
Politiets 
Fellesforbund 

Sårbarhetskonferansen 
2020 

 

Sigve Bolstad 
 



«Sterkt fellesskap – trygghet for alle» 
 
 

• Politiets Fellesforbund organiserer medlemmer i alle grupper og 
på alle nivå i politiet, og er den største fagforeningen i politiet 
 

• Ca. 18 000 medlemmer – over 80% av de ansatte i politi- og 
lensmannsetaten 

  
• Politiets Fellesforbund er en organisasjon med både bredde og 

spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, 
samt til politiets rolle og oppgaver. 



 Tidenes største politireform: 

«Nærpolitireformen» 
 

 Reformens politiske målsetning: 

«Et politi som er operativt, synlig, tilgjengelig 
og som har kapasitet og kompetanse til å 
forebygge, etterforske og påtale kriminelle 
handlinger og sikre innbyggernes trygghet»  
(Prop. 61 LS (2014-2015)  



Professor Cathrine Filstad og  
professor Tom Karp 

• 80 prosent tror det forebyggende politiarbeidet enten blir dårligere 
eller det samme som før på grunn av reformen 

 
• Nesten 80 prosent oppgir at beredskapen blir dårligere eller samme 

som før. 
 
• 90 prosent oppgir at tilgjengeligheten for publikum til politiet 

har blitt dårligere (70 prosent) eller samme som før. 
 
• Nesten ingen av de spurte har tro på målet om ett politi med 

tilnærmet like tjenester. 
 
• Nesten ingen av de spurte har tro på at reformen gir bedre 

ressursutnyttelse. 
 
• Kun 20 prosent av de politiansatte oppgir at reformen gir mening. 
 
• Under påstanden: «Det nye nærpolitiet skal være operativt, 

synlig og tilgjengelig, med kapasitet til å forebygge, etterforske 
og påtale kriminelle handlinger.» svarte kun 7,8% av de spurte 
at de var enige. 



 For 2018 oppfatter hele 3 av 4 polititjenestepersoner og ledere i ulik 
grad at de ikke har nok ressurser til å gjøre arbeidsoppgaver på en god 
faglig måte. 
 

 7 av 10 politiansatte opplever å ha en dårlig følelse i magen ved 
arbeidsdagens slutt fordi de ikke fikk tid eller hadde ressurser til 
å gjøre en så god jobb som de ønsket. 
 

 8 av 10 mener Politidirektoratet har et stort forbedringspotensial når 
det gjelder å fange opp signaler fra de ansatte når det gjelder deres 
opplevelse av politihverdagen. 
 

 Manglende mulighet til å hjelpe mennesker, som er en stor 
motivasjonskilde til politifolk, gjør at politiansatte nå føler seg mindre 
stolte over yrket sitt enn tidligere. 

 Grunnprinsippene i norsk politi forvitrer. 

 





 Politiets samfunnsoppdrag 
 
 Grunnutdanningen ved 
Politihøgskolen må ivaretas og 
videreutvikles 

 
 Norge må ha et lokalt forankret politi 
 
 Hverdagsberedskapen må styrkes 
 
 Ti prinsipper for norsk politi 
 
 Behov for etterforskningsløft 




