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Åpning og orientering ved politimester.
Politimesteren ønsket velkommen. Etter kort presentasjon av alle deltakerne i
styringsgruppen informerte hun om møteagenda og arbeidet som skal gjennomføres.
Politimesteren innledet videre møtet med informasjon om arbeidet med inndeling av
nye lensmanns- og politistasjonsdistrikt (tjenesteenhetsstruktur), og lensmannskontor
og politistasjoner (tjenestestedsstruktur). Hun presiserte at målet om et styrket
nærpoliti i bygd og by er overordnet i dette arbeidet.
Følgende mål ble presisert:
• Politiet skal komme når det trengs – oftere og raskere
• Et politi som er synlig og tilstede i lokalmiljøene
• Bedre forebygging, etterforskning og beredskap der folk bor
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Orientering om oppdraget
Tid:
I forbindelse med innledningen ble det åpnet for innspill og spørsmål fra deltakerne i
styringsgruppen.
Gro Anita Mykjåland påpekte en sterk bekymring for tidsfristen for dette arbeidet, som
hun mente var uforsvarlig kort. Hun etterspurte en forklaring på kort frist for innovering
fra kommunene og for prosessen i sin helhet. Prosjektleder forklarte at fristene er
fastsatt sentralt av POD. Kommunene vil ha 6 uker på å behandle og uttale seg om
politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur. I tillegg vil kommunene ha 8 ukers
klagefrist på PODs vedtak.

Agder politidistrikt
Kristiansand
Post: Postboks 14 Lundsiden, 4605 Kristiansand
Besøk: Tollbodgt 45

Tlf: 38 13 60 00
Faks: 38 13 60 11
E-post: post.agder@politiet.no

Org. nr.:
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Det ble videre presisert fra prosjektleder at det ikke var mulig for styringsgruppen i
Agder å justere på disse fristene.
Mykjåland presiserte at hun var kjent med at dette var nasjonale frister. Videre bad hun
om at det ble protokollert i referat at hun mente fristene var for korte for å ivareta den
involvering som stortinget hadde lagt til grunn når de besluttet å flytte
beslutningsfullmakten til politidirektøren. Hun informerte om at styret i Knutepunkt
Sørlandet ville diskutere hvordan de skulle håndtere dette problemet med sentrale
politikere. Prosjektleder anmodet om at kommunene forholder seg til de fristene som er
satt for prosessen, og at kommunene og politidistriktet søker å finne gode løsninger for
involvering underveis til tross for knappe tidsfrister.
De andre medlemmene i styringsgruppen som representerer kommunene delte
bekymringen fra Mykjåland, samtidig som det ble understreket fra enkelte at det er tillit
til prosessen og at det skal være mulig å gjennomføre til tross for tidsfristene.
Politimesteren presiserte at hun delte bekymringen i forhold til tid, men at hun hadde
god tro på at vi i Agder skulle lykkes med å utarbeide en ny struktur som sikret en
bedre polititjeneste i Agder politidistrikt innenfor de fristene som var bestemt.
Mykjåland presiserte at det for enkelte kommuner var en utfordring med
høringsperioden på 6 uker som var kort og samtidig med budsjettbehandling. Hun bad
om mulighet for å forlenge fristen et par uker inn i desember. Politimesteren ville ta
spørsmålet inn til POD i nasjonal ledergruppe. Prosjektleder informerte om at dette
problemet allerede har vært lagt frem for sentralt prosjekt, med svar om at fristene står
fast. Politimesteren anmodet om at kommunene eventuelt sendte høringssvar fra
formannskap innen fristen, men senere innsending av kommunestyrets behandling av
saken. Mykjåland sa dette var en mulighet som kunne vurderes i kommuner som fikk
for liten tid i kommunestyret.
Oppdraget:
Oppdragsbrevet fra POD, arbeidspakke 9 og mal for leveranse fra politimesteren ble
gjennomgått kort i møtet til informasjon. Dokumentene var sendt ut i forkant.
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Mandat/arbeidspakke
Det kom forslag fra Arnt Abrahamsen om å innta et punkt i mandatet som beskrev
oppdraget til styringsgruppen. Prosjektleder inntar dette i mandatet (arbeidspakken).
Mandatet ble godkjent av stridsgruppen med denne endringen. Godkjent mandat følger
som vedlegg til referat.
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Plan for involvering av lokalsamfunn og tillitsvalgte
Følgende ble besluttet og godkjent som plan for gjennomføring i forhold til
lokalsamfunn:

•
•
•
•
•
•

Møte med ordførere og rådmenn 12. mai 2016
Besøk i kommunestyrer/formannskap juni, august og september
Workshops for kommuner 26. august 2016
Spørreundersøkelse for samtlige kommunestyrer
Styringsgruppe med regiondeltakelse
Høringskonferanse 14. oktober 2016
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•
•
•
•

Medlemmer i arbeidsgruppen søker kontakt med kommunene for innspill i prosessen
Deltakelse fra politiet i kommunestyrer i høringsperioden
Lensmenn, stasjonssjefer og politikontakter involveres i kontakten med kommunene
Det lages informasjonsbrev etter styringsgruppemøtene

Følgende ble besluttet og godkjent som plan for gjennomføring i forhold til tillitsvalgte:
•
•
•
•
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Deltakelse i styringsgruppe
Deltakelse i workshops
Paroler, informasjonsmøter, fagforeningsmøter etter behov og når det er mulig.
IDF møter

Kommunenes forventninger og prioriteringer
Hvordan kan styringsgruppen sikre at kommunenes forventninger og prioriteringer til
polititjenesten kommer tydelig frem?
Mye av diskusjonen omhandlet prosess for å sikre involvering. Med de begrensningene
som er presisert i forhold til tidsfristene var det enighet om at samhandling med lokale
lensmenn og politistasjonssjefer i hver kommune var en viktig faktor for å sikre dette.
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Råd til politimesteren om effektivisering
Hvordan skal vi lykkes med arbeidet slik at styringsgruppen når frem med råd, og
kommunene blir involvert?
Det blir det enkelte kommunestyret som gir råd og uttalelser på forslaget som
politimesteren fremmer den 14.10. Styringsgruppen gir i hovedsak råd på prosessen.
Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere hvorvidt forslaget skal behandles i
regionrådene eller i den enkelte kommune.
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Møteplan
Neste møte blir fredag 26.8.16 kl. 1415 til 1500. Dette blir som umiddelbar oppfølging
etter workshops med alle kommuner på fylkeshuset.
Fredag 30.9.kl. 1000 – 1200 Møte på politihuset i kristiansand
Torsdag 8.12.16 kl. 1000 – 1200, Møte på politihuset i Kristiansand
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Eventuelt
Kommunikasjonssjef Svein Enersen og prosjektleder Arne Sundvoll samarbeider om
utkast til informasjonsbrev som kan sendes kommunene. Dette lages i første omgang i
etterkant av møter i styringsgruppen. Styringsgruppens medlemmer får
informasjonsbrevet til gjennomlesning og kommentarer før det sendes øvrige
kommuner.

Arne Sundvoll
Prosjektleder
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Informasjonsbrev – ny tjenesteenhetsstruktur
Onsdag 17. august hadde styringsgruppen for tjenesteenhetsstruktur i Agder politidistrikt sitt
første møte på politistasjonen i Arendal.
Styringsgruppen består av følgende medlemmer:
Kirsten Lindeberg – politimester Agder pd
Arne Sundvoll – prosjektleder PNP Agder
Svein Enersen – kommunikasjonssjef Agder pd
Ernst Olav Lunde – lokallagsleder Politiets Fellesforbund
Asbjørn Skåland – lokallagsleder Norsk Politilederlag
Per Ørnulv Thorbjørnsen – lokallagsleder Politijuristene (forfall i Arendal)
Stein Kjetil Watne – Hovedverneombud Agder politidistrikt
Gro Anita Mykjåland – leder Knutepunkt sør, ordfører Iveland kommune
Jon Rolf Næss – leder Setesdal regionråd, ordfører Bykle kommune
Per Kristian Lunden – leder Østre Agder regionråd, ordfører Risør kommune
Helge Sandåker – leder Lindesnes regionråd, ordfører Marnardal kommune
Arnt Abrahamsen – leder Lister regionråd, ordfører Farsund kommune
Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) i oppdrag å fastsette
politidistriktenes lokale struktur – både tjenesteenheter, tjenestesteder, og geografiske
driftsenheter (jfr Justis- og beredskapsdepartementet 14.03.2016; Oppdragsbrev om gjennomføring av nærpolitireformen – del 3 –
politidistriktenes lokale struktur – tjenestestedsstrukturen).
Begrepsavklaring
Tjenesteenheter – lensmanns- eller politistasjonsdistrikt
Tjenestesteder – lensmannskontor eller politistasjoner
Geografisk driftsenhet - Geografiske driftsenheter kan omfatte flere tjenesteenheter og -steder.
Driftsenhetslederen er også tjenestestedsleder. Geografiske driftsenheter har det overordnede
ansvaret for å lede og å koordinere ressursene ved de underlagte tjenestestedene.
Prosess
Det er fastsatt ulike prosesskrav og beslutningsløp for tjenesteenheter og tjenestesteder, og de
geografiske driftsenhetene. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes i
Politidirektoratet, mens de geografiske driftsenhetene skal besluttes etter lokale forhandlinger
i politidistriktene. Det settes en felles frist for politidistriktenes forslag til effektivisering av
tjenesteenheter og tjenestesteder – 15.12.2016.
Mål for lokal struktur:
Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig,
med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger.

En viktig forutsetning for å lykkes med nærpolitireformen vil være å utnytte politiets ressurser
bedre enn i dag. Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid
og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene.
Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever et
tilgjengelig og nært politi. Ved utarbeidelse av forslag til endringer i den lokale strukturen
skal det tas utgangspunkt i hva innbyggerne skal få av tjenester etter endringene og hvordan.
Politidirektoratet beslutter inndeling i lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter og
sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer og politistasjoner, etter tilrådning fra
politimesteren basert på forutgående involvering av berørte lokale interesser.
Konkret skal følgende aktiviteter ivaretas lokalt:
-

-

-

Det skal etableres en styringsgruppe, som skal ledes av politiet. Styringsgruppen skal
minimum bestå av representanter for politimesteren, berørte kommuner og de ansatte i
politiet med arbeidstakerorganisasjonene.
Styringsgruppen skal utforme mandat for vurdering av tjenesteenheter og
tjenestesteder, herunder spørsmål om organisering av arbeidet (arbeidsgrupper mv.)
godkjenne plan for involvering av lokalsamfunnene og involvering av de tillitsvalgte i
prosessen
sikre at kommunenes forventninger og prioriteringer til polititjenestene kommer
tydelig frem
gi politimesteren råd om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur med
utgangspunkt i kommunenes prioriteringer og politidistriktets risiko- og
sårbarhetsvurdering for 2016
Politimesterens tilrådning skal inneholde en risiko og sårbarhetsvurdering som skal
benyttes som utgangspunkt for vurderingene av effektivisering av lokal struktur.
Vurderingen skal inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering for hele distriktet, som
skal vektlegge konsekvenser ved evt. endringer i lokal struktur for politiets beredskap
og evne til forebygging. En ugradert versjon skal gjøres offentlig tilgjengelig.
Politimesteren skal utarbeide en skriftlig orientering til kommunene om det
tjenestetilbudet innbyggerne vil få etter at tjenesteenheter og tjenestesteder er etablert.
Utkast til en slik orientering diskuteres i den lokale prosessen, og offentliggjøres etter
at Politidirektoratet har fattet beslutning.

Den skriftlige orienteringen skal vektlegge:
-

Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas
Hvilken beredskap man kan forvente
Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører

Politimesteren skal innhente synspunkter fra kommunene og arbeidstakerorganisasjonene
lokalt før tilrådningen oversendes Politidirektoratet, med 6 ukers frist.
Arbeidsgruppe
Det opprettes en arbeidsgruppe som gis i oppdrag å utarbeide forslag til tjenesteenhet- og
tjenestestedsstruktur for politidistriktet. Forslaget skal være basert på sentrale føringer og tett
samarbeid med kommunene i Agder.

Politimesteren har etablert en intern arbeidsgruppe som jobber med intern struktur i
politidistriktet. Denne arbeidsgruppen gis i oppdrag å utarbeide forslag til struktur for
lensmanns- og politistasjonsdistrikter, samt for tjenestesteder i Agder politidistrikt.
Arbeidsgruppen består av følgende:
Prosjektleder PNP Agder Arne Sundvoll
Miriam Stausland, operasjonsleder, Felles operativ enhet
Anne Marit Zachariassen, Rådgiver, Felles forvaltningsenhet
Terje Kaddeberg Skaar, Påtaleleder, Felles kriminalenhet
Kjetil Nygaard, Lensmanns Lillesand lensmannskontor
Jan Terje Aas, Lensmann Farsund lensmannskontor
Wigdis Songedal, Avsnittsleder etterforskning, Arendal politistasjon
Gunstein Bratteland, Lensmannsførstebetjent, Bygland lensmannskontor
Per Juell Larsen, Seksjonsleder forvaltningsseksjonen, Arendal politistasjon
Svein Enersen, kommunikasjonssjef
Føringer og krav for utarbeidelse av forslag til lokal struktur fremgår av vedlagte brev av
1.6.2016, fra Politidirektoratet "Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale
struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder".
Arbeidsgruppen skal foreslå effektivisering av politidistriktenes lokale struktur, her under
foreslå tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt), tjenestesteder og inndeling
i geografiske driftsenheter.
Forslaget skal inneholde en risiko og sårbarhetsvurdering som skal benyttes som
utgangspunkt for vurderingene av effektivisering av lokal struktur. Vurderingen skal
inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering for hele distriktet, som skal vektlegge
konsekvenser ved evt. endringer i lokal struktur for politiets beredskap og evne til
forebygging.
Arbeidsgruppen skal i sin rapport vektlegge beskrivelse av:
• Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas
• Hvilken beredskap man kan forvente
• Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører
Disse punktene skal inngå i politimesterens skriftlige orientering til kommunene om det
tjenestetilbudet innbyggerne vil få etter at tjenesteenheter og tjenestesteder er etablert.1

Workshops
Workshops skal benyttes som metode for å involvere ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten,
samt for å gi arbeidsgruppen best mulig faglig grunnlag for å utarbeide forslag til ny struktur.
Det skal gjennomføres workshops for kommunene, samt besøk til kommunestyrer for å
orientere og involvere.

1

Se brev av 1.6.16 fra POD til politimestrene side 5, 3. avsnitt

Arbeidsgruppen skal søke å ha tett dialog med kommunene under utarbeidelse av forslag til
struktur, og under høringsperioden.
Forslag leveres styringsgruppen innen 30.09.16
Politimesteren skal ha klart sitt forslag til høring den 14.10.16
Høringsfrist for kommunene er satt til 1.12.16

Plan for involvering av lokalsamfunnet
Lokalsamfunn –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Møte med ordførere og rådmenn 12. mai 2016
Besøk i kommunestyrer/formannskap juni, august og september
Workshops for kommuner 26. august 2016
Spørreundersøkelse for samtlige kommunestyrer
Styringsgruppe med regiondeltakelse
Høringskonferanse 14. oktober 2016
Medlemmer i arbeidsgruppen søker kontakt med kommunene for innspill i prosessen
Deltakelse fra politiet i kommunestyrer i høringsperioden
Lensmenn, stasjonssjefer og politikontakter involveres i kontakten med kommunene
Det lages informasjonsbrev etter styringsgruppemøtene

Kristiansand 18. august 2016

PNP Agder – Arbeidspakke/mandat
Org-AP3
Utarbeide forslag til tjenesteenhet- og
tjenestestedsstruktur
_______________________________________________________________________

1 Formål
Utarbeide forslag til ny tjenesteenhetsstruktur (lensmanns- og politistasjonsdistrikt) og
tjenestestedskontor (lensmannskontor og politistasjoner) for Agder politidistrikt.
Det opprettes en arbeidsgruppe som gis i oppdrag å utarbeide forslag til tjenesteenhetog tjenestestedsstruktur for politidistriktet. Forslaget skal være basert på sentrale
føringer og tett samarbeid med kommunene i Agder.
Lokal tjenestestedsstruktur skal legge til rette for et nærpoliti som er operativt og synlig,
med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. En viktig
forutsetning for å lykkes med nærpolitireformen vil være å utnytte politiets ressurser
bedre enn i dag.
Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser,
slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene. Politiets lokale
struktur (tjenesteenheter og tjenestesteder) skal være i samsvar med krav som skal
sikre høy kvalitet i polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner.

2 Ansvarlig
Prosjektleder PNP Agder

3 Involveres
Politimester
Kommunene i Agder
Styringsgruppe tjenesteenhetsstruktur
Styringsgruppe PNP Agder
Geografiske og funksjonelle driftsenheter
Tjenestestedsledere

4 Styringsgruppe1
Det skal etableres en styringsgruppe, som skal ledes av politiet. Styringsgruppen skal
minimum bestå av representanter for politimesteren, berørte kommuner og de ansatte i
politiet med arbeidstakerorganisasjonene.
Styringsgruppen skal
•
utforme mandat for vurdering av tjenesteenheter og tjenestesteder,
herunder spørsmål om organisering av arbeidet (arbeidsgrupper mv.)
•
godkjenne plan for involvering av lokalsamfunnene og involvering av de
tillitsvalgte i prosessen
•
sikre at kommunenes forventninger og prioriteringer til polititjenestene
kommer tydelig frem
•
gi politimesteren råd om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur
med utgangspunkt i kommunenes prioriteringer og politidistriktets risikoog sårbarhetsvurdering for 2016

1
Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder av 1.6.2016

Styringsgruppen består av følgende:
Kirsten Lindeberg – politimester Agder pd
Arne Sundvoll – prosjektleder PNP Agder
Svein Enersen – kommunikasjonssjef Agder pd
Ernst Olav Lunde – lokallagsleder Politiets Fellesforbund
Asbjørn Skåland – lokallagsleder Norsk Politilederlag
Per Ørnulv Thorbjørnsen – lokallagsleder Politijuristene
Stein Kjetil Watne – Hovedverneombud Agder politidistrikt
Gro Anita Mykjåland – leder Knutepunkt sør
Jon Rolf Næss – leder Setesdal regionråd
Per Kristian Lunden – leder Østre Agder regionråd
Helge Sandåker – leder Lindesnes regionråd
Arnt Abrahamsen – leder Lister regionråd

5 Arbeidsgruppe
Politimesteren har etablert en intern arbeidsgruppe som jobber med intern struktur i
politidistriktet. Denne arbeidsgruppen gis i oppdrag å utarbeide forslag til struktur for
lensmanns- og politistasjonsdistrikter, samt for tjenestesteder i Agder politidistrikt.
Arbeidsgruppen består av følgende:
Arne Sundvoll, prosjektleder PNP Agder
Miriam Stausland, operasjonsleder, Felles operativ enhet
Anne Marit Zachariassen, Rådgiver, Felles forvaltningsenhet
Terje Kaddeberg Skaar, Påtaleleder, Felles kriminalenhet
Kjetil Nygaard, Lensmanns Lillesand lensmannskontor
Leif Reidar Vagle, Stasjonssjef, Mandal politistasjon
Wigdis Songedal, Avsnittsleder etterforskning, Arendal politistasjon
Gunstein Bratteland, Lensmannsførstebetjent, Bygland lensmannskontor
Per Juell Larsen, Seksjonsleder forvaltningsseksjonen, Arendal politistasjon
Svein Enersen, kommunikasjonssjef

6 Leveranse
Føringer og krav for utarbeidelse av forslag til lokal struktur fremgår av vedlagte brev av
1.6.2016, fra Politidirektoratet "Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale
struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder".
Arbeidsgruppen skal foreslå effektivisering av politidistriktenes lokale struktur, her under
foreslå tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt), tjenestesteder og
inndeling i geografiske driftsenheter.
Forslaget skal inneholde en risiko og sårbarhetsvurdering2 som skal benyttes som
utgangspunkt for vurderingene av effektivisering av lokal struktur. Vurderingen skal
inneholde en risiko- og sårbarhetsvurdering for hele distriktet, som skal vektlegge
konsekvenser ved evt. endringer i lokal struktur for politiets beredskap og evne til
forebygging.
Arbeidsgruppen skal i sin rapport vektlegge beskrivelse av:
• Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas
• Hvilken beredskap man kan forvente
• Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører
2

Se brev av 1.6.16 fra POD til politimestrene side 5, 2. avsnitt

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse>

Disse punktene skal inngå i politimesterens skriftlige orientering til kommunene om det
tjenestetilbudet innbyggerne vil få etter at tjenesteenheter og tjenestesteder er etablert.3

7 Føringer
Workshops skal benyttes som metode for å involvere ansatte, tillitsvalgte og
vernetjenesten, samt for å gi arbeidsgruppen best mulig faglig grunnlag for å utarbeide
forslag til ny struktur.
Det skal gjennomføres workshops for kommunene, samt besøk til kommunestyrer for å
orientere og involvere.
Arbeidsgruppen skal søke å ha tett dialog med kommunene under utarbeidelse av forslag
til struktur, og under høringsperioden.

8 Tid
Forslag leveres styringsgruppen innen 30.09.16
Politimesteren skal ha klart sitt forslag til høring den 14.10.16
Høringsfrist for kommunene er satt til 1.12.16

9 Aktiviteter
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktivitet
Opprette styringsgruppe med
kommuner
Beslutte mandat
Utarbeide forslag til
tjenestestedsstruktur
Workshops
Besøk kommuner
Styringsgruppebehandling
PM beslutning og oversending av
forslaget til høring
Høring avsluttet
Styringsgruppens behandling
høringssvar
Politimesteren beslutter og sender
forslag til POD

Frist
1.8.2016
16.8.2016
30.9.2016
15.9.2016
15.9.2016
14.10.2016

Kommentar
Politimester i samråd med KS og
regionråd
Styringsgruppen
Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen
Prosjektleder
Styringsgruppe
Politimester

1.12.2016

Prosjektleder
Styringsgruppen

15.12.2016

Politimester

10 Støttedokumenter
[Legg ved maler, rapporter og annet materiale som kan være til hjelp i arbeidet. Dersom
sentralt prosjekt krever at spesifikke maler blir brukt i gjennomføringen og/eller som del
av sluttleveransen]
Vedlegg #
Filnavn
Kommentar
1
Funksjonsbeskrivelser fra PNP sentralt
Ikke vedlagt
2
Rammer og retningslinjer fra POD for PNP.
Ikke vedlagt
3
Oppdragsbrev fra POD til politimesteren av
Utsendt til styringsgruppen
1.6.2016, effektivisering av politidistriktenes
3

Se brev av 1.6.16 fra POD til politimestrene side 5, 3. avsnitt

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse>

4
5

lokale struktur.
Arbeidspakke P-AP9 fra POD til Agder politidistrikt
Stortingsproposisjon 61 LS (2014–2015)
Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen
– nærpolitireformen)

Utsendt til styringsgruppen
Ikke vedlagt

11 Leveransedokumenter
[Dersom vi krever spesifikke dokumenter som leveranser legger vi med maler for dette]
Vedlegg # Filnavn
Kommentar
1
"P-AP9-Li_PMs tilrådning tjenestestedsstruktur
Egen mal for leveransen skal
benyttes

Mandat og arbeidspakke godkjent av styringsgruppen 17.8.2016

Arne Sundvoll
prosjektleder

Prosjektnummer/dokumentreferanse: <Prosjektnummer og/eller dokumentreferanse>

Fra: Julia Dorota Bergmann[Julia.Dorota.Bergmann@politiet.no]
Sendt: 24.08.2016 15:08:15
Til:
Tittel: Informasjon til kommunene vedrørende Nærpolitireformen Agder

Til kommuner i Agder politidistrikt,
Som dere vet så har arbeidet med etablering av geografiske driftsenheter og tjenesteenheter i Agder nå
startet, og dette er et arbeid det er viktig for Agder politidistrikt å involvere kommunene i.
Vi ber dere gjøre dere kjent med følgende tre vedlegg:
- Politiets mandat tjenesteenhetsstruktur Agder
- Møtereferat fra første styringsgruppemøte tjenesteenhetsstruktur Agder
- Informasjonsbrev ny tjenesteenhetsstruktur Agder

Denne e-posten er sendt til ordførere, rådmenn og postmottak hos alle kommuner i Agder politidistrikt.

Med hilsen
Kirsten Lindeberg
Politimester

Julia Dorota Bergmann
Kommunikasjonsrådgiver
Agder politidistrikt
Kommunikasjonsenheten
Telefon: (+47) 38 13 62 36
Mobil: (+47) 46 47 49 63
E-post: julia.dorota.bergmann@politiet.no
www.politi.no

Arne Sundvoll
Prosjektleder PNP Agder

