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OPPDRAG OG 
METODE



• Oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet
• Evalueringen skal vurdere effektene av 

nærpolitireformen i lys av reformmålene som er 
satt
- Dokumentere hva som er gjort i planlegging og 

gjennomføring
- Gi muligheter for erfaringsutveksling og 

korreksjon underveis
- Gi innsikt i hvordan endret struktur, tiltak rettet 

mot ledelse, kultur og holdninger m.m. virker inn 
på måloppnåelsen

• Startet i 2016 og videreføres nå til 2022

Vårt oppdrag



Organisering

Justis- og beredskapsdepartementet

Evalueringsleder og 
sekretariat (DFØ)

Referansegruppe

F

«Nullpunktsmåling» 
=statsrapportering 2016

Årlige 
statusrapporteringer

Effektevaluering 
(2022)

Evaluering av 
tjenestestedsstruktur(?)

FoU m.m.



Vi tar utgangspunkt i effektmålene



Analysemodell
-Et operativt, synlig og 
tilgjengelig nærpoliti
-Forebygge, etterforske og 
påtale
-Sikre innbyggernes trygghet

Kapasitet og 
kompetanse Kultur

Struktur Prosesser/
systemer Medarbeidere Lederskap

Kompetanse og kultur er et langsiktig resultat av variabler som kan påvirkes kontinuerlig

”Evne” ”Vilje”



Metodisk tilnærming



• Statusrapporter 2016, 2017, 2018, 2019 og 
2020

• Underveisrapport om kultur, holdninger og 
ledelse 2017

Det som kommer
• Resultat-/effektevaluering (november/desember 

2022)
• Evaluering av tjenestestedsstrukturen er 

foreløpig ikke tatt stilling til

• Så har Hurdalserklæringen en egen formulering 
om effektevaluering og styrking av distriktene

Vi har levert:



STATUS PR. 2020



Gjennomgående trekk i våre anbefalinger 
2016-2020

• Ambisiøse mål – iboende spenninger mellom 
lokal forankring og mer robuste fagmiljøer

• Behov for å avklare forventninger mellom 
kommunene og politiet

• Tilpasse ambisjonene til hva som er mulig ut fra 
tilgjengelige ressurser

• Sentral styring vs. lokalt handlingsrom
• Behov for mer digitalisering og automatisering
• Behov for å satse på ledelse og involvering av 

medarbeidere



Sterkere fagmiljøer

• Måloppnåelsen størst når det gjelder sterkere 
fagmiljøer som kan håndtere de mest alvorlige 
sakene
- Økt fagkompetanse og mer trening
- Økt beredskap
- Spissing av innsatsen
- Samarbeidet med nødetatene fungerer godt i 

alvorlige saker
- Riksadvokaten bekymret for noen områder 

(organisert, økonomisk og digital kriminalitet)



Lokal tilstedeværelse og 
synlighet 
• Forbedringer:

- Bedre kunnskapsgrunnlag og oversikt over 
kriminalitetsbildet i distriktet

- Sterkere fagmiljøer og økt kvalitet
- Tettere kontakt mot kommunene – politiråd og 

politikontakt
• Svakheter:

- Dårligere lokalkunnskap
- Større skille mellom små og større steder – tilbudet i 

mer spredtbygde strøk er blitt dårligere
- Mindre publikumskontakt – vanskeligere å ta kontakt
- Ikke blitt flere patruljer?



Resultater 2019

• Kvaliteten på tjenestene blir gradvis bedre
• Kommunene er skeptisk til reformen, men er fornøyd med det konkrete 

samarbeidet
• Innbyggernes tillit til politiet ganske stabil - økt noe fra 2018
• Ansatte har ulike oppfatninger av hvordan samfunnsoppdraget best kan løses

- GDE-ansatte fremhever synlig tilstedeværelse og løsning av hverdagskriminalitet
- FDE-ansatte er mer opptatte av de prioriterte områdene som vold i nære relasjoner, seksuelle 

overgrep på nett m.m.
• Ansatte har tro på at kompetanseheving og bedre og likere saksbehandling og 

etterforskning av «like» saker gir økt rettssikkerhet



Spesielt om ledelse

• Ledelse har fått større oppmerksomhet
- Mer profesjonalisert
- Økte krav

• Politiet er blitt en mer hierarkisk organisasjon – lengre 
avstand fra bunn til topp
- Men politiansatte har stor tillit til nærmeste leder

• Behov for å se ledelse og styring mer i sammenheng
- Mye administrasjon – hva med personaloppfølging og 

annen ledelse?
- Behov for å forene en byråkratisk-administrativ logikk 

med den operative logikken
• Behov for større innsats mot førstelinjeledere

- Viktige kulturbærere



UTFORDRINGER I 
EVALUERINGS-
ARBEIDET



Kritiske suksessfaktorer

• Uavhengighet
• Tillit og legitimitet
• Kunnskap og faglighet integritet
• Respekt for de som blir evaluert

• Bruk av evalueringen – relevans 



www.dfo.no/rapporter-og-statistikk
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