er tjent på ulovligheter, skal tas.
Han legger til at det har vært litt av en jobb å
få med folk fra de andre etatene, og at det skyldes til dels negative erfaringer fra tidligere samarbeid med politiet.
––Politiet har en historikk på det feltet som ikke
er bare bra. Det opplever vi når vi reiser rundt og
ber andre etater om å bidra. Politiet har trukket
seg ut av etterforskningene når man har vært rimelig fornøyd, og de andre etatene er blitt sittende igjen med arbeidet uten den hjelpen de følte
de trengte fra politiet. Det har vært en prosess
å bli enige om at vi denne gang skal stå løpet ut
og være med og levere helt inn. n

Statsadvokaten
har tatt saken
Det nasjonale statsadvokatembetet har
tatt påtalen i Lime-saken. Ifølge prosjektleder Idar Smedsrud har det vært en kjepphest for ham, og han innrømmer å ha drevet
betydelig lobbyvirksomhet for å få det til.
––Vi mener det nasjonale statsadvokatembetet må inn og ta utvalgte samorganiseringssaker når embetet har kapasitet og tid. Når
man bruker titalls millioner og hundrevis av årsverk på å etterforske en sak av denne dimensjon, behøves det en påtaleinstitusjon som
har ressurser til å gå ordentlig inn i saken. n
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Enquete

Unikt samarbeid mellom
ulike miljøer i politiet

Hvordan opplever du å være del av
et stort etterforskningsmaskineri
med folk fra andre etater og ulike
deler av politiet?

God blanding av
unge og erfarne

Spennende å jobbe med
en stor politisak

Én etat er ikke godt
nok rustet alene

KIM BENTERUD
Analysegruppen,
ansatt i Romerike politidistrikt

MALIN LINEVIK
Øko-etterforskningsgruppen,
ansatt i Skatt øst

TROND MELAND
Leder av beslag-gruppen,
ansatt i Romerike politidistrikt

Det er veldig kjekt å sitte samlet. Når det er noe
med Nav, er det bare å gå bort og spørre. Nav kan
for eksempel gi oss informasjon om Lime-ansatte har mottatt stønad og i hvilke perioder. Å jobbe
med folk med ulik bakgrunn er nyttig. Om én har
erfaring med utlendigfeltet, kan vi andre få råd. Det
er fint å kunne støtte seg på hverandre. I løpet av
saken er jeg også blitt kjent med folk fra andre politidistrikter og tjenestemenn fra mitt eget distrikt
som jeg ikke har kjent fra før. Det er kontakter jeg
kan bruke senere. Det er mye unge folk her, som
gir god stå-på-vilje. Samtidig er det en del erfarne
som man kan lene seg på og spørre om råd. n

Jeg begynte i Skatt øst i høst, og allerede andre
uken på jobb ble jeg med på politiaksjonen mot
Lime-butikkene. Jeg har vært i prosjektet siden
og syns det har vært veldig givende. Akkurat
nå sitter jeg og ser på kassasystemene og prøver å sammenholde hva de siktede har kjøpt av
tobakk i forhold til hva de har solgt.
Det er spennende å jobbe med en politisak, det er dessuten en stor sak. Jeg tenker på
samarbeidet som nyttig for alle etatene som er
med. At prosjektet er viktig i en samfunnssammenheng tenker jeg også en god del på. Kanskje fordi det står en del om saken i media. n

Samarbeid med andre etater i etterforskningen
av en slik sak ser jeg som svært positivt. Skatteetatens folk har gått gjennom regnskapsbeslag for oss. Det er kjempeflott, de er proffe. Slik
jeg ser det er dette fremtidens måte å jobbe på vi
tester ut. Politiet og andre etater er nødt til å stå
sammen for å møte utfordringene. En etat alene
er ikke godt nok rustet til å løse alt. Nav var tidlig
på banen og hjalp oss å lete i riktig retning for mulige overtredelser av regelverket de forvalter. Det
handlet om bedrageri og sykemeldinger. Det er et
stort fellesprosjekt og det er åpenbart at arbeidet
går raskere enn om vi var alene med det. n
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WERNER MALE
Etterforskningsleder, ansatt ved avsnittet for organisert
kriminalitet i Romerike politidistrikt
Denne saken har gitt oss mye lærdom. Ikke minst
har vi utviklet større bevissthet rundt forbindelsen mellom organisert næringsliv og kriminalitet.
Når organiserte kriminelle finner grå personer i
næringslivet, kan kriminaliteten fort bli omfattende, med mye penger involvert. Det offentlige Norge, Skatteetaten, Nav og politiet står sammen og
viser at vi ønsker å gjøre noe. Jeg håper at saken
vil få betydning utover seg selv, slik at det etterpå bli lettere for etatene å jobbe sammen. Samarbeidet mellom miljøer i politiet er også ganske
unikt i saken. Man behersker ulike metoder; et
miljø har ekspertise i spaning, et annet kan lese
ulovligheter i bankutskrifter. Sammen blir dette
noe nytt og man gjør hverandre gode. n

TEMA ETTERFORSKNING

Bedre tilgang til
kollegers kunnskap
ANJA PERMINOW STENERSEN
Jurist og påtaleansvarlig, ansatt ved avsnittet for
organisert kriminalitet i Romerike politidistrikt
Ved å samarbeide på tvers i politiet, får vi mye
bedre tilgang til andres kunnskap. Det gir også
masse faglige diskusjoner. Jeg ser også stor
nytte i å jobbe tett med de andre etatene. Vi kan
spille på hverandres erfaring og utveksle informasjon om saken. Det er enklere å etterforske trygdebedragerier når vi både har våre opplysninger
og Navs opplysninger og kan sammenholde disse
opplysningene. Å utveksle informasjon mellom
etatene byr på noen utfordringer, men det går
smidigere når man sitter sammen. Vi har alle noe
informasjon, og samlet kan informasjonen gi en
god sak. Vi har satt ambisiøse mål med etterforskningen og har flagget saken utad. Man kjenner
selvfølgelig litt på forventningspresset. n

Profesjonelle folk
i alle ledd

Dårligere sak uten
Skatt øst og Nav

Givende å jobbe
med andre etater

Lærer samarbeid og
informasjonsdeling

LENE SIMONSEN
Gruppen for siktet- og fornærmedeetterforskning, ansatt ved Ullensaker
lensmannskontor

KRISTEN RIBE
Etterforskningsleder, ansatt i Økokrim

JAN-ROBERT HENRIKSEN
Etterforsker i gruppen for siktet- og
fornærmede-etterforskning, ansatt
som etterforsker i Vestfold politidistrikt

VETLE HAFFNER SLØRDAL
Gruppen for kommunikasjonskontroll,
ansatt i Follo politidistrikt

Jeg syns arbeidet er veldig interessant og lærer masse. Jeg har særlig blitt dyktigere til å bruke politiregistrene. Vi jobber mye på tvers
av gruppene, hjelper hverandre
og diskuterer over pultene. Det er
veldig fint å jobbe sammen med
de andre etatene. Og effektivt. Det
er bare å rusle bort, og så har de
sine registre de kan søke i med det
samme. Akkurat nå jobber jeg med
Nav-saker. Går gjennom avhør som
er tatt av vitner og merker meg
personer som blir nevnt. Innhenter informasjon i tillegg, slik at vi
kan lage anmeldelser om trygdebedrageri. Vi jobber tett sammen
med Nav og får den informasjonen
de har om personene, for eksempel om vedkommende har gått på
arbeidsavklaringspenger. Det er
proffe folk i alle ledd, som også gjør
at saken føles viktig. n

Jeg har ansvar for økonomi-etterforskningen, som er svært omfattende. Vi samarbeider med folk
fra andre deler av politiet, og ikke
minst er samarbeidet med de andre etatene nyttig. Jeg tror alle ser
nødvendigheten av samarbeid i
slike saker. Om man skal lykkes,
må vi forene ulik kompetanse slik
at vi får vi totalbildet. Uten Skatteetaten og Nav på laget, ville det
blitt en dårligere sak, og vi ville ha
jobbet langt mindre effektivt. Politiets øko-avsnitt rundt om har
tradisjon i å samarbeide med både
Skatteetaten og Nav, men jeg har
aldri vært på med en sak der ansatte fra andre etater er avgitt til
prosjektet og vi sitter sammen i
det daglige. Jeg syns samarbeidet
går veldig bra. Vi fokuserer på hva
den enkelte etat eller faggruppe
kan gjøre. Det som er viktig er at
vi har felles forventninger til hverandre. n

Jeg begynner å bli gammel, men
dette syns jeg er gøy å være med
på. Jeg har etterforsket ran, mord og
alt det som man kan møte i politiet,
men manglet en stor sak som dette.
Saken er en egen organisasjon,
det er nesten som et politikammer.
Det er moro å se logistikken og hvordan relevant informasjon sorteres
og presenteres i en stor kontekst.
Det føles veldig givende å jobbe
sammen med de andre etatene.
Man sitter på forskjellig kunnskap.
Å ha spesialister på forskjellige områder er nøkkelen, i tillegg til noen
gamle gravere som meg. Spesialistene fyrer opp det de kan, og så sitter vi andre og sanker informasjon
og nagler det som er relevant. Et eksempel på hvor solid dette apparatet er, er påtaledelen, som teller hele
tre medarbeidere, samt en statsadvokat som understøtter dem. n

Jeg er nok yngst av alle. Ble ferdig
på Politihøgskolen i fjor. Fikk tilbud
om å jobbe på prosjektet og grep
muligheten.
Jeg syns arbeidet er spennende. En stor og omfattende sak. Å
jobbe med andre etater gir noen
nye perspektiver. Å dele kompetanse er smart. Vi som jobber med
kommunikasjonskontroll går gjennom telefonsamtaler som de involverte i saken har tatt, samt tekstmeldinger.
Informasjonsmengden er enorm
og vi er nødt til å sile og trekke
ut det som er viktig. Jeg har lært
masse, særlig om samarbeid og
informasjonsdeling og det strafferettslige. Ikke minst har jeg lært
mye om det å jobbe i stort team.
Man føler det spesielt i lunsjen
og under møter. Vi er en stor og
forskjellig gjeng som jobber med
samme sak. n

Jobber sammen for et bedre Norge
BEN DYFRIN
Jobber ved dokumentsenteret, ansatt som HMS-ansvarlig i Romerike politidistrikt
Jeg syns det er spennende å møte
nye folk. Det er fint å sitte på samme sted, vi har ulik kompetanse og
utfyller hverandre og lærer noe nytt
hele tiden. Jeg kjenner litt på at jeg
er del av et stort og velfungerende maskineri. Det er mye flinke folk
med ulik bakgrunn som jobber mot
et felles mål. Den brede sammensetningen av folk gjør at man får

mange ulike innfallsvinkler i etterforskningen. Jeg opplever det som
svært fruktbart. Denne saken er ikke
en Romerike-sak eller en Økokrimsak, men et bredt samarbeid. Vi jobber sammen for A/S Norge, og det
kjennes veldig bra. Vi skal ha tilbake
de verdiene som de siktede har
unndratt og tjent på menneskehandel og annen ulovlig virksomhet. n
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Patrulje

Gir Skatteetaten og Den beste måten
Nav ny informasjon å etterforske på

Politiet spør om
skatt og regnskap

Håper på flere
lignende prosjekter

TOM ABRAHAMSEN
Gruppen for siktet- og fornærmedeetterforskning, ansatt i Romerike politidistrikt

SIV MØRKASSEL BREKKE
Øko-etterforskningsgruppen,
ansatt i Skatt øst

FRODE RØKENES
Øko-etterforskningsgruppen,
ansatt i Nav kontroll øst

Jeg føler at jeg er med på noe viktig
og meningsfullt. Jeg jobber gjerne i
slike prosjekter igjen. Skatteetaten
har hatt befatning med hovedmennene før, men nå ser vi sammenhenger vi ikke så i 2009/2010 da
vi hadde en skattesak mot dem. Vi
har fått mye mer informasjon, som
gjør at vi kan bygge en bredere sak.
For eksempel får vi verdifull dokumentasjon på grunn av kommunikasjonskontrollen. Jeg jobber med
beslagene og har fokus på kassaapparatene. Fordi vi sitter samlet,
kan man fange opp nyttig informasjon bare ved å være til stede. Jeg
tror også de andre har nytte av oss,
de kommer og spør oss om skatt og
regnskap. Jeg føler jeg lærer mye,
og særlig om politiets metoder og
måter å jobbe på. n

Nav ser samarbeidet som nyttig,
ikke minst for å lære. Våre saker
er ofte komplekse og vanskelige å
løse uten et godt samarbeid med
andre offentlige etater. Vi tenker
også på en slik sak som forebygging. Ved å slå ned på grov trygdemisbruk, signaliserer vi at samfunnet ikke sitter og ser på at slikt
skjer. Å arbeide med saken gir meg
en følelse av å være med på noe
meningsfullt. Vi har aldri arbeidet så
tett med politiet før, for oss er det
en ny måte å jobbe på. Jeg tror etatene har mye å lære av hverandre.
Jeg har særlig lært arbeidsmetoder, og så har jeg blitt enda mer klar
over at det er begrenset hva Nav
kan finne ut på egen hånd. Forhåpentligvis er dette forløper til flere
likende prosjekter. n

Min rolle i saken er å ha ansvar for
oppfølging av de antatte ofrene for
menneskehandel. Mye praktisk arbeid må ordnes, og vi går nok Nav
litt i næringen om dagen. Vi har
prøvd å dra erfaring fra likende saker i andre distrikter, med personer
uten lovlig opphold som må få bli i
Norge til saken er ferdigbehandlet
av rettssystemet. Vi er to–tre tjenestemenn som jobber med dette
og bruker i stor grad tolk. Selv om
vi jobber med våre egne spesifikke
oppgaver, er vi en del av det store
maskineriet. Nav og Skatteetaten
får mye informasjon fra oss. Gjennom avhørene dukker det opp masse informasjon som berører de to
kontrolletatene. Dette er opplysninger som de aldri ville fått kjennskap
til på egen hånd. n

JON S. ENGUM
Leder av gruppen for siktet- og
fornærmede-etterforskning, ansatt
som etterforsker i Kripos
Jeg tror dette er måten å etterforske
store saker på. Samle ressurser fra
flere politidistrikter og samarbeide
med kontrolletatene. Å sitte samlet
gir dessuten en nærhet til saken,
som er svært stor og omfangsrik,
det er bare å se på antall dokumenter og avhør. Du kan ikke bare sette
deg ned og lese deg litt opp før et
avhør. Du er nødt til å ha folk rundt
deg som kan gi deg en orientering
om de ulike personene og komme
med innspill. Å kunne snakke med
andre som er involvert i saken er
kjempeviktig for etterforskningen
og hvor vi ønsker å styre saken. Vår
gruppe samarbeider tettest med
analysegruppen og etterforskningsledelsen. Det er unikt at vi har alt på
én flate, ingenting er langt unna. n

Hjelper hverandre mot et felles mål
JON GRØDTLIEN
Leder av dokumentsenteret og nestleder ved avsnittet for organisert kriminalitet,
ansatt i Romerike politidistrikt
Jeg tror dette er fremtidens måte
å etterforske store saker på. Samarbeid på tvers og helst med samlokalisering. Vi sitter alle på informasjon som andre har nytte av, og
her er det bare å reise seg å gå og
spørre noen. Å sitte samlet tror jeg
gir mer helhetlig etterforskning.
Man utvikler også en fortrolighet til

hverandre, som gjør det lettere å få
relevant informasjon enn når man
ringer til et ukjent menneske. Teamfølelsen er også verdifull. Vi jobber
med samme sak og har et felles mål
og hjelper hverandre. Om politiet
skal klare de store oppgavene som
venter fremover, er vi nødt til å dra
inn annen kunnskap. n

De har kontoret i bilen. Trond Ivar Våge (til venstre) og Endre Hj. Thue er på oppdrag, og forbereder seg ved å sjekke registre og dokumenter på en PC
og iPad koblet mot Mobiliti.

DETEKTIVER PÅ HJUL
I
Politiet prøver ut en ny ordning
med etterforskningspatruljer.
Mer politiarbeid skal
utføres på stedet.
TEKST: KÅRE M. HANSEN OG KATRINE B. MATHISEN
FOTO: KÅRE M. HANSEN
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midten av februar trillet Kilo 4-0 ut på veien for
første gang.
Den nye enheten skal operere på kryss og tvers
i hele Rogaland politidistrikt, og bemannes av 20
etterforskere fra Stavanger, Sandnes og Jæren. De
skal bidra til at alvorlig kriminalitet behandles raskere i
straffesakskjeden. I bagasjerommet har de kofferter fulle
av etterforskningsutstyr.
Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen er ikke i tvil om
at etterforskning er best som ferskvare.
––Kommer vi raskt i gang med etterforskningen, får vi raskere påtale og raskere avgjørelser med på kjøpet, sier han.
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Politiet er ikke rigget for dagens
kriminalitetsbilde. Vi må være
åpne for nye måter å jobbe på.
ENDRE HJ. THUE POLITIBETJENT
OM BAKGRUNNEN FOR PRØVEORDNINGEN MED ETTERFORSKNINGSPATRULJER

Det er meningen at etterforskningspatruljen skal være mye på farten.
Innimellom blir det tid til en rask tur innom kontoret.

NYE TIDER
Norsk Politis utsendte er med på etterforskningspatruljens andre vakt.
Denne kvelden bemannes den av politibetjentene
Trond Ivar Våge (34) og Endre Hj. Thue (39). Det er relativt rolig i politidistriktet, og paret får ikke altfor mye å
gjøre. Etter anmodning fra operasjonsleder bistår de ved
ransaking av en bolig hvor det skal forekomme tyvegods.
Senere på kvelden transporterer de en varetektsfange til
Åna fengsel.
––Det tar nok litt tid før patruljen finner sin endelige
form, konstaterer de to etterforskerne.
––Politiet er ikke rigget for dagens kriminalitetsbilde.
Vi må være åpen for nye måter å jobbe på, påpeker Thue.
Patruljen skal styres av operasjonsleder, og ha fokus på
grov vold, trusler, sedelighet, menneskehandel, prostitusjon og dødsulykker. Den skal være et supplement til ordenspatruljen, ikke erstatte den.
––Patruljen skal bidra til at de rette etterforskningsskrittene gjøres i riktig rekkefølge, og med god kvalitet. Patruljen skal bidra til at vi får utnyttet den «gyldne timen» etter
en forbrytelse bedre, sier politimester Hans Vik i Rogaland. Han håper at patruljen vil bidra til rekruttering til
etterforskningsfaget.

GODE RESULTATER
Hvordan skal fremtidens politi jobbe?
Politidirektoratet gjennomførte i 2014 et pilotprosjekt
for å finne beste praksis for oppgaver som bør utføres av
patruljene, og hvordan patruljens arbeid bør understøttes av andre funksjoner i politiet. Pilotprosjektet er skritt
i retning en mer enhetlig og standardisert polititjeneste,
og har gitt erfaringer som støtter det planlagte arbeidet
med politireformen og politiets nødvendige utvikling for å
fungere og fremstå som ett politi. Pilotprosjektet konkluderte med at flere oppgaver utført på stedet bedrer rettssikkerheten, utnyttelsen av ressursene, servicen til publikum og medarbeidernes mulighet til å gjøre en god jobb.

TILBAKEMELDING
Prosjektet har hatt tre utprøvingsfaser der en stadig større del av politiets funksjonsområder ble tatt med. I pilottestingen ble flere etterforskningskritt gjort av patruljen,
dermed ble det avgjørende at patruljene ble trygge på
grunnleggende etterforskningsoppgaver, at de kjente til
kvalitetskrav som f.eks. krav for bruk i retten, og at pa22 N O R S K P O L I T I
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Bilene er utstyrt med to kofferter fulle av etterforskningsutstyr, blant annet
sporsikringsutstyr, lydopptaker, tiltakskort og en enkel åstedspakke. På bildet
politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen.

truljen fikk forståelse for verdien av å sikre mest mulig
spor. Et av de viktigste funnene i pilotprosjektet var at
samarbeid, tilbakemelding og oppfølging er helt avgjørende for å oppnå effekter. Som eksempel gjennomførte
pilotprosjektet tilbakemeldingsmøter mellom patruljene,
etterforskere og påtale.
Enkle tiltakskort er et annet eksempel på tiltak som virket positivt på patruljenes vilje, motivasjon og evne til å
gjøre mer arbeid utenfor kontoret.
Undersøkelser fra piloten viser at ansatte i påtalemyndigheten (i pilotdistriktene) mener at sporsikring på stedet gir kvalitetshevning, og at saksbehandlingstiden blir
kortere.. Patruljemannskapene fremhever tilbakemelding
og veiledning som det viktigste bidraget påtale kan gi for
å støtte opp om patruljens oppgaveutførelse.

LYDAVHØR
Et annet viktig funn er at strukturerte og systematiske
tilbakemeldinger for lydavhør gir god effekt for etterforskningskjeden.
Effektiviseringen skjer blant annet når etterforskerne
slipper å kalle inn til nye avhør, samt at tilbakemelding
bidrar til at kvaliteten på lydavhørene blir så god at de
kan brukes videre. Påtale, operativt og etterforskning
hadde ukentlige fellesevalueringer av lydavhør og tilhørende rapporter fra patruljen. Det at patruljene fikk mer
forståelse for verdien av lydavhør bidro. På to måneder
mer enn doblet antallet lydavhør på stedet seg i Stavanger. Det at patruljene fikk mer forståelse for verdien av
lydavhør bidro også.

MÅ FØLGES OPP
Pilotprosjektet har erfart at innføring av nye arbeidsformer er krevende.
Blant annet er det vanskelig å få alle medarbeidere
gjennom opplæringen på kort tid. Dette på grunn av mye
fravær til IP-trening, mangel på instruktører samt stor
turn-over hos mannskapene. I tillegg har prosjektet støtt
på strukturelle og kulturelle hindringer som for eksempel silotenkning, manglende endringsvilje og manglende
ledelsesforankring. Det er også utfordringer knyttet til
kunnskapsnivå, teknologi og infrastruktur.
Det er besluttet å utvide arbeidsformene i pilotprosjektet til å omfatte politidistriktene Troms, Rogaland og
Vestfold i sin helhet. Merverdiprogrammet har fått ansvar for det i 2015. n

Patruljen er sivil for å signalisere at det er etterforskerne som kommer. Her unner Kilo 4-0 seg en aldri så liten matpause på en Esso-stasjon på Jæren.
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TEMA ETTERFORSKNING
Den gode etterforskeren

Det pågår prosesser som setter
fokus på etterforskning og bidrar
til at kvaliteten på etterforskningsarbeidet
vil stige både på kort og lang sikt.
TRYGVE AANDSTAD SEKSJONSLEDER I KRIPOS
OM ARBEIDET MED Å LØFTE ETTERFORSKNINGSFAGET

N

ysgjerrighet, pågangsmot, empati og gode
samarbeidsevner er noen av de personlige
egenskapene en dyktig etterforsker bør ha,
ifølge Trygve Aandstad, seksjonsleder ved
taktisk etterforskningsavdeling i Kripos.
Kripos-lederen legger ikke skjul på at det er mange krav
som stilles til en dyktig etterforsker. Det holder ikke med
et godt vitnemål fra Politihøgskolen (PHS), selv om det
også kan være viktig.
Aandstad liker å dele krav-/ønskelisten i tre deler. Under
formalkompetanse, kommer utdanning. De aller fleste etterforskningsstillingene i politiet krever politihøgskole. I
tillegg ser Aandstad videreutdanning og kurs som svært
viktig. Han sier at det i etterforskningsfaget ikke stilles formelle krav til videreutdanning og spesialisering, men legger til at PHS har gode tilbud på feltet. Kripos setter krav til
spesielle videre- og etterutdanninger i mange av stillingene.
Erfaring er post nummer to. Ifølge Aandstad har en dyktig etterforsker arbeidserfaring, gjerne fra ulike saksområder. Erfaring er en svært verdifull ballast i faget, sier han.
––For hver ny sak, vil du gjøre deg erfaringer som styrker deg til neste sak.
Man vokser på å etterforske saker, men bør passe seg
for å tro at man er verdensmester.
Nå er vi allerede over i post nummer tre: Personlige
egenskaper. Når Aandstad rekrutterer til Kripos, ser han
blant annet etter evnen til «kritisk refleksjon rundt egen
praksis», som han kaller det. Han ønsker ansatte som higer etter å utvikle seg både faglig og personlig. Da kan
man ikke tro at man allerede er verdensmester.
Under personlige egenskaper er det mange kvaliteter
en dyktig etterforsker helst bør ha. Aandstad sier han
kunne ha listet opp hundre karaktertrekk. I forkant av
intervjuet ba han en knippe Kripos-kolleger, de fleste etterforskere, lage hver sin topp fem-liste. Og de var ganske
enige om de viktigste kriteriene.
Evne til å samarbeide rankes øverst. I en etterforskning
må man forholde seg til ulike aktører i straffesakskjeden.
Sterke personligheter som er for egenrådige i sine beslutninger, kan kjøre seg fast i et spor. Man må evne å samarbeide og løfte blikket.

Evne til å jobbe strukturert og analytisk er nesten like
viktig. I etterforskningen må man innhente en mengde informasjon fra mange ulike kilder, og det er helt
nødvendig å jobbe systematisk, ifølge Aandstad. Å følge «magefølelsen» holder ikke. Resultatet av etterforskningen skal til slutt legges frem for retten, og da skal
alt dokumenteres.
Omtrent like viktig er det med pågangsmot, engasjement og gjennomføringsevne; bevisene kommer ikke
seilende på en fjøl. Utholdenhet kreves også, etterforskning kan være en maraton. Empati og sosial intelligens
rankes også høyt, man skal blant annet forholde seg til
pårørende. Nøyaktighet og rettferdighetssans er dessuten verdifullt.
Aandstad satt fra 2008 til 2011 i opptaksnemda ved PHS
og spurte da tusenvis av unge søkere hvorfor de ønsket
å utdanne seg til politiet. Svært mange svarte at den ultimate drømmen på sikt var å være etterforsker i større
saker, forteller han.
Realiteten i norsk politi er dessverre noe annerledes.
Mange etterforskningsavsnitt sliter med å rekruttere og
beholde erfarne etterforskere. Aandstad tror den såkalte
«hverdagskriminaliteten» er en del av årsaken.
––Hverdagskriminaliteten utgjør en stor andel av straffesakene, og kan av etterforskeren oppleves mer som
saksbehandling enn etterforskning. Det er så stort volum at man må få sakene unna. Man har i liten grad tid
til å etterforske.
Etterforskere som vil noe mer og higer etter å utvikle
seg i faget, søker seg til spesialavsnitt og særorgan. Da
oppstår en uheldig «turnover» som kan ødelegge muligheten for å bygge et robust fagmiljø med erfarne etterforskere, ifølge Aandstad.
Kripos-lederen sitter i en arbeidsgruppe nedsatt av Politidirektoratet som skal se på hva som kan gjøres for å løfte
etterforskningsfaget i etaten.
––Jeg har stor tro på at denne arbeidsgruppen. Det pågår også andre prosesser i etaten som setter fokus på etterforskning, og som bidrar til at kvaliteten på etterforskningsarbeidet vil stige både på kort og lang sikt, avslutter
Trygve Aandstad. n

Trygve Aandstad,
seksjonsleder ved
taktisk etterforsknings
avdeling i Kripos
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Solo-etterforskeren

Det hører med til jobben å ha kontakt med de kriminelle miljøene.
Her møter Mørkved en person han har fått dømt tidligere. Tonen er god.

Politimester Trond Prytz er glad for å ha Mørkved med på laget.
– Han har teft, erfaring og stor interesse for faget, sier han.

Erik Mørkved vet mye om kroppspråk. Før avhøret starter lener han seg tilbake for å få ungdommen foran seg til å slappe av. Men politiblikket er på plass.

SMÅBYENS MANN
– Skal politiet lykkes i fremtiden må vi ha gode etterforskere,
sier politiførstebetjent Erik Mørkved (56).
TEKST OG FOTO: KÅRE M. HANSEN

D

et er mandag morgen på politistasjonen i Steinkjer.
Mørkved skjenker kaffe og
går løs på ukens første oppgave: avhør av en ungdom som er
mistenkt i en narkotikasak. Gutten er lite glad
for å ha blitt innkalt til politiet. Han er nervøs.

JAKTPRAT
Mørkved starter avhøret med å skape tillit.
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Tilfeldigvis vet han at ungdommen er ivrig jeger, og snart finner de tonen. De småprater om terreng, våpen og vilt før avhøret
starter. Etter hvert bestemmer gutten seg
for å legge kortene på bordet. Han tilstår
hasjrøyking. Til gjengjeld får han tilbud om
oppfølging fra politiets side i form av ruskontrakt og samtaler. Mørkved lover å stille
opp for ham.
Etterpå er den erfarne politimannen lettet.

––Dette ble egentlig en fin stund. Klarer jeg å
få en ungdom ut av kriminalitet, har jeg gjort
meg fortjent til årslønnen min, smiler han.

TAKTISK
Erik Mørkved har vært i politiet i 34 år.
Lensmannssønnen kjenner Steinkjer
og resten av Nord-Trøndelag politidistrikt
bedre enn de f leste, i hvert fall når det
gjelder kriminalitet. På sett og vis er han
generalisten som duger til nesten alt, men
det er taktisk etterforsker han er. Spesialist på avhør, kildebehandling og forebygging.
––Avhør er et fag. Du må gi mye av deg selv.
Det kan fort låse seg når du møter en person som ikke har lyst til å snakke med politiet. Men selv i vanskelige situasjoner er det
viktig å behandle folk ordentlig. Du må være
veldig interessert i mennesker for å få det til,
sier Mørkved.

SANNHETEN
Innimellom kontorjobbingen er han ute og
treffer kjenninger i de kriminelle miljøene.
Men han trenger ikke engang prøve seg på spaning. I småbyen Steinkjer vet alle hvem han er.
Vi blir med til en leilighet utenfor sentrum. Her
møter Mørkved to personer med lang fartstid
som rusbrukere og småkriminelle. Noe overraskende forteller de at de faktisk har sans for politimannen som har fått dem straffet flere ganger.
––Han er ryddig, og til å stole på. Han respekterer oss selv om han vet hva vi driver med.
Mørkved kvitterer med å understreke at
hans mål er å finne sannheten.
––Som oftest er det best for alle at den kommer frem, konstaterer han.

BARNEDRAP
I løpet av karrieren har han jobbet med alle
typer saker, ofte hverdagskriminalitet.
Tidvis har det vært tunge tak. Politiførstebet-

jenten forteller om en sak der en 11 år gammel
jente var blitt drept og misbrukt – i den rekkefølgen. Mørkved var blant de første på åstedet.
––Senere avhørte jeg siktede på politihuset i
Trondheim. Vi holdt på hele dagen. Han fikk
lov til å røyke, sigarettrøyken lå som tåke i rommet. Det var umulig ikke å bli påvirket av det
han fortalte om ugjerningen. Jeg husker at jeg
skrev: Avhøret avsluttes. Siktede har ikke behov
for å avslutte, men det har rapportskriveren.

LAV STATUS
Erik Mørkved har holdt «IP-lisensen» ved like.
Samtidig advarer han mot dagens fokus på
blålys, beredskap og responstid.
––Det er flott at politiet blir bedre til å håndtere spisse situasjoner, men det må ikke gå på
bekostning av evnen til å oppklare hverdagskriminalitet og til å forebygge. Da er vi ikke
lenger et politi for folk, sier han.
––Etterforskere har lav status?

––Ja, dessverre. I årenes løp har jeg mistet
mange flinke kolleger som er blitt fristet av
høyere lønn og status andre steder. Det må bli
mer attraktivt å være etterforsker. Det er avgjørende for kvaliteten på fremtidens politi.

FÅR ROS AV SJEFEN
Politimester Trond Prytz i Nord-Trøndelag
politidistrikt er glad for å ha veteranen med
på laget.
––Slike etterforskere er viktige fordi de har
mye erfaring og kunnskap, sier Prytz.
Han forteller at Mørkved og andre dedikerte etterforskere i politidistriktet alltid brukes
i de alvorligste sakene.
––De vet som regel hva som er riktige skritt i
starten på en etterforskning, og det kan være
avgjørende for sluttresultatet.
––Men også i det daglige er de gode å ha. De
er solide rollemodeller og mentorer, sier politimesteren. n
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Styrker etterforskningsfaget

– Jeg skjønner at mange er utålmodig, men det finnes ingen kvikk-fiks, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen. Her sammen med lederassistent
Silje Kristin Skjøtø og avdelingsdirektør Knut Smedsrud. Foto: Kåre M. Hansen

– Vårt mål er å gjøre
det mer attraktivt å
være etterforsker
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A

tle Roll-Matthiesen i Politifagavdelingen i Politidirektoratet
lover at etaten i tiden fremover
skal merke at etterforskningsarbeidet styrkes.
Roll-Matthiesen sier det er ingen tvil om at
Politidirektoratet (POD) over tid har hatt for lite
oppmerksomhet på etterforskningsarbeidet.
––Det er en selvkritikk vi godt kan være tydelig på. Mange er nå bekymret for etterforskningens posisjon i etaten. Etterforskning
som fag er en avgjørende del av politiets virksomhet. For å lykkes med vårt samfunnsoppdrag må politiet være gode på etterforskning
– både i små og store saker, hver dag – hele
året, over hele landet.
POD og Riksadvokaten, som har laget hver
sin rapport om tilstanden, er i store trekk
enig om virkelighetsbeskrivelsen: Utilstrekkelige ressurser, ulik oppgaveløsing, utydelige karriereløp og mangelfull politifaglig
ledelse gir store utfordringer for politiets
straffesaksbehandling.

––Nå handler det om å få gjort noe, sier RollMatthiesen. – Det er utålmodighet, og mange, blant dem politidirektøren, er opptatt av
at etterforskningens plassering og status må
styrkes.

FLERE STILLINGER
Roll-Matthiesen leder en arbeidsgruppe nedsatt av POD som skal iverksette tiltak for å
styrke etterforskningsfaget. Med seg har han
ressurspersoner fra hele politietaten, i nært
samspill med Riksadvokaten, og arbeidet er
i gang.
––Vi må sørge for at folk ønsker å jobbe med
etterforskning, sier Roll-Matthiesen. – Faget
må bli populært igjen. Jeg tror ikke det er ett
enkelt virkemiddel som skal til, men en rekke
forskjellige. For eksempel må vi se på etterforskernes arbeidsoppgaver. Mange etterforskere uttrykker at de bruker svært mye tid til
å skyfle papirer gjennom systemet og at det
blir liten tid til å være detektiv. Det oppleves
som lite tilfredsstillende.

––Når kan folk på grasrota forvente konkrete
endringer?
––Jeg skjønner at mange er utålmodig. Samtidig må vi understreke at det ikke fins noen
kvikk-fiks. Utfordringene er sammensatte og
vi må tenke helhetlig, noe som innebærer at
vi må se på både organisering, kompetanse,
ledelse, styring og oppfølging, arbeidsform
og IT-støtte.
En del er allerede gjort for å styrke etterforskningen, ifølge Roll-Matthiesen, som viser til at politiet er blitt tilført et betydelig
antall nye stillinger de siste årene. I løpet av
2015 vil etaten ha fått ytterligere 350 nye politistillinger, samt 50 påtalejuriststillinger.
I tillegg har Riksadvokaten fått et historisk
etterlengtet løft, som blant annet vil styrke
fagledelsen på området. – Mange av disse stillingene vil gå til å styrke etterforskningen og
påtalearbeidet, sier han.
Det er også grunn til å fremheve den strukturerte innsatsen Politihøgskolen og Kripos, hver
på sin måte, gjør for å løfte frem etterforskning.
NORSK POLITI

1 2 0 1 5 29

TEMA ETTERFORSKNING

Det er et tankekors at vi i mange
saker ikke klarer å ha en permanent
politifaglig etterforskningsledelse. Vi klarer
ikke å beholde de erfarne tjenestemennene
og det går utvilsomt utover kvaliteten.

FOKUSOMRÅDER FOR
Å STYRKE ETTERFORSKNINGSFAGET

■■Tydeligere karriereløp
■■Etterutdanning og
spesialisering
■■Lønnsbetingelser
■■Mer tid til å etterforske
(mindre papirskyfling)
■■Mer etterforskning
på stedet
■■Større fagmiljøer
■■Mer samarbeid om
store saker og alvorlig
kriminalitet
■■Flere fagmiljøer med
spisskompetanse

ATLE ROLL-MATTHIESEN FAGDIREKTØR I POLITIFAGAVDELINGEN
OM STYRKINGEN AV ETTERFORSKNINGSFAGET

- Politireformen og den pågående omorganiseringen vil være et viktig bidrag til å styrke etterforskningsfaget,
sier Atle Roll-Matthiesen. Foto: Kåre M. Hansen

LØNN OG KARRIERELØP

POLITIREFORMEN GIR NY GIV

Mange etterforskningsavsnitt i Politi-Norge opplever stor utskifting av tjenestemenn
og sliter med å beholde de erfarne etterforskerne. Roll-Matthiesen sier det er et tankekors at det oppfattes som mer attraktivt
og lønnsomt å jobbe i den operative delen
av politiet.
Arbeidsgruppen han leder skal se nærmere
på etterforskernes karriereløp. Mange nyutdannede polititjenestemenn begynner som
etterforskere, men søker seg til ordensavdelinger etter et par år.
Roll-Matthiesen sier det er forståelig at en
del ansatte i etableringsfasen av livet søker
seg til operativ tjeneste som har mer økonomisk godtgjøring for ugunstig arbeidstid. Den
operative delen av politiet har dessuten et
mer automatisert karriereløp, som blant annet innebærer kurs, sertifiseringer og automatiske opprykk. I det ligger det også høyere lønn.
––Lønn er utvilsomt et viktig element,
men ikke tilstrekkelig for å heve etterforskernes stilling og status. Politidirektoratet
ønsker at nøkkelpersonell innen etterforskning skal få bedre lønnsmessige betingelser. Dette var også bakgrunn for våre
signaler til politidistriktene om at disse
gruppene burde prioriteres under lokale
forhandlinger for 2014.
––Også andre faktorer kan være vel så viktig for å heve etterforskernes stilling og status. Et tydelig definert karriereløp er her én
sentral faktor.

Roll-Mathiesen mener politireformen og omorganiseringen av etaten som står for dør,
vil være et viktig bidrag for å styrke etterforskningsfaget. Endringene vil gi tyngre og
mer slagkraftige miljøer, som vil gjøre det
mer tilfredsstillende å jobbe som etterforsker, sier han.
––Det som var godt nok for ti–femten år siden er ikke i nærheten av å være godt nok i
dag. De som jobber med etterforskning må
være oppdatert på det siste innen arbeidsmetoder og kunne sikre bevis på alle flater. Da
kan man ikke å sitte i bittesmå miljøer hvor
det ikke er tid og mulighet til utvikling.
Ved å få en likere organisering som ivaretar – og balanserer – hensynene som begrunner spesialiserte funksjonelle enheter,
samtidig som lensmannskontorer og politistasjoner opprettholder, og aller helst øker,
sin kapasitet og kompetanse, – så vil sårbarhet reduseres.
Roll-Matthiesen mener oppdatering og
kompetanseheving innen faget må ha mindre grad av frivillighet. Operativ tjeneste har
vært gjennom denne prosessen. Han syns det
er et paradoks at etterforskerne henger etter.
––For å gå med pepperspray eller kølle må
du ha godkjenning. Men for å jobbe med de
mest inngripende tvangsmidlene det sivile
samfunn anvender, for eksempel skjulte etterforskningsmetoder, trengs det i realiteten
bare en klarering. Det er betenkelig at det
innen etterforskning ikke stilles noen formelle krav til kompetanse.
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På operativ side er godkjenningene satt i
system med opprykk og høyere lønn, som
ikke fins innen etterforskning, poengterer
Roll-Matthiesen, som mener en helhetlig tilnærming er nødvendig for å møte morgendagens behov.
––Morgendagens kriminalitetsbilde vil stille
politiet overfor nye utfordringer. Vi er nødt til
å ha flere flinke og dedikerte etterforskere. For
å få det til, må det jobbes på mange fronter.
For eksempel er det et tankekors at vi i mange
saker ikke klarer å ha en permanent politifaglig etterforskningsledelse. Vi klarer ikke å beholde de erfarne tjenestemennene og det går
utvilsomt utover kvaliteten. Vi ser altfor mange eksempler på at sakene går frem og tilbake
mellom etterforskning og påtale. Imens går
tiden. Og det er ikke bra. Bevis er ferskvare.
––Hva gjør slike forhold med stoltheten i fagmiljøet?
––Å bli løpende etter er ikke noe tilfredsstillende. Vi må komme i den situasjon at saksmengden er håndterbar, slik at vi jobber med
de ferske og riktige sakene. Og så må vi bli likere. Det er ikke akseptabelt at like saker behandles helt forskjellig, og at det ikke finnes
felles retningslinjer og beste praksis rutineog prosessbeskrivelser og metodestøtte for
arbeidsoppgavene. Her har Politidirektoratet et klart ansvar.

RASKE GREP TAS
Med tyngre miljøer, mer kompetanse, ledelse
som er tettere på og mer slagkraft, vil politiet
også i større grad klare å håndtere saker som

dreier seg om skjult og alvorlig organisert kriminalitet, mener Roll-Matthiesen, som legger
til at det ikke er mange miljøer i politiet i dag
som klarer det.
––Denne typen kriminalitet er avhengig av
at den jobbes frem av politiet selv. Lime-saken er et eksempel på en slik sak, sier han.
På kriminaletterretningsmøtet i mars, som
er det største møtet i norsk politi, stod tverr
etatlig samarbeid på dagsorden. Roll-Matthiesen sier det er et klart ønske fra Politidirektoratet at politiet skal utnytte samfunnets
samlede verktøykasse bedre, slik man ser i
Lime-saken under ledelse av Romerike politidistrikt, hvor politi, påtalemyndighet og kontrolletatene samarbeider veldig godt.
Det er direktoratets rolle å peke ut retningen for politiets arbeid, men ord har liten
verdi om de ikke gjøres om til handling. Ifølge Roll-Matthisen er det flere ting på gang i
etaten som vitner om at POD har styrket sin
handlekraft. I midten av januar gikk statsministeren ut med en strategi mot arbeidsmarkedskriminalitet. Bare tre dager senere
var politidirektøren i møte med skattedirektøren, Nav-direktøren, Arbeidstilsynets
direktør, Riksadvokaten og Økokrimsjefen.
––Med oss hadde vi med en avtale om operativt samarbeid i tre byer, som de aktuelle politimesterne allerede hadde underskrevet, og
som alle fire direktørene signerte. Den tiden
da det ble sagt at noe skulle prioriteres, og det
ikke skjedde, er forbi, sier Roll-Matthiesen.
For å underbygge at arbeidsmarkedskriminalitet skal prioriteres i 2015 ble alle po-

litidistrikter og særorgan innkalt til todagers samling, hvor formål var å avstemme
forventninger, men også dele erfaringer og
beste praksis.
På samme vis skal publikum og etaten få
merke at Politidirektoratet mener alvor når
det signaliseres at etterforskningen skal styrkes, lover Atle Roll-Matthiesen. – Politidirektoratet har lagt et løp som går over flere år
for å styrke etterforskningsfagets status og
posisjon med formål å levere riktig kvalitet i
etterforskningen.

SKILLENE BRYTES NED
Noen typer kriminalitet håndterer politiet
svært bra, for eksempel de aller fleste drapssaker, ifølge Roll-Matthiesen. I sedelighetssaker derimot, er kvaliteten på etterforskningsarbeidet mer varierende, selv om saksfeltet er
en prioritert oppgave for politiet.
Roll-Matthiesen mener at etaten må sikre
ressurser og kompetanse og sørge for tunge
nok fagmiljøer som kan etterforske alvorlig kriminalitet på en tilfredsstillende måte. Og det
må i større grad etableres faglige standarder.
––For å få til det, er det min klare oppfatning
at organisasjoner med nasjonalt ansvar må
få et tydeligere mandat. Da tenker jeg særlig
på særorganene, hvor ekspertisen sitter. Det
er ikke Politidirektoratet som skal utarbeide
faglige standarder, det bør de som kan fagfeltet best gjøre.
––Tror du det blir mer interessant å jobbe som
etterforsker om man bygger opp større fagmiljøer slik det ligger i politireformen?

––Ja. Ved å få være i miljøer hvor man føler
man gjør en god jobb, så tror jeg etterforskningsfagets status vil styrkes. Det vil komme
krav om mer og mer spesialisering. I tillegg
ser vi i dag stor turnover, særlig i små miljøer hvor det i realiteten ikke finnes noe bærekraftig fagmiljø.
Politiet står overfor enorme utfordringer.
Vi har krevende oppgaver foran oss, blant annet ved å møte de utfordringer som den digitaliserte verden innebærer. I tiden fremover
vil politiet måtte gjøre en markant satsing på
området. Det kan ikke gjøres med små miljøer, men vil kreve spesialiserte og tunge miljøer. Også på andre fagområder kreves det
spesialisering og kraft.
Det er Politidirektoratets målsetting at flere politioppgaver skal gjennomføres på stedet. Det innebærer blant annet at ansatte
som i dag jobber med orden i større grad
skal utføre etterforskningsoppgaver. POD
har testet ut straksetterforskning i tre politidistrikter, med svært gode resultater, ifølge Roll-Matthiesen. Dette arbeidet vil bli videreført og utvidet. Hele straffesakskjeden
må bli mer sømløs, og det tradisjonelle skillet mellom ordenstjeneste og etterforskning
står for fall.
––De som kommer først på stedet gjennomfører oppgaver som er kritiske for kvaliteten
i den videre etterforskningen. Det kreves at
vi har kompetanse, gode, felles rutiner, og
større grad av nasjonale standarder. I morgendagens politi skal «alle» i større grad være
etterforskere. n
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PORTRETTET
Nina Skarpenes

Læremesteren
Politihøgskolen kan skilte med landets mest fornøyde studenter.
I sjefsstolen finner vi Nina Skarpenes, pedagog med ekstrem
tro på læring. Og fortid i Sosialistisk Ungdom og demoer.
TEKST: JAN P. SOLBERG FOTO: JETON KACANIKU

N

asjonalt organ for kvalitet i utdanningen
gjennomfører årlig en undersøkelse blant
landets studenter. I fjorårets undersøkelse,
som omfattet 60 000 studenter ved 58 utdanningsinstitusjoner, var Politihøgskolens
studenter mest fornøyde av alle. Resultatet ble offentliggjort nå i februar.
––Det er veldig, veldig gøy for oss, sier fungerende rektor Nina Skarpenes.
Som bare har sittet et drøyt halvår i sjefsstolen som vikar for Håkon Skulstad, men har vært ved Politihøgskolen (PHS) siden 1997. Fra 2008 som assisterende rektor.
––Hva tror du det gode resultatet skyldes?
––Profesjonsutdanninger scorer høyere i slike undersøkelser enn mer åpne utdanninger. Studentene vet hva
de utdanner seg til. Samtidig tror jeg Politihøgskolen har
klart å få til en god balanse mellom praksis og teori. I undersøkelsen scorer vi også høyt på «relevans». Det har
dessuten mye å si at vi har svært mange gode faglærere.
Skarpenes er ikke den som hviler på laurbærene. Selv
om PHS ligger på topp, ønsker hun å bruke undersøkelsen
til å se etter forbedringspotensial. For eksempel viser resultatene at politistudenter har lite tid til egenstudier. Det
ønsker hun å endre. Fremtidenes polititjenestemenn må
være fortrolige med å tilegne seg kunnskap også på egen
hånd, poengterer hun. Og begrunner det med at samfunnet er i rask endring, det samme er kriminalitetsbildet.
Politifaget endrer seg også fort, med stadig nye metoder
man må kunne.
––Studentene vi uteksaminerer, må rett og slett være
dyktige til å lære, sier Skarpenes.

LOGIKK
Vi går nedover korridoren sammen med rektor, som har
skjørt og høye støvletter som sier klikk-klakk. Veggene er
dekket med klassebilder gjennom hundre år. I enden av
gangen troner riksløven.
Det var i august i fjor at Nina Skarpenes ble bedt om å
overta roret ved PHS. Rektor Håkon Skulstad var beordret
til Politidirektoratet for å jobbe med politireformen. Skarpenes hadde da seks år bak seg som assisterende rektor.
Hun er ikke skolens første kvinnelige rektor. Kari Larsen
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Kvakkestad, også hun pedagog, ble tilsatt i 1992 for å gjøre
skolen om til en treårig høyskoleutdanning. Med det ble
Norge et foregangsland i Norden.
I 2004 fikk politiutdanningen bachelorstatus. Siden har
skolen fått masterprogram og et stadig større spekter videre- og etterutdanninger.
Nina Skarpenes har vært sterkt involvert i utviklingen,
og har ledet oppbyggingen av fag og utdanninger. Hun er
ikke politiutdannet selv, men har klare meninger om hva
morgendagens tjenestemenn bør kunne. Blant annet ønsker hun at studentene skal ha innblikk i vitenskapsteori
og forskningsmetoder.
Hæh? tenker jeg, og det ser hun nok på meg, menneskekjenner som hun er.
––Studentene kan oppleve vitenskapsteori og forskningsmetoder som tunge emner, men morgendagens
politi bør ha denne akademiske tilnærmingen, fortsetter
hun. – Politifag bygger på kunnskap fra svært forskjellige
tradisjoner: jus, samfunnsvitenskaper og ren erfaringskunnskap. Det er nødvendig at studentene skjønner at de
ulike kunnskapsformene har ulik logikk.
For øvrig beskriver hun politiutdanningen som svært
krevende. Det er én ting å lære seg tekniske ferdigheter,
som for eksempel å sette på håndjern og bruke batong.
Minst like viktig er det å kunne begrunne metodebruken,
sier Skarpenes.
––Og dette er vurderinger som i noen tilfeller må skje
lynraskt. Samtidig som man trekker batongen, må man
vite at man har hjemmelsgrunnlag for det.

OMSVERMET UTE PÅ MYRA
Nina Skarpenes er oppvokst i Arendal. Foreldrene var lærere i den videregående skolen, og hun begynte selv på
lærerskolen som 18-åring.
––Jeg tror jeg drømte om å bli leirskolelærer i havgapet
et sted, forteller hun.
Etter lærerutdanningen i Kristiansand ønsket hun å
studere mer, og begynte på embetsstudiet i pedagogikk
ved Universitetet i Oslo. Pedagogikk er læren om læring.
Etterpå begynte hun i en stilling ved Institutt for lærerutdanning og skoletjenester.
––Nå er jeg spent på hvordan du så lyset?

NINA
SKARPENES
ALDER:

■■51
STILLING:

■■Fungerende rektor
ved Politihøgskolen
BAKGRUNN:

■■Lærerutdannet,
cand. paed. fra Universitetet i Oslo. Har
arbeidet som høyskolelektor i pedagogikk
og ledelse ved Krigsskolen, og som førstekonsulent og forskningsassistent ved
Universitetet i Oslo.
Har jobbet ved Politihøgskolen siden 1997,
blant annet som utviklingskoordinator og
høyskolelektor ved
grunnutdanningen og
etter- og videreutdanningen. Assisterende rektor fra høsten
2008. Er sakkyndig
oppnevnt av Nasjonalt
organ for kvalitet i utdanningen og styremedlem i Norsk senter
for informasjonssikring. Oppvokst i Arendal. Bor på Smedstad i
Oslo. Gift. Tre barn.

Fungerende rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen hadde aldri brukt uniform før da hun ble øverste sjef for landets politiutdanning i august 2014.
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PORTRETTET NINA SKARPENES

Politiet har et svært viktig samfunns
mandat. Å sikre trygghet for befolkningen,
verne om menneskerettigheter og demokratiet er
for meg en veldig viktig motivasjon i det jeg gjør.
NINA SKARPENES FUNGERENDE REKTOR VED POLITIHØGSKOLEN
OM HVA HUN LIKER MED POLITIETATEN

I korridoren utenfor rektors kontor henger klassebilder gjennom hundre år. Nina Skarpenes er den andre kvinnelige rektoren i rekken.
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––Og begynte å jobbe i politiet mener du?
Hun ler godt og forteller at hun fikk lyst til
å undervise. To lektorstillinger i pedagogikk
ble utlyst samtidig, og hun søkte begge. Den
ene var ved Statens lærerskole i husstell. Den
andre var ved Krigsskolen. Hun fikk begge
jobbene, og valgte Krigsskolen.
––Hva sa dine tidligere medstudenter i pedagogikk til det?
––Noen syntes nok det var et spesielt valg.
Pedagogikk-studiet var et radikalt miljø på
den tiden. Men jeg trivdes på Krigsskolen. Det
som var veldig fint, var størrelsen på klassen.
Kun 12 stykker. Jeg fikk konsentrert meg om
faget, og foreleste for kadettene som senere
skulle ut og undervise soldater.
––Følte du at du fikk respekt?
––Ja. Jeg skjønte at jeg måtte være veldig tydelig faglig. Og jeg var veldig nøye på ikke å
omgås studentene i fritida. Hang aldri i baren
i offisersmessa.
Skarpenes sier hun trivdes, men under en
øvelse hun deltok i for å se med egne øyne hva
krigsarbeid dreier seg om, begynte hun å tenke at hun kanskje trengte et skifte.
––Jeg stod ute på en myr midt på natta og
ventet på angrep. Rundt meg var det tjukt av
mygg. Dagen etter så jeg annonsen fra Politihøgskolen.
Vi sitter på kontoret hennes i Sørkedalsveien i Oslo. Hun virker komfortabel i uniformen hun måtte venne seg til da hun plutselig
ble rektor. På bordet står et fat twist. Skarpenes er en slik leder som pleier å ha noe godt
på lur når det er møter.
––Hva er det du liker med politietaten?
––Politiet har et svært viktig samfunnsmandat. Å sikre trygghet for befolkningen, verne om menneskerettigheter og demokratiet
er for meg en veldig viktig motivasjon i det
jeg gjør.

––Hva tenker du når politiarbeid ikke holder
mål, og etaten får kraftig kritikk?
––Det oppleves som veldig trist. Samtidig
prøver jeg å bruke de negative hendelsene
som motivasjon. Ved Politihøgskolen tar vi på
oss analysebrillene og prøver å finne ut hva
vi kan ta inn i våre utdanninger for å hindre
at slike hendelser gjentar seg.

SKOLEN PÅVIRKER ETATEN
Politiutdanningen er populær. 4229 søkte
i fjor om opptak; det er foreløpig rekord siden høyskolen ble akkreditert som høyskole i
2004. Bare hver sjette søker kom inn. I år har
hele 5107 søkt bachelorutdanningen, som er
ytterligere 20 prosents økning.
Å finne de riktige studentene er en lang
prosess, ifølge Skarpenes. Så vidt hun vet,
er det bare Forsvaret og Kriminalomsorgen
som har en mer omstendelig inntaksprosess.
––Hva er en egnet polititjenestemann?
––I tillegg til mange tester har vi en del parametere vi bruker når vi vurderer egnethet.
Det handler om modenhet, integritet, åpenhet etc. Vi ønsker studenter som er åpne og så
fordomsfrie som mulig. Politiet møter jo alle
slags mennesker i jobben.
––Er det smarte unge folk dere ikke får rekruttert på grunn av tøffe opptakskrav?
––Helt sikkert. For eksempel kan man ikke
få kompetansebevis for utrykningskjøring om
man har diabetes 1. Hadde det ikke vært slik at
vi skal utdanne generalister, kunne det ha vært
gjort annerledes. Men det fins andre måter å
komme inn i politiet på enn gjennom politiutdanning. Etaten trenger stadig flere spesialister. Dyktige økonomer, ingeniører, samfunnsvitere og andre kan bli kjempegode etterforskere
om de får en tilleggsutdanning hos oss. Akkurat
nå holder vi på å lage en utdanning for dataingeniører som skal etterforske datakrim.

PHS uteksaminerer hele 720 bachelorstudenter i året. I løpet av tiårsperioden vil
7000 nyutdannede polititjenestemenn fra
PHS søke jobb i etaten. Skolen har med andre
ord en enorm mulighet til å påvirke etaten.
Skarpenes beskriver PHS som en av de viktigste endringsagentene i politiet. For eksempel
tror hun skolen vil spille en svært viktig rolle
for å få politireformen satt ut i livet.
––Ikke minst bidrar våre studenter med mye
ny og oppdatert kunnskap i etaten, sier Skarpenes. – Utfordringen for etaten blir å ta imot
dem på best mulig måte. Våre studenter er for
eksempel trent i å ta avhør med lyd. Men så
møter de eldre tjenestemenn som sier: Hos
oss bruker vi ikke lyd. Da skal du være ganske sterk for å si at jo, det skal vi. Lederne i
førstelinje har her en viktig rolle.
Kritikken går også den andre veien. Politihøgskolen har fått høre at studentene ikke er
operative nok når de kommer i jobb. En politimester gikk ut for et par år siden og sa at han
måtte kjøre innføringskurs for tjenestemenn
som kommer rett fra PHS.
Dette er ikke utspill Skarpenes tar seg nær
av. Hennes reaksjon er at politimesterne selvfølgelig må kjøre innføringskurs, det skulle
bare mangle. Selv kjører hun innføringskurs
for alle nyansatte ved PHS.
––Skal ikke studentene være fiks ferdige tjenestemenn når de går ut porten her?
––Jo, de har fått stempel og er godkjente,
og de er operative. Likevel er det på sin plass
med et innføringskurs på arbeidsstedet hvor
de havner, av typen «slik gjør vi det her».
––Hva tenker du personlig er det viktigste i
politireformen?
––Visjonen. At det skal være trygghet der
folk går og ferdes.
Sett utenfra kan det virke som om politiet
de siste årene har fått et betydelig sterkere
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PORTRETTET NINA SKARPENES

Jeg tenkte ikke særlig
over politiets rolle og
oppgave i samfunnet. Jeg var
dessuten radikal.
NINA SKARPENES FUNGERENDE REKTOR VED POLITIHØGSKOLEN
OM SEG SELV SOM UNG

publikumsfokus. Men Skarpenes tror endringen først og fremst ligger i retorikken.
De første årene hun jobbet ved PHS var hun
mye med ut i patruljer for å lære. Fordi hun
ikke hadde politibakgrunn selv, ønsket hun
gode eksempler hun kunne bruke i undervisningen.
––En ting jeg bet meg merke i da, var det
sterke publikumsfokuset i førstelinjen. Jeg
følte stor respekt for det jeg så. Unge tjenestemenn i vanskelige situasjoner behandlet
alle mulige mennesker med tålmodighet og
respekt. Det kunne være hjemme hos folk
eller sammen med noen som hadde opplevd vanskelige ting. Jeg tror fokus på publikum alltid har vært en del av det gode
politihåndverket.
––Føler du at du får respekt som rektor, selv
om du ikke har politiutdanning?
––Ja, det gjør jeg. Ved Politihøgskolen er det
tre hovedgrupper ansatte: jurister, samfunnsvitere og politiutdannede. Det kan oppstå konflikter og profesjonskamp, særlig når man
driver med revisjon av fagplaner; alle er da
opptatt av å få størst mulig plass til sine egne
fagområder. Men dette engasjementet skaper
samtidig en dynamikk som er positiv for utviklingen av skolen.

HILSER PENT PÅ TIGGERE
Nina Skarpenes bor i et hus med en liten
hage på Smedstad i Oslo sammen med ektemann og tenåringssønn. Parets to døtre studerer jus i Bergen.
I fritiden er rektoren glad i å reise og være
ute i naturen, hun elsker sjø- og båtliv. Hun
er dessuten litt av en lesehest, omkvedet er
at hun sluker romaner.
––For meg er lesing en måte å koble av på.
Jeg går inn og ut av bøker, og kan lese overalt.
De andre må gjerne se på tv og snakke uten at
det forstyrrer meg. Jeg leser også en del fag,
og prøver å få med meg en del av det mine
kolleger publiserer.
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––Trodde du som 18-åring, da du begynte på
lærerskolen, at du kom til å sitte i sjefsstolen ved
Politihøgskolen.
––Nei, svarer hun og ler godt. – Jeg kjente ingen som var politi. Faktisk gjorde jeg ikke det
før jeg begynte å jobbe på Politihøgskolen.
Som ung tenkte jeg ikke særlig over politiets
rolle og oppgave i samfunnet. Jeg var dessuten radikal. På lærerskolen var jeg aktiv i Sosialistisk Ungdom. I dag står jeg ikke så langt
til venstre, men jeg er nok en sann sosialdemokrat i mitt hjerte.
––Jaså, Sosialistisk Ungdom. Politiet var vel
ikke det man snakket varmest om i de kretser?
––Nei, og iallfall ikke Forsvaret, ha-ha-ha.
––Gikk du i demonstrasjonstog?
––Å ja. Det var det man gjorde, og det var
gøy. Det er sikkert saker i dag også som jeg
kunne gått i demonstrasjonstog for.
––Har du kastet stein i demoer?
––Nei, det har jeg aldri gjort. Men jeg har
skreket og ropt slogans. Demonstrasjoner ser
jeg som en viktig del av ytringsfriheten og
demokratiet. Politiet gjør forresten en viktig
jobb med å sikre at demonstrasjoner går fredelig for seg. Vi snakker med politistudentene om dette. Det er politiets oppgave å sikre
retten til ytringsfrihet, også når det er ytringer som man overhodet ikke identifiserer seg
med selv.
Hun er en person som ikke er redd for å vise
hvilke verdier hun står for. Da hun fylte 50 år,
og hadde en markering på jobben, ønsket hun
at gaven skulle gå til Kirkens Bymisjon.
––Kirkens Bymisjon er en organisasjon jeg
har stor respekt for, og som gjør mye for folk
som har det vanskelig, sier hun. – Når man er
så heldig som jeg er, og har det så bra materielt, er det fint å kunne bidra med noe til andre. Det har jeg alltid vært opptatt av.
––Gir du til tiggere på gata?
––Nei, men den dårlige samvittigheten stikker i meg hver gang jeg går forbi en tigger. Jeg
pleier å hilse pent. ■

TRE OM NINA SKARPENES

KLART FOR RYDDESJAU

EVEN BENTZ SOLLIE

God dag, det er fra Datatilsynet. Vi kommer på besøk.

LEDER AV STUDENTRÅDET, POLITIHØGSKOLEN
■■Nina sa fra første stund som rektor at hun
ønsket godt samarbeid med studentene, og
det har hun vist gjennom handling. Det er
lav terskel til hennes kontor, og jeg føler at
hun hører på oss. For eksempel har vi studenter vært opptatt av terrortrusselen mot
politiet. I begynnelsen savnet vi informasjon fra skolen; vi følte vi fikk høre ting først
gjennom mediene. Vi har diskutert med rektor hva som kan gjøres, og situasjonen er nå
en helt annen. Samarbeidet er upåklagelig. At hun ikke har politiutdanning, tenker
jeg ikke på i det hele tatt; faktisk visste jeg
det ikke inntil for et par uker siden. Jeg ser
på henne som en hyggelig, dyktig og ikke
minst handlekraftig leder som tar studentenes bekymringer på alvor.
SIW THOKLE

AVDELINGSLEDER VED AVDELING FOR ETTEROG VIDEREUTDANNING, POLITIHØGSKOLEN
■■Nina er grundig, dyktig og kunnskapsrik.
I ledergruppen opplever jeg henne som en
god møteleder, hun balanserer behovet mellom diskusjoner, fremdrift og oppsummeringer på en svært god måte. Som rektor ved
Politihøgskolen ivaretar hun ulike krav og
forventninger fra høyskolesektoren, Politidirektoratet og Politi- og lensmannsetaten.
Nina er et varmt menneske med høy tilstedeværelse i samtaler. Hun setter tydelige
krav til sine medarbeidere, og gir tilbakemeldinger med klart fokus på læring og utvikling. Mitt inntrykk er at hun er en respektert
leder av Politihøgskolen. På fritiden vet jeg
at hun leser masse bøker og trener.
TRUDE HUSEBØ

HR-DIREKTØR I SKULD, NÆR VENNINNE
■■Vi møttes i 1982, da vi begynte på lærerutdanningen i Kristiansand. Nina var bare
18. Siden har vi vært nære venninner. Jeg
tenkte nok ikke den gang at Nina ville ende
opp som leder i politietaten, men det er jo
slik at veien blir til mens man går. Hun har
stort engasjement for folk, og er et varmt,
åpent og engasjert menneske. Hun er faglig
sterk og dyktig, og har veldig klare meninger. Vi to har hatt mange heftige diskusjoner, det har hendt at familiene våre er blitt
engstelige, men vi har aldri vært uvenner. Vi
har reist mye sammen, men det er én reise
vi aldri fikk gjennomført: Vi skulle på Interrail
til Korsika, men kom bare til Kristiansand,
hvor Nina noen uker tidligere hadde truffet
Johan, som hun siden har vært gift med. Jeg
har siden bare vært glad på hennes vegne;
det var en god beslutning, men vi har Korsika-turen til gode!

TEKST: DAG GJÆRUM FOTO: KÅRE M. HANSEN
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n slik beskjed kan gi ulike reaksjoner hos mottakeren.
Umiddelbart vil man trolig få
samme følelse som man hadde
på barneskolen da rektor banket
på døren og ville komme på besøk. Hadde jeg
gjort noe galt? Ville jeg få straff?
Eller tar man den positive vinklingen: Velkommen skal dere være! Vi setter pris på besøket, sammen med dere kan vi bare bli bedre. Vi ser på tilsynet som en hjelp av gode,
kritiske venner.
Uansett hvordan vi reagerer: Er politiet forberedt på besøk av tilsynsmyndighetene, f.eks.
Datatilsynet? For at de kommer – det er sikkert.
Ikke minst i disse tider, da politiregisterloven
er innført. Har vi orden i boet? Er alt på plass?
Vi har gjort mye, men er trolig ikke helt i mål.

19 sentrale politiregistre inkluderes av loven. Kripos har behandlingsansvar for 17,
mens Politiets utlendingsenhet og Økokrim
har ansvar for ett register hver.

NY LOV

RYDD HJEMME

1. juli ble Lov om behandling av opplysninger
i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) innført.
Loven skal bidra til at informasjon ikke
kommer på avveie, samtidig som korrekt og
kvalitetssikret informasjon skal vær tilgjengelig for politiet.
––Loven er ikke laget for å gjøre hverdagen
vår vanskeligere, men skal bidra til at politiet får løst sine oppgaver på en effektiv måte,
samtidig som personvernet ivaretas. Den skal
dessuten gi økt forutsigbarhet ved behandlingen av opplysninger, sier personvernrådgiver
Christine Ask Ottesen i Kripos.

Hva skjer i 2015 – hva må politiet gjøre i 2015?
Jo, det må ryddes i lokale registre. Politiet
har en del lokale registre med personopplysninger, mange på et Excel-ark, som må saneres. Noen er ikke lovlige å ha, men for de
fleste kan du ta i bruk sentrale registre. For
de registrene som vi må beholde lokalt, er
det krav til internkontrollrutiner, risikovurderinger og opplæring. Alle politidistrikter
får tilbud om opplæring i å gjennomføre risikovurderinger.

ALT LOGGFØRES
Som ansatt i politiet plikter man selvsagt å
følge lov og forskrifter.
Tenk igjennom: Hvordan håndterer jeg alle
opplysningene jeg får inn? Er jeg god på taushetsplikten? Informasjonssikkerhet er viktig
– ikke vanskelig!
Husk at tilgang til opplysninger i registrene er betinget av tjenestemessige behov for
tilgang. Opplysninger i registrene skal ikke
brukes til søk for private formål. Bruk av opplysninger i registrene, for eksempel hva en
bruker søker på, blir registrert og loggført.

DU FÅR OPPLÆRING
Det er lagt ut opplæringsmateriell på KO:DE.

Politihøgskolen er i gang med å utvikle
nettbasert opplæring som retter seg mot alle
ansatte og studenter. Arbeidet med lokale rutiner har kommet godt i gang i 2014, og det vil
fortsette i 2015 med utvikling av internkontroll og flere registre. I løpet av 2015 kommer
det også mer veiledningsmateriale for å gjøre
det enklere å utlevere i henhold til regelverket. Dette vil være aktuelt stoff for de aller
fleste i politietaten.

TA GREP
Som ansatt behøver du ikke vente på at andre skal gi deg det du trenger. Begynn å lese
på politiets eget kompetansedelingsverktøy
KO:DE, sier lederen av KO:DE-redaksjonen i
Kripos, Lars Erik Øberg, og prosjektlederen
i SPOR-programmet, Annette Ommundsen.
Her kan du lære mye om politiregisterloven
slik at du bedre kan gjennomføre ditt arbeid
med politiets registre.

DATATILSYNET
POD har hatt nær dialog med Datatilsynet i
arbeidet.
Det vil ta tid å få alt på plass, men vi er i
gang. Datatilsynet kommer ikke for å «ta»
dem de besøker, men for å hjelpe.
––Vi ønsker å være en samarbeidspartner,
skriver tilsynet på sine nettsider.
Vårt råd er dette: Start arbeidet med politiregisterloven, informasjonssikkerhet og
personvern allerede i dag. Da vil du gjøre en
bedre jobb og sove godt om natten! n

Politiet har mange skjermer og
mange registre. Bildet fra operasjonssentralen i Østfold viser
operatør Marianne Fjeld.
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POLITIREFORM

Dag Jørstad orienterte om de nye distriktene.

Janne Bechmann Dahl likte politidirektørens innlegg.

Mette Pedersen brukte gulvet som skrivebord.

Christina Ek Reindal fikk mange spørsmål.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård under kick-off-seminaret.

PLANLEGGINGEN AV DE NYE
POLITIDISTRIKTENE ER I GANG
Mer enn 60 medarbeidere med ulik kompetanse fra forskjellige deler av
etaten hentes inn for å forme fremtidens politi. 5. mars gikk startskuddet for planleggingen av de nye politidistriktene.
TEKST: JAN P. SOLBERG FOTO: KÅRE M. HANSEN

P

rosjektleder for politireformen
Håkon Skulstad åpnet kick-off-seminaret 5. mars med å si at man
hittil har planlagt i det stille.
––Nå starter vi for alvor. Dere
som sitter i dette rommet er utvalgte i etaten
og skal med begge hendene på rattet være
med å forme fremtidens politi, sa Skulstad
som selv er i permisjon fra rektorjobben ved
Politihøgskolen for å lede arbeidet med å etablere de nye politidistriktene.
Forutsatt at politireformen blir stortingsbehandlet før sommeren, er 15. oktober dead38 N O R S K P O L I T I
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line for dokumentet som skal bli en dreiebok
for hvordan de nye politidistriktene skal etableres. De nye distriktene skal etter planen
etableres i 2016.

DYSTERT BAKTEPPE
Politidirektør Odd Reidar Humlegård minnet
deltakerne på bakteppet for politireformen.
I kjølevannet av 22.07 ble det pekt på store
svakheter ved norsk politi.
Svakhetene var ikke ukjent for etaten, sa
Humlegård til forsamlingen. For eksempel
hadde 15 000 ansatte vært daglig frustrert

over etatens IKT-systemer. Humlegård sa at
politiet nå har tidenes mulighet til å endre
og forbedre seg.
I tillegg til etableringen av nye politidistrikter,
er etablering av fellestjenester og ny organisering av IKT, samband og telefoni, sentrale områder i reformarbeidet den kommende tiden.
Prosjekt Nye politidistrikter skal gi retningslinjer og funksjonsbeskrivelser for organiseringen. I tillegg skal det utarbeides en
plan for operativ styring i distriktene, og prosjektet skal planlegge etableringen av ny ledelse i nye politidistrikter.

Prosjektet knytter til seg ca. 60 medarbeidere fra etaten som skal bidra i arbeidet, i tillegg
til omlag 50 medarbeidere i Politidirektoratet.
I tillegg til innbeordringene er det etablert en bredt sammen satt referansegruppe med 16 medlemmer fra 11 politidistrikt
fordelt på ulike fagområder, stillingsnivå,
alder og kjønn.
Når organisering og hovedseter er besluttet, vil utlysingen av politimesterstillinger
i nye distrikter skje. Målet er at nye politimestrer skal være på plass innen utgangen
av 2015.

– EN HISTORISK ENDRING
Kjell Erik Eriksen, leder av etterforskningsseksjonen ved Kristiansand politistasjonen og
straffesakskoordinator for driftsenhet Midt i
Agder politidistrikt, var en av de vel 60 utvalgte i salen som satt klar til å ta fatt. I det
neste halvåret skal han planlegge etableringen av de nye politidistriktene.
––Det er veldig spennende å få være med på
dette utviklingsarbeidet, sa han. – Jeg føler at
vi er med på en historisk endring. Å involvere etaten tror jeg gir engasjement og bredde
som er nødvendig for å gjennomføre refor-

men. Deltakerne som er samlet kommer fra
ulike deler av etaten, som gir mange ulike i
innfallsvinkler.
Ifølge Eriksen har politiet mye å vinne på
reformen. Blant annet ser han det som en
anledning til å løfte hans eget fagfelt, som er
etterforskning.
––I dag er det store forskjeller mellom politidistriktenes organisering av etterforskningsarbeidet, som gir seg utslag i både kvalitet og
resultat. Jeg tror reformen blant annet vil gi
mer effektiv bruk av den kompetansen politiet har. n
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SEKS DELTAKERE I PROSJEKTET:

ANSATTE HAR STORE 
FORVENTNINGER TIL REFORMEN

– Det er veldig på
tide med en ny
politireform
STEIN BRATSETH
Praksisansvarlig for politistudentene i 
Sør-Trøndelag politidistrikt.
Rolle i prosjektet: Planlegge de nye
politidistriktenes forebyggende arbeid.

– Som med mye annet er forebygging blitt gjort veldig forskjellig
rundt om i Politi-Norge. Det fins ingen mal. For å nå målsettingen om
ett politi er det et poeng at også
forebyggingsarbeidet gjøres mer
likt.
– Årsaken til at jeg er blitt bedt om
å være med, tror jeg er min allsidige
bakgrunn. Jeg har jobbet i mange år
på ordensavdeling ved en stor politistasjon, har ti år på forebyggende avdeling, tre år som forebyggende koordinator og tre år som
lensmann. Jeg hadde opprinnelig
tenkt å pensjonere meg i juni, men
det utsetter jeg nå, for dette vil jeg
være med på. Det føles veldig givende å få være med og peke ut
retningen til politiet i fremtiden. Jeg
føler at min kompetanse blir verdsatt, og det er fint å kunne overlevere kunnskap jeg har samlet, før
jeg trekker meg tilbake.
– Jeg har forventninger til politireformen og særlig målsettingen om
ett politi og at vi skal få bedre beredskap og bli flinkere til å forebygge kriminalitet. Det er veldig på tide
med en ny politireform.
– Noen utfordringer med reformen
er det selvsagt. Noen ansatte kan
føle seg utrygge på arbeidsoppgavene fremover, og de kan føle at
det gamle politidistriktet deres blir
slukt. n

– Jeg tror reformen har et stort
potensiale
ROY JOHNSEN
Leder av operasjonssentralen i Sør-Trøndelag
politidistrikt
Rolle i prosjektet: Planlegge IKT-løsninger
ved de nye operasjonssentralene.
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– Dette er kjempespennende. Vi er
med og planlegger hvordan politiet
skal være i lang tid fremover. Jeg
tror også at folk på jobben syns det
er gøy at jeg er med her. Det er tillitsfullt å bli spurt, og jeg mener selv
jeg har noe å bidra med. Samtidig er
det ansvarsfullt. Vi er nødt til å gjøre
de riktige tingene.
– Jeg har tro på politireformen. Færre politidistrikter gjør at man får
større fagmiljøer. Politiet får også
være mer til stede ute i distrikte-

ne, selv om det kan høres ut som
en motsetning når tjenestesteder
forsvinner. Jeg tror reformen har et
stort potensial. Jeg gleder meg til
politiet blir mer enhetlig og får mer
kapasitet og kompetanse til å yte
det beste for publikum.
– Det er selvsagt krevende å gjennomføre så store endringer og samtidig være i full drift. Det er også en
utfordring med nye distriktsinndelinger og ulike kulturer som møtes.
Men dette tror jeg at vi mestrer. n

– Jeg har stor tro
– Endringene vil
– Vi lager noe som
på at reformen kan ha bred forankring de ansatte vil
bli veldig bra
i organisasjonen
kjenne seg igjen i

– Vi har fokus på
roller, a nsvar og
oppgaveløsning

CATHRINE KLÆSTAD
Operasjonsleder 2 i Vestfold
politidistrikt
Rolle i prosjektet: Planlegge nye
operasjonssentraler.

LEIF OLE TOPNES
Leder for Felles utlendings- og
forvaltningsenhet i Rogaland politidistrikt.
Rolle i prosjektet: Planlegge forvaltnings
funksjonene i de nye politidistriktene.

THOR MAGNUS MOGENSTAD
Divisjonsleder ved Ordensavsnittet ved
Sentrum politistasjon i Oslo politidistrikt.
Rolle i prosjektet: Funksjonsbeskrive det
politioperative arbeidet.

CHRISTIN RØISLAND
Ansatt ved Seksjon for styring og
implementering i Politidirektoratet.
Rolle i prosjektet: Planlegge den sivile
rettspleien i de nye politidistriktene.

– Vi skal først kartlegge bemanning, kompetanse, arbeidsoppgaver, retningslinjer og instrukser ved
dagens 27 operasjonssentraler. Vi
trenger det eksisterende bildet for å
kunne planlegge fremtiden.
– Meldingsmottaket ved operasjonssentralene er ofte den eneste
kontakten publikum har med politiet, og det er ekstremt viktig at den
tjenesten holder høy kvalitet og er
standardisert. Kvalitet er også svært
sentralt for patruljene, som trenger å
få nødvendig informasjon om situasjonsbildet når de er på vei til et sted
og under oppdragsavviklingen.
– Jeg kjenner et stort engasjement
for politireformen, og har stor tro på
at den kan bli veldig bra både for publikum og etatens ansatte. Jeg tror
den vil gi økt kvalitet på tjenestene
politiet leverer. Samtidig kjenner jeg
på at vi som driver med planleggingen, bærer et stort ansvar. Vi må
være åpne og se langt fremover i tid
for at reformen skal bli best mulig.
Vi må kvalitetssikre på alle mulige
vis, slik at vi er sikre på at det er den
beste modellen vi velger.
– Jeg ser det som positivt at Politidirektoratet har fått med folk fra ulike
distrikter og deler av etaten. Variert
bakgrunn gir ulike synspunkter. n

– Å få være med på å påvirke fremtidens politi er et mulighetens vindu.
Selv ser jeg det som svært viktig å
få synliggjort de kriminalitetsforebyggende mulighetene som ligger i
forvaltningssporet. Kunnskap som
politiet sitter på og de ulike forvaltningslovverk politiet forvalter, kan
brukes til effektiv forebygging og
kriminalitetsbekjempelse. Det kan
bety å fange opp personer som ikke
lenger bør ha førerkort, folk som ikke
lenger bør ha våpen, eller folk som
oppholder seg ulovlig i landet. Arbeidsmarkedskriminalitet er et område der det er svært lønnsomt å gripe inn på et tidlig tidspunkt før det
blir saker som krever store politiressurser. Ved å samarbeide med andre
etater kan vi legge trykk på arbeidsgiver, slik at vedkommende enten
må gjøre ting riktig eller legge ned.
– Jeg har store forventninger til
politireformen. 27 distrikter er for
mange, det blir for smått. En reduksjon gir politiet en helt annen fagtygde og organisering for å møte
dagens kriminalitet.
– I planleggingen av de nye distriktene er det et stort mangfold av
folk, og det ser jeg som svært positivt. Endringene som kommer, vil ha
bred forankring i organisasjonen. n

– Å beskrive det politioperative arbeidet er ikke helt enkelt. Mange av
funksjonene og oppgavene overskrider hverandre. Vi skal først kartlegge hvordan funksjonene er i dag.
Deretter skal vi si noe om hvordan
arbeidet bør fungere i overgangen
til nye distrikter. Det viktigste blir å
se på visjonene og beskrive hvor vi
ønsker at politiet skal være i 2020,
samt veien frem dit.
– Jeg syns arbeidet er veldig spennende. Jeg føler jeg er med og planlegger fremtidens politi. Samtidig
kjenner jeg på det store ansvaret
som ligger i oppgaven. Vi skal lage
rammeverket for de nye distriktene.
For at distriktene skal kunne gjøre
en god jobb, er vi nødt til å lage en
solid grunnmur.
– Mine forventninger til politireformen er at endringene skal gjøre politiet bedre. I det legger jeg høyere
kvalitet på arbeidet og mer tilgjengelige ressurser. Jeg ser det som
en kjempestyrke at det er folk med
mye forskjellig bakgrunn og variert
kompetanse som deltar i planleggingen. Jeg tror vi lager noe som de
ansatte vil kjenne seg igjen i. Involvering skaper også eierskap, som
gjør endringene lettere å implementere. n

– Det er kjempespennende å få
være med. Jeg er veldig glad for at
sivile gjøremål ser ut til å bli værende i politiet. Jeg har store forventninger til at vi sammen skal klare å
skape entusiasme rundt prosjektet,
slik at vi klarer å levere et godt resultat til beste for dem som jobber
med fagfeltene og ikke minst for
publikum, som er mottakere av tjenestene.
– I prosjektet skal jeg jobbe med
å beskrive hvordan den sivile
rettspleien utføres i dag, og deretter hvordan vi ønsker at arbeidet
skal foregå i de nyetablerte politidistriktene. Vi har fokus på roller,
ansvar og oppgaveløsning.
– Hva gleder du deg mest til med
politireformen?
Jeg tror ny organisering åpner for
nye muligheter. Prosessen bidrar til
å sette fokus på de ulike fagfeltene,
som i seg selv er bra. Ikke minst
tror jeg man får en følelse av å være
med og bygge noe nytt. n
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REGJERINGENS
FORSLAG TIL
POLITIREFORM

12 politidistrikter

Viktige
kvalitetskrav

Regjeringen går inn for å etablere
12 politidistrikter. Fylkesgrensene
og dagens distriktsgrenser er i
utgangspunktet lagt til grunn for
grensedragningen mellom de nye
distriktene. Øst-Finnmark foreslås som
et eget politidistrikt for å håndtere
grensen mot Russland. Regjeringen
åpner for ordninger som skal sikre de
minste politidistriktene bistand fra
særorgan eller større distrikter.

Regjeringen foreslår en rekke
krav til kvaliteten på polititjenesten. Kravene gir føringer for den
lokale strukturen. Regjeringen
har formulert krav på følgende
områder: publikumsservice,
forebygging, tilgjengelighet og
beredskap, og etterforskning og
påtale.
Eksempler på slike krav:

Dette er det viktigste
du trenger å vite
om reformen.

1

• RESPONSTIDSKRAV: Den tid
det tar fra politiet mottar melding om en alvorlig hendelse,
til første politienhet er på
stedet.
• KRAV OM REISEVEI: Minst 90
prosent av innbyggerne i hvert
distrikt har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste
tjenestested.
• SVARTIDER PÅ TELEFON: 95
prosent av alle anropene til
112 skal være besvart innen
20 sekunder på landsbasis.
• ÅPNINGSTIDER: Tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig
å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid, minst
én dag i uken.
• POLITIKONTAKT: Hver kommune skal ha minst en fast kontaktperson ved lensmannskontor eller politistasjon

1

1

ROGALAND
1

OSLO
1

1

ØST

SØR-ØST

AGDER

■ ■ Regjeringen åpner
for ordninger som skal
sikre de minste politi
distriktene bistand fra
særorgan eller større
distrikter.

Målet med
politireformen

1

NORDLAND
• NIVÅ 1:
Politidistrikts-funksjoner som ivaretar en del fellesoppgaver
• NIVÅ 2:
Driftsenheter, som kan ha flere tjenestesteder

INNLANDET

VEST

NORD

Øst-Finnmark:
Øst-Finnmark politidistrikt
Nord: Troms fylke og Vest-Finnmark
politidistrikt
Nordland: Nordland fylke
Trøndelag :
Nord- og Sør-Trøndelag fylke
Møre og Romsdal:
Møre og Romsdal fylke
Vest: Hordaland politidistrikt og
Sogn og Fjordane fylke
Rogaland: Rogaland fylke, Sirdal
kommune og Haugaland og
Sunnhordland politidistrikt
Agder:Vest-Agder fylke, unntatt
Sirdal kommune, og Aust-Agder
fylke
Sør-Øst: Telemark, Vestfold og
Buskerud fylke, og Asker og Bærum
politidistrikt
Oslo:Oslo politidistrikt
Øst: Follo, Romerike og Østfold
politidistrikt
Innlandet:
Oppland og Hedmark fylke

Reduksjon i antall oppgaver

Regjeringens mål med politireformen er
å sikre tilstedeværelse av et kompetent
og effektivt lokalt nærpoliti der
befolkningen bor, og samtidig utvikle
gode fagmiljøer som er rustet til å
møte dagens og morgendagens
kriminalitetsutfordringer.

Regjeringen ønsker å overføre noen av
politiets oppgaver helt eller delvis til andre etater. Flere av disse oppgavene må
utredes nærmere.
• KRIMINALOMSORGEN: Transport av varetektsfanger
• MATTILSYNET ELLER KOMMUNENE:
Løse og farlige hunder
• KOMMUNENE: Godkjenning av brukthandler og forvaltning av hittegods
• HELSEMYNDIGHETENE: Transport av
psykisk syke

9 av 10
KRAV OM REISEVEI: Minst 90 prosent av
innbyggerne i hvert distrikt har maksimalt 45
minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Tilgjengelig, pålitelig og beredt

Organisering av
politidistriktene
Regjeringen ønsker en lik organisering av politidistriktene, med
utgangspunkt i to nivåer:

MØRE OG ROMSDAL

1

1

1

TRØNDELAG

1

ØST-FINNMARK

1

• STATENS VEGVESEN: Skiltmyndighet
• HELSEMYNDIGHETENE skal dessuten
gjennomføre forsøk med å få overført
ivaretakelse av overstadig berusede
personer i minst ett politidistrikt
Arbeidet med å overføre oppgaver vil
kreve lovendringer. Det skal vurderes
nærmere om utstedelse av pass, meldingsordningen for EØS-arbeidstakere
og sekretariatsfunksjonen til forliksrådet
kan overføres til kommunene.

Regjeringen mener verdiene tilgjengelig, pålitelig og beredt uttrykker
kjernen i de forventningene som bør stilles til norsk politi. Og at verdiene ligger til grunn for vurderingene av behovet for endringer i politiet.

Det åpnes for å kunne etablere funksjonelle enheter til sivil
rettspleie og forvaltningsoppgaver. Regjeringen vil overlate til
POD å beslutte hvor administrasjonssenteret i de nye distriktene skal ligge.

Organisering forøvrig
Regjeringen går inn for å utrede:
• Fremtidig organisering av særorganene
• Fremtidig organisering av nasjonale beredskapsressurser
• Påtalemyndigheten, ift. kapasitet og kompetanse
• Hvorvidt det skal etableres øvingssentre i hvert politidistrikt, og hva innholdet eventuelt skal være
• Regjeringen vil ikke endre det integrerte tosporede systemet. Det organisatoriske forholdet mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet videreføres som i dag.

Endring i lokal struktur
Regjeringen tar ikke stilling
til riktig antall tjenestesteder,
men sier at Politianalysens
forslag om 210 tjenestesteder er for lite. Det overlates
til politiet å finne en god lokal organisering, innen rammene av politisk vedtatte
kvalitetskrav. Det skal ikke
lenger være slik at berørte
kommuner må være enige

?

for at det skal kunne gjøres
endringer. Beslutningen skal
tas av Politidirektoratet etter
involvering av berørte lokale
interesser. Berørte kommuner skal kunne påklage PODs
beslutning til Justisdepartementet, på bakgrunn av
saksbehandlingsfeil eller at
endringer ikke oppfyller gitte
kvalitetskrav.

Hva skjer videre?

Det er ventet at Stortinget behandler proposisjonen
i juni 2015. Deretter utformer Justisdepartementet et
oppdragsbrev til politiet. Så skal politiet gå i gang med å
utføre de endringene som er politisk vedtatt.

POLITI
45 min
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SMÅNYTT BILER

BILKJØP FOR ÉN MILLIARD

BILTYPENE POLITIET
SKAL INNGÅ NYE RAMME
AVTALER FOR

■■Liten patruljebil (stasjonsvogn).
I dag er Volkswagen Passat den
valgte bilen.
■■Stor patruljebil (kassebil). I dag er
Mercedes Vito den valgte bilen.
■■Transportbil. I dag brukes Mercedes Sprinter.
■■Ressurskjøretøy (SUV). I dag brukes BMW X5.
■■Hundebil (stasjonsvogn). I dag
bygges hundebur inn i flere av bilmerkene politiet har avtale med.
■■Administrative biler. I dag brukes
Ford, Nissan og Volkswagen.

En del tjenestemenn vil snart kunne sette seg i splitter nye biler
for å testkjøre dem og si sin mening. Vurderingene deres blir
sentral kunnskap når nye politibiler skal velges.
TEKST: JAN P. SOLBERG FOTO: KÅRE M. HANSEN

EN PATRULJEBIL SKAL SOM
MINIMUM INNEHOLDE

■■Brannslukningsapparat, trafikkvest, sanitetsutstyr, personlig
verneutstyr, plastskjold, ballistisk
skjold, døråpner, spikermatte, kikkert, lykt, åstedsutstyr og våpen.
■■Den vedtatte utstyrsløsningen
bygger blant annet på innspill fra
ulike brukergrupper og en spørreundersøkelse som 3681 av etatens
ansatte besvarte.
NASJONAL STANDARD FOR
UTSTYR I POLITIBILENE

■■I tråd med målsettingen om ett
politi, skal fremtidens patruljebiler
(IP3 og IP4) ha en nasjonal standard
for utstyr og innredning. En tjenestemann skal kunne bytte arbeidssted og sette seg i en bil på det nye
stedet og være kjent med utstyret
som er med og plasseringen i bilen.

Han står i spissen når politiet forbereder tidenes bilhandel. Politiinspektør Henning Støren Fredriksen
er her fotografert i kjelleren på Sentrum politistasjon i Oslo.

H

vert enkelt politidistrikt står for
innkjøp av biler, men det er Politidirektoratet og Politiets fellestjenester (PFT) som sikrer
rammeavtaler med leverandørene. De fleste kontraktene gjelder for fem år.
Kontrakter som nærmer seg slutten, innebærer en anledning til å kartlegge etatens
kjøretøybehov. Og det er det som skjer nå.
––Vi ser på hvilke oppgaver politiet skal utføre, standardiseringer og hva som kreves
av utstyr og teknologi for å gjøre jobben på
en smartere måte, forteller politiinspektør
Henning Støren Fredriksen i POD, som leder
«Prosjekt kjøretøy i politiet».
Brukerne har vært involvert tidlig i prosessen, forteller han. For eksempel har kompe44 N O R S K P O L I T I
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tansegruppen for hundebiler kommet med
innspill til hva en ny hundebil bør inneholde.
Ifølge Fredriksen er listen med absolutte
krav kraftig redusert siden forrige anbudsrunde for fem år siden. Fredriksen håper det betyr
at flere tilbydere melder sin interesse. Noen
absolutte krav ved utlysningene vil det være,
en patruljebil må for eksempel ha automatgir,
firehjulstrekk og et visst antall hestekrefter.

EN MILLIARD KRONER
Fredriksen ønsker ikke å si noe om antall biler det er snakk om i hver av de seks kategoriene: liten patruljebil, stor patruljebil, transportbil, ressurskjøretøy (SUV), hundebil og
administrative biler. Han begrunner det med
at Politi-Norge er i endring.

Politiet er storforbruker av biler. Her noen av dagens kjøretøyer: Volkswagen Passat, Volkswagen Vito,
Mercedes GL, BMW X5 og Mercedes Sprint.

––Liten patruljebil behøver ikke å være det
mest brukte kjøretøyet om noen år, sier han.
– Det avhenger av etatens behov og oppgaver.
Når mer politiarbeid skal gjøres på stedet,
kan det for eksempel fordre litt større biler
med plass til mer utstyr og fangetransport.
Etaten kjøper årlig inn 150–200 patruljebiler. En patruljebil koster i gjennomsnitt
en million kroner med dagens avgifter. Kontraktene som nå skal inngås, kan over en
femårsperiode være verdt opp til en milliard kroner.
I forkant av anbudsutlysningen har POD
gjort analyser for å kunne spesifisere etatens
behov. Utstyr og innredning i bilene er et viktig element. For at leverandørene skal kunne
lage innretninger for sikker og praktisk lag-

ring av utstyret under transport, får de instrukser fra etaten for hva som behøves av
utstyr, samt prioritert plassering av utstyret.
For eksempel er det nødvendig at spikermatten er lett tilgjengelig.
I denne prosessen har brukergruppene
ytret sine behov, og hovedverneombudet
har vært med hele veien, ifølge Fredriksen.
Testing av prototyper står sentralt når innkomne tilbud skal vurderes. PFT vil sammen
med tjenestemenn teste og vurdere blant annet kvalitet og ulike egenskaper.
––Det er viktig for resultatet at brukerne involveres, sier Fredriksen.
POD jobber også med å få på plass en rammeavtale for skuddbeskyttede kjøretøy, samt
en leiebilavtale for biler til bruk i spaning.

SAMME UNIFORMERING
Ifølge Fredriksen er bil et tema som engasjerer etaten.
– Bilen er manges arbeidsplass. Bilen er
også et svært viktig verktøy for å få gjort jobben. Vi må derfor sørge for at bilene er best
mulig egnet for å imøtekomme de oppgaver
politiet er satt til å løse.
POD har ikke eksakt tallmateriale som viser alder og kilometerstand for etatens bilpark, men Fredriksen sier at man er klar over
at mange politidistrikter sitter med mange
gamle kjøretøy.
– Volvo-er fra 2001 som har gått 500 000
– 600 000 kilometer brukes i daglig tjeneste. Dette er vi nødt til å ta tak i. Politiet har
krav til responstid, og vi må kunne agere

når publikum trenger hjelp. For å kunne
gjøre en best mulig jobb der ute, må vi også
ha med oss nødvendig utstyr, og de gamle
bilene er ikke nødvendigvis like godt egnet
som nyere biler. En jevn standard på bilparken er også viktig for å nå målsettingen
om ett politi.
Avgiftsfritak på politibiler kan være et virkemiddel for å få raskere utskiftingstakt. Ifølge Fredriksen jobber POD med spørsmålet og
er i dialog med departementet.
Bilene som omfattes av de nye rammeavtalene, skal etter planen kunne bestilles i etatens nettbutikk fra oktober 2016 og være i
bruk i begynnelsen av 2017.
Uniformering av de nye bilene vil være den
samme som i dag. ■
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SMÅNYTT SITUASJONSSENTER

Disse karene ser frem til at PODs nybygg (bak til høyre) står ferdig. Fra venstre politiinspektør Tom Vidar Løfqvist, politiinspektør Henning Høgseth og
seksjonssjef Steffen Ousdal.

Nylig var noen av PODs beredskapsfolk på befaring i situasjonssenteret. Her får de en orientering av prosjektleder Morten Lystad i Vedal prosjekt AS.

HER KOMMER POLITIETS
SITUASJONSSENTER
Når POD til høsten flytter inn i sitt nybygg i Oslo, skal politiets nye situasjonssenter tas i bruk.
TEKST OG FOTO: KÅRE M. HANSEN

Senteret på Majorstuen får ansvar for styring og ledelse i kriser.
––Det skal bemannes 24/7/365, og i den forbindelse utlyser vi nå en
rekke nye stillinger, opplyser seksjonssjef Steffen Ousdal i Politidirektoratets avdeling for politiberedskap og krisehåndtering.

FØLGER OPP
Det nye situasjonssenteret er forankret i Justis- og beredskapsdepartementets hovedinstruks for Politidirektoratet.
Instruksen understreker direktoratets ansvar for effektiv og sikker
håndtering av kriser og alvorlige hendelser. Og i POD er man svært
tilfreds med at senteret snart kan tas i bruk.
––Det blir et viktig arbeidsverktøy som gjør oss enda bedre rustet
til å løse arbeidsoppgavene våre i kritiske situasjoner, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i direktoratets avdeling for politiberedskap
og krisehåndtering.
46 N O R S K P O L I T I

1 2015

TUNGT ANSVAR
Dette blir situasjonssenterets arbeidsoppgaver:
■■Ansvar for å etablere rask og tilstrekkelig situasjonsforståelse i POD og på
tvers av sektorer og nivåer, herunder varsling til JD/KSE.
■■Ansvar for styring og ledelse i nasjonale kriser og ved alvorlige hendelser
som utfordrer kapasitet og kompetanse i ett eller flere politidistrikter.
■■Politidirektoratets døgnkontinuerlige kontaktpunkt i spørsmål knyttet til
beredskap, sikkerhet, kriser og alvorlig hendelser.
■■ Får et særlig ansvar for å koordinere samvirke med andre etater og myndigheter.
■■Skal klarlegge ansvarsforhold og samordne politiets ressurser ved nasjonale kriser og alvorlige hendelser.
■■Skal koordinere politiets behov for Forsvarets bistand i henhold til Instruks om Forsvarets bistand til politiet.
■■På operasjonelt nivå skal senteret ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å kunne håndtere kriser og alvorlig hendelser effektivt og sikkert.

Selfie? Politiinspektør Tom Vidar Løfqvist sikrer seg egne bilder fra det som fortsatt er en byggeplass.
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Her ser du et knippe av Skibstads bilder fra tiden som pressefotograf.

FRA FOTOGRAF TIL POLITI
Kent Skibstad (32) var medisinstudent, ambulansearbeider
og pressefotograf før han begynte på Politihøgskolen.
TEKST OG FOTO: KÅRE M. HANSEN

L

ederen for Politiets Fellesforbunds studentforening, Kent
Skibstad (32), er en allsidig herre.
Han studerte medisin i Polen
i fire år før han innså at det ikke
var lege han ville bli. Så jobbet han som ambulansearbeider til han ble frilans pressefotograf med VG, Dagbladet og Scanpix som
kunder.
Men nå er det politi for alle penga. Skibstad tar andreåret på Politihøgskolen, og har
for tiden praksis på Stavanger politistasjon.

Norsk Politi vil etter hvert vise noen av bildene hans. I neste utgave trykker vi en reportasje fra en PLIVO-øvelse (pågående livstruende vold). Skibstad forteller at bildene er
tatt på fritiden.
––Jeg har aldri med kameraet på jobb. Når
jeg kjører patrulje må jeg ha fullt fokus på de
oppgaver jeg skal utføre, sier han.
Og om rollen som tillitsvalgt:
––Jeg har alltid vært interessert i fagforeningspolitikk. Jeg vil gjøre mitt for å gi mine kolleger
bedre forutsetninger i yrket som politi. ■

Kent Skibstad, leder for PF-studentene og tidligere pressefotograf, her for en gangs skyld med
kamera på jobb.

