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Politiets møte med dagens og 

morgendagens kriminalitet 
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Trender og 
utviklingstrekk 
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Samfunnet endres 
 

• Globalisering 

• Teknologi 

• Befolkning 

 

 

Kriminaliteten endres 
 

• Nye kriminalitetsformer og  

       arenaer 

• Mer komplisert 

• Fra det fysiske til det digitale 

 

Politiet må endres 
 

• Mer spesialisert kompetanse 

• Sterke fagmiljøer 

• Bedre teknologistøtte 

• Nye arbeidsprosesser 

• Kontinuerlig utvikling 





Status 
politireformen 
2016-2020 
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"Rapporten viser at etter fire år med reformarbeid begynner tiltakene i 
politireformen gradvis å gi positive resultater. En krevende omorganisering er 
i hovedsak gjennomført som planlagt. Nye arbeidsformer og nye 
samarbeidsmønstre vokser fram" 

 
DFØs evaluering av Nærpolitireformen 2019 
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• Beredskapen er vesentlig styrket 

• Kvaliteten på etterforskingen er bedre og likere 

• God og systematisk samhandling med kommuner  

• Nye arbeidsmetoder og nye verktøy er i bruk 

• Forebygging er mer kunnskapsbasert og målrettet 

 
Men: 
 

• Har vi funnet god nok balanse mellom fagmiljøer og 
lokal tilstedeværelse? 

• Behov for fortsatt digital utvikling 

På rett vei – utviklingen må fortsette 



Forebygging 
Politiets hovedstrategi 
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Forebygging som politiets hovedstrategi 

• I kjernen av politiets samfunnsoppdrag 

• Retningsvalg for hvordan norsk politi  
skal komme i forkant av kriminaliteten  

• Gjennom styrket samhandling på tvers av 
fagområder internt og med andre aktører 
skal politi bidra til styrket forebygging i 
samfunnet 

• Kunnskapsstyrt og etterretningsbasert 

16.09.2020 Side 10 

POLITI 

HELSE- 
VESEN 

NÆRINGS- 
LIV 

UDI/ 
IMDI 

KOMMUNE 
BARNEVERN 

FRIVILLIG  
SEKTOR 

FORSVARET 
FORSKNING 

SLT 

KRIMINAL- 
OMSORG 

PST 

MEDBORGERE 



Politiets innhenting av informasjon til etterretningsformål 
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Politiets ansatte 
Samarbeidsaktører 
(offentlig/ privat) 

Åpne kilder  
Andre 

informasjonskilder 

Informasjonskilder 

Etterretningsprosessen 

TILTAK 

ETTERRETNING 





Nye 
arbeidsmetoder 
Nye utfordringer – nye muligheter 
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Nettpatruljer i alle politidistrikt 

• Nettpatruljene sørger for synlig 

tilstedeværelse på nett  

• Råd og veiledning 

• Tillitsbygging 

• Informasjonskanal 

• Patruljering på nett 



Politiet møter de yngste på TikTok 

• Målgruppe: Barn og unge 

• Over 200.000 følgere - 1,7 millioner likes 

• Treffer de yngste der de er digitalt 

• Når ut med forebyggende budskap 

• En ny måte å "tilkalle politiet" på 

• Følges opp av fysiske patruljer ved behov 
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Utvikling i antall anmeldelser 
- enkelte kriminalitetstyper sammenlignet med 2015  
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For Vold og Vinning skyldes noe av endringen endret statistikkføring som følge av ny straffelov med ikrafttredelse 1. oktober 2015 



Mer enn 30 prosent av kapasiteten  
går til knapt 3 prosent av sakene  



Operasjon Spiderweb 

• Kl. 1515 – Vitne møtte på Egersund politistasjon 

• Kl. 1615 – Lokalt politi tok kontakt med Felles 

 straffesaksmottak  

• Kl. 1630 – Etterforskning igangsatt 

• Kl. 2150 – Nødrettsanmodning til Snapchat 

• Kl. 2230 – Brukerdata mottatt fra Snapchat 

• Kl. 2310 – Bruker identifisert til med adresse 

• Kl. 1250 – Bruker pågrepet av Sør-Øst politidistrikt 

 



Et politi for fremtiden 
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• Erkjennelse av for mange mål og 
prioriteringer 

• Retning for videre utvikling 

• Behov for flerfaglig kompetanse 

• Stramme rammebetingelser 




