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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 26. JANUAR 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 
18 medlemmer og tre gjester deltok. Ola Rongen ledet møtet. 
 
Hovedtema var Status og videre utvikling av politireformen ved Linn Heidi Fosso, leder av GDE-Vest, 
Innlandet Politidistrikt.  
Reformen går gjerne under navnet nærpolitireformen. Fosso vil heller omtale den som 
kvalitetsreformen. Politidistriktet omfatter de tidligere fylkene Hedmark og Oppland, minus Jevnaker. 
Det er landets største i areal, og med ca 390.000 innbyggere.  
Det er 5 politistasjoner og 16 lensmannskontor, en reduksjon på 20 tjenestesteder. Men 98,8% av 
innbyggerne har under 45 minutter til nærmeste tjenestested. Det er ca 600 politibetjenter, 40 jurister 
og 250 sivile ansatte. Det er 1,58 politibetjenter pr 1000 innbyggere. 
 
Det legges stor vekt på forebyggende arbeid. For å få til det har man opprettet radikaliseringskontakt, 
næringslivskoordinator, mangfoldskoordinator såkalt SARA-koordinator (vold i nære relasjoner), 
trafikkoordinator. Man arbeider overfor truselutsatte. Og politiet er aktive på nett. 
For hver kommune er det en politikontakt, og sammen med kommunen har man et felles ansvar for 
kriminalitetsforebygging. Blant annet i Gjøvik/Toten er det også etablert regionalt politiråd. 
 
Den gamle politistrukturen ville ikke kunne hamle opp med de nye formene for kriminalitet, så en reform 
var helt nødvendig. F eks er det uhyre tid- og kunnskapskrevende å etterforske nettbasert kriminalitet. 
Man håndterer ca 20.000 anmeldelser og 40.000 sivilsaker. Antall straffesaker er redusert, p.t. ca 5000 pr 
år. Det legges ned mye arbeid mot familievold og vold mot barn. Samtidig som det minker med 
vinningskriminalitet øker økonomisk kriminalitet. Man har også fått saker om menneskehandel, 
nettbedrageri og overgrep på nett. 
 
Ressursutnyttelsen er bedre ved at man har felles straffesaksinntak for hele distriktet og én 
operasjonssentral. Man får også ressurser til årlig kompetanseoppdatering av de ansatte, noe som er 
uhyre viktig, da kriminalitetsbildet endrer seg.  
Målet for responstid i distriktet er at 83% av befolkningen får hjelp innen 15 minutter. I landet for øvrig 
gjelder 80%. 
 
Reformen har vært helt nødvendig, den bør få tid til å sette seg før man setter i gang med nye reformer. 
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